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B<    
A realização deste trabalho seguiu etapas definidas no projeto de pesquisa que está sendo
desenvolvido no NUPELMI. A priori cumpriu-se o cronograma das pesquisas bibliográficas e
documentais para averiguar dados referentes às ações do grupo gestor. Realizaram-se entrevistas abertas,
porém roteirizadas com gestores do Campus Natal Zona Norte e servidores administrativos e a aplicação
de questionários com discentes das diversas modalidades de ensino da instituição. Por fim, cumpriu-se a
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etapa inicial do desenvolvimento do projeto de software, com o recolhimento de requisitos com os futuros
usuários do programa. De posse dos dados, produziu-se o diagrama de entidades relacionais do banco de
dados e as tabelas necessárias para o seu desenvolvimento.
Para a construção do sistema, constituído de uma base de dados e um software para manipulação,
recuperação e visualização das informações, serão utilizadas ferramentas baseadas na plataforma NET da
Microsoft, a saber: SQL Server versão 2008 como o sistema de gerenciamento do Banco de Dados e
Microsoft Visual Studio versão 2010. Essa ferramenta será responsável pela compilação - processo de
tradução do código para a linguagem de máquina - do software provedor de acesso à base de dados, que
ficará hospedada no próprio servidor da instituição e será acessível via intranet pelos terminais
localizados em cada setor integrado ao banco.
Tratando-se de um projeto de software, baseado em modelos propostos pela engenharia de
software, optou-se por utilizar um processo de desenvolvimento ágil: o Scrum. Nesse modelo, o
desenvolvimento do sistema dá-se através de ciclos (interações) aos quais são aplicados incrementos a
fim de agregar valor ao produto final, ao mesmo tempo em que supre as necessidades do público usuário
do sistema. Nesse âmbito fizeram-se necessárias diversas entrevistas com os usuários que utilizarão o
Banco de Dados, na finalidade de recolher os requisitos e modelar o software de um modo rápido, com
interface amigável e que atenda as especificações coletadas. Na figura 1 pode-se ser observar a
representação do Modelo Lógico do Banco de Dados que está sendo desenvolvido:
Cur so
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nome

A luno
id_aluno

Exter no

matricula

id_exter no

id_curso

id_ender eco

periodo

nome
cpf
rg
nome_mae
email
escolar idade

subEvento
id_subEvento
id_evento
id_tipo
nome

telefone_1

par ticipante_evento
id_participante_evento

telefone_2
celular

id_participante
id_subEvento
tipo

Ender eco
id_ender eco

Evento
id_evento
nome
ano
obser vacoes

r ua

Ser vidor

bair r o

id_ser vidor

cidade

matr icula

complemento

data_entr eda

numer o

data_saida

cep

destino
motivo
car go
titulacao
faixa_etar ia
bair r o
estado_civil

Figura 1 – Representação do Modelo Lógico do Banco de Dados

C<     

  

A partir das pesquisas documentais e de campo, percebeu-se a grande necessidade de organização dos
dados referentes aos eventos desportivos, científicos e culturais promovidos pelo Campus além da
dificuldade em resgatar históricos quantitativos acerca dos servidores – tempo de permanência no
campus, datas de remanejamentos, demissões e admissão – Constatou-se também a falta de integração e
comunicação entre os setores administrativos, tendo em vista a necessidade de recorrer a vários deles para
a obtenção de dados complementares. Desse modo, vislumbrou-se como resultados, auxiliar a gestão
educacional com a criação de um projeto de Banco de dados para uma melhor visualização dos dados de
alunos e servidores, o que, acredita-se, poderá auxiliar na aplicação de ações integradoras entre alunos e
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servidores. A implantação da base dados dar-se-á inicialmente pelo armazenamento de informações dos
setores de Recursos Humanos, a Coordenação de Extensão (Interação com a Sociedade), a Coordenação
de Pesquisa e a Diretoria Acadêmica do Campus do IFRN localizado na Zona Norte de Natal-RN
conforme mostra a figura 2 abaixo.

Figura 3- Ilustração da Integração dos setores através do Banco de Dados.

Os bancos de dados digitais não são uma tecnologia de uso recente. Mesmo assim, durante as
entrevistas iniciais com responsáveis e demais servidores dos setores administrativos, muitos
demonstraram não ter conhecimento dessa ferramenta, tornando-se, a posteriori, a realização de reuniões
explicativas do uso e da importância de um database e de um software, modelados de forma
personalizada para as necessidades das tarefas administrativas. O contato com os servidores também
revelou o modo de armazenagem de dados utilizado atualmente: consiste basicamente do uso de folhas de
papel impresso e planilhas eletrônicas - criadas a partir da necessidade de uma forma mais eficiente de
lidar com a grande quantidade de dados. A ineficiência desse modo de armazenamento pode ser
constatada em pesquisas realizadas nos anos de 2009 e 2010, onde a coleta dos dados de servidores bem
como a respeito da participação de alunos nas atividades científicas, culturais e desportivas ocorreu de
modo descentralizado, sendo necessárias visitas em vários setores para obter fragmentos de dados e sua
contagem manual.
Com estas necessidades detectadas, acredita-se que um Banco de Dados trará uma maior agilidade e
melhoramento no trabalho dos servidores, haja vista que a centralização no armazenamento evitará
redundância de dados e facilitará o processo de busca. Além disso, o banco trará uma interface de fácil
interação, o que permitirá aos seus usuários uma visão relatada e quantificada das informações. Por
consequência o Banco de Dados possibilitará uma diminuição na carga de trabalho mecanizado nesses
setores promovendo melhor qualidade não só do tempo de trabalho e um fluxo homogêneo de
informações, mas também uma melhor qualidade de vida no trabalho.
Ademais, de posse das informações sistematizadas a gestão escolar poderá fazer uso das inovações
tecnológicas para traçar metas e ações cada vez mais eficazes para que alunos e servidores sintam-se
valorizados pela instituição e possam sentir-se partícipes do processo de construção de sua identidade.
Isto sem contar que o Banco de Dados traduz-se numa boa relação custo-benefício e é uma tecnologia que
não contribui para a insustentabilidade da vida.
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Esse projeto de software faz parte da modernização das ferramentas que influenciam a escola e seu
entorno, contribuindo para elevação do nível de gestão institucional e consequentemente para o legado
educacional do IFRN. Posteriormente pretende-se expandir o projeto para demais setores do Campus e,
se for do interesse da instituição, levar aos demais campi.

D< 
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Set-top Box ou STB é o equipamento responsável por receber os sinais digitais transmitidos pelas
emissoras e convertê-los em sinais analógicos que podem ser exibidos nos aparelhos de TV convencionais e
executar as aplicações desenvolvidas para o SBTVD.
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V_MIN

V_MAX

V_MEAN

ip.src 192.168.0.100

19.97 ms

20.02 ms

19.99 ms

ip.src 192.168.0.51

19.94 ms
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Tabela 1 – Tempo gasto para a realização das consultas
Tempo gasto
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Consulta

Planilhas
eletrônicas

Modelo
Multidimen
sional

Quantitativo da geração dos Resíduos Sólidos
Industriais por tipo de classificação (perigoso e
não perigoso), abrangendo Região de
Desenvolvimento, ao longo dos anos.

10min

2min

80%

Quantitativo da destinação dos Resíduos
Sólidos Industriais, por tipo de destinação
(interno e externo), abrangendo Região de
Desenvolvimento, ao longo dos anos.

15min

1min

93,33%

Quantitativo da destinação dos Resíduos
Sólidos Industriais, por tipo de classificação
(perigoso e não perigoso), abrangendo tipo de
destinação (interno e externo), ao longo dos
anos

10min

1min

90%
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Ambiguidade numa gramática é quando para uma sentença gerada pela gramática é possível ser conhecida pela mesma
gramática de duas formas distintas.
2

Processo conhecido como look ahead.
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RESUMO
Os sistemas de gestão empresarial (ERP) coletam e armazenam uma enorme quantidade de dados,
impedindo que determinados gestores possam ter informações confiáveis e no tempo certo. Por esse
motivo, surgiram os sistemas de business intelligence (BI), na qual, quando implementado com os
corretos sistemas informatizados fica mais simples reunir, organizar e armazenar, analisar e facilitar
descoberta de relações em todos os dados corporativos reunidos pela empresa ao longo de sua história.
As informações provenientes desses sistemas passam a apoiar a tomada de decisões, ou seja, indicar
caminhos e mudanças benéficas a serem seguidos, possibilitando que a mesma tenha vantagens
competitivas. Portanto, nesse artigo, o foco é na gestão de estoques utilizando o BI, na qual é
apresentado uma solução utilizando o método quantitativo dos mínimos quadrados (tendência) como
uma forma de fazer a previsão da demanda/consumo dos produtos em estoque.

Palavras-chave: Métodos Quantitativos, Previsão, Gestão de Estoques, Business Intelligence
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1. INTRODUÇÃO
A função dos estoques nas organizações decorre da necessidade de atender um processo de demanda a
partir de um processo de fornecimento, tendo em vista que a taxa de tais processos não podem ser
equilibrados de forma que sejam idênticos em cada instante (TRAJANO, 2008, apud BERTAGLIA, 2003). A
gestão de estoques, portanto, consiste em agir principalmente sobre o processo de fornecimento, sendo
que esta ação se baseia em decisões de o que fornecer, em que quantidade, em que momento e quando
repor. No início do século passado, muito desenvolvimento acadêmico foi feito na aplicação de métodos
quantitativos à essas decisões. No entanto, tem sido raro encontrar empresas brasileiras utilizando esses
métodos para apoio à gestão de estoques; ao contrário, é comum o uso de métodos empíricos,
qualitativos e baseados em intuição (GIANESI & BIAZZI, 2011).
Um dos mais importantes princípios da gestão de estoques é como tratar itens diferentes de formas
diferentes. Ao invés de determinar parâmetros de gestão individualizados para cada item, utilizando
técnicas quantitativas eficazes, muitas empresas tendem a utilizar regras uniformes para tratar todos os
itens da mesma forma. Um exemplo comum desse tipo de politica é manter estoque de segurança de
um mês de demanda para todos os itens sem considerar as incertezas de demanda e fornecimento que
são específicas de cada item (GIANESI & BIAZZI, 2011), tendo assim mais probabilidades no aumento de
valores imobilizados em estoque.
Para a gestão de estoques, os sistemas de gestão egmpresarial (ou enterprise resource plaining ERP) oferecem uma boa vantagem em nível operacional/transacional, permitindo o tratamento
adequado e individualizado a cada item nos estoques. No entanto, esses sistemas coletam e armazenam
enormes quantidades de dados em seus bancos de dados ao longo do tempo, dificultando um
planejamento, controle e gestão mais eficiente das informações armazenadas, para que métodos
quantitativos possam ser aplicados facilmente. Para sanar essas necessidades, surgiram os sistemas de
business intelligence (BI).
Quando implementado corretamente, o BI pode proporcionar informações confiáveis, no momento
certo e para o gestor certo em uma organização. Howard Dresner definiu BI como conceitos e métodos
que apoiam decisões empresariais fazendo o uso de sistemas de suporte baseados em fatos (BOUGMAN
& DONGEN, 2009), desta definição tem sido usada desde então. Uma versão detalhada pode ser:
Área de estudo interdisciplinar, ligada à tecnologia da informação, que tem como objeto de
estudo a elaboração de sistemas de informação computacionais responsáveis por organizar
grandes volumes de dados (data warehouse, DW), analisar (on-line analytical processing, OLAP)
e facilitar a descoberta de relações entre tais dados (data mining) e oferecer interfaces
(apresentações) que facilitem ao usuário o entendimento das relações entre os dados, a fim, por
exemplo, de prover melhores informações para a tomada de decisão (MATHEUS & PARREIRAS,
2004; GOUVEIA, 2009; CAPUANO at al., 2009; BISPO, 1998).
Uma das ferramentas código aberto que mais se destaca é o Pentaho Community1 (ou apenas
Pentaho). Ele reúne uma coleção de programas computacionais que trabalham juntos para criar e
entregar soluções BI completas (BOUGMAN; DONGEN, 2009). As apresentações geradas pelas soluções
Pentaho podem ser visualizadas de várias formas, inclusive por um simples navegador Web, o que
significa que podem ser embutidas em alguma aplicação Web.
Portanto, este artigo tem o propósito apresentar o protótipo inicial de uma solução BI, que tem por
objetivo favorecer o processo de decisões estratégicas relacionadas a gestão de estoques utilizando o
método quantitativo dos mínimos quadrados para prever a demanda dos produtos em estoque, de
modo a possibilitar o aumento da competitividade empresarial.
A seção 2 faz uma abordagem sobre o BI e seus componentes principais. A seção 3 apresenta o
Pentaho, com sua arquitetura baseada em pilha de componentes. A seção 4 apresenta o método
1

Pentaho Community <http://community.pentaho.com/>
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quantitativo dos mínimos quadrados como técnica para prever a demanda dos produtos em estoque. A
seção 5 apresenta a empresa onde o primeiro protótipo da solução BI foi implantada. A seção 6
apresenta a solução em questão. Por fim, na seção 7, são apresentadas as conclusões.

2. BUSINESS INTELLIGENCE
O grande desafio de todo indivíduo que gerencia qualquer processo é a análise dos fatos
relacionados a seu dever. Ela deve ser feita de modo que, com as ferramentas e dados disponíveis, o
gestor possa detectar tendências e tomar decisões eficientes e no tempo correto. É nesse contexto,
então, que entra a definição de BI: conceitos e métodos que apoiam decisões empresariais fazendo o
uso de sistemas de suporte baseados em fatos.
Existem várias ferramentas e técnicas em um sistema de BI, no entanto, os pacotes que compõe o
seu núcleo são: processo de extração, transformação e carga (do inglês extract, transform, load - ETL),
DW, OLAP e data mining. A Figura 1 ilustra um sistema de BI genérico com esses pacotes. Observa-se
que, embora os dados possam vir de vários lugares e com vários formatos, nesse caso, o ERP alimenta os
bancos de dados operacionais, que por sua vez servirão de fonte para o DW. No entanto, antes de serem
carregados para dentro do DW, os dados devem ser extraídos e transformados. Uma vez feito o processo
ETL, podem-se aplicar ferramentas OLAP e data mining para a obtenção de informações e, assim, ter o
ambiente de BI.

Figura 1: Sistema de business intelligence, adaptado de Fortulan & Filho (2005)
2.1. Data Warehouse
Na tradução literal, o termo data warehouse significa armazém de dados. Uma definição simples
pode ser:
Uma grande base de dados capaz de integrar as informações de interesse para a
empresa (com a finalidade de dar suporte ao processo decisório), de forma concisa e confiável,
que se encontram originalmente espalhadas em diversas fontes de dados, para a posterior
utilização com ferramentas de análises (FELTES, 2010).
Para se construir um DW, é necessário utilizar-se da modelagem dimensional para construção de
tabelas. A modelagem dimensional permite visualizar os dados de várias perspectivas, como por
exemplo, tempo e o espaço, e foram criadas para modificar alguns conceitos tradicionais de banco de
dados (FELTES, 2010, apud BARBIERI 2001). Algumas vantagens deste modelo de banco de dados sobre
os modelos relacionais para aplicações de DW são citadas por Fortulan & Filho (2005, apud POE et al.,
1998, BISPO, 1998) e descritas abaixo:


Permite a criação de um projeto de banco de dados que fornecerá respostas rápidas,
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com menos tabelas e índices;

Permite ao administrador do banco de dados trabalhar com projetos mais simples e
assim produzir melhores planos de execução; e

Possui uma estrutura mais intuitiva, assemelhando o projeto do banco de dados com a
forma como o usuário final pensa e usa os dados.
Um dos tipos de modelagem dimensional é o modelo estrela. A Figura 2 ilustra o diagrama desse
modelo: a tabela de fatos conecta-se as demais por múltiplas chaves primárias e as tabelas dimensões se
conectam com apenas uma chave primária a tabela de fatos; essa tabela armazena grande quantidade
de dados históricos, em função do tempo, obtidos a partir da interseção de todas as dimensões da
estrela; a dimensão tempo é sempre integrante da chave primária e é na tabela de fatos onde se
armazena os indicadores de desempenho do negócio.

Figura 2: Modelagem dimensional de banco de dados utilizando o modelo estrela
(autor)
Muito utilizados em projetos, existem também os data marts, que, de maneira simples, são
subconjuntos do DW. Tipicamente desempenham o papel de um data warehouse departamental,
regional ou funcional. Uma empresa pode construir uma série de data marts ao longo do tempo e,
eventualmente, vinculá-los por meio de um DW lógico.

2.2. Extração, Transformação e Carga
Segundo Silva (2009, p.10), o processo ETL é o principal método para se carregar dados para um
DW: primeiro a informação deve ser recuperada da fonte de dados (extração); então, uma serie de
regras de tratamento, limpeza e mapeamento são executadas sobre os dados (transformação) para só
apos serem inseridos no armazém de dados (Armazenamento). Os dados usados nestes processos
podem ser oriundos de qualquer fonte: aplicação ERP, arquivo de texto, planilha, etc.

2.3. On-Line Analytical Processing
Conforme Bispo (1998), normalmente, decisões são tomadas baseando-se em comparações e em
tendências; é necessário realizar análises em diversas perspectivas (dimensões) do negócio com o passar
do tempo. O autor acrescenta que é necessário a construção de modelos de negócios para se realizar
planejamentos, com base nos dados históricos disponíveis, ou seja, simular cenários a fim de se preparar
para as incógnitas do futuro. No entanto, estes tipos consultas analíticas não são funcionalidades do
data warehouse, e sim do OLAP.
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Em um modelo de dados OLAP, a informação é conceitualmente organizada em cubos que
armazenam valores quantitativos (medidas/fatos). As medidas são identificadas por duas ou mais
categorias descritivas denominadas dimensões que formam a estrutura de um cubo. Uma dimensão
pode ser qualquer visão do negócio que faça sentido para sua análise, como produto, departamento ou
tempo. Este modelo de dados dimensional simplifica o processo de formular pesquisas ou consultas
complexas, criar relatórios, efetuar análises comparativas, e visualizar subconjuntos de maior interesse.
Esses cubos podem ser armazenados em modelos de bancos de dados ROLAP (Relacional OLAP), MOLAP
(Multidimensional OLAP) ou HOLAP (Híbrido OLAP).
A ferramenta de consulta em cubos OLAP é o MDX, ou multidimensional expressions, na qual,
permite consultas dimensionais em cubos, e retorna conjuntos de células multidimensionais que contêm
dados do cubo.

2.4. Data Mining
O data mining pode ser visto como uma ferramenta e técnica que acrescenta inteligência ao data
warehouse através da descoberta de informações, utilizando algoritmos de busca para descobrir novos
padrões e relações de informações uteis e conhecimento subsequente que dificilmente seriam
descobertos pelo ser humano a olho nu.
De acordo com Silveira (2007, p.116, apud BARBIERI, 2001), o data mining se diferencia do OLAP,
pois esta objetiva trabalhar os dados existentes, buscando consolidações em vários níveis, trabalhando
medidas e dimensões através de cubos. Já o data mining visa a realizar inferências, tentando adivinhar
possíveis fatos e correlações não explicitadas nos dados de um DW.

3. PENTAHO
O Pentaho é uma suíte de código aberto, ou seja, sua distribuição é livre e o seu código fonte
também. Como indicado na introdução, ele reúne uma coleção de programas computacionais que
trabalham juntos para criar e entregar soluções de business intelligence. Todas as ferramentas são
baseadas em programas Java, o que gera produtividade na criação da solução e das estruturas usadas
pela suíte e facilidade de integração com a Web.
A Figura 3 ilustra a pilha de componentes do Pentaho. As principais camadas da pilha são
claramente identificadas. A maioria dos usuários finais interagem com a camada de apresentação. As
áreas funcionais principais da pilha (reporting, analysis/mondrian, dashboards, e process management)
constituem a camada do meio da pilha, onde a camada servidora BI platform, por si só, fornece
estruturas básicas tanto para segurança e administração dos mesmos como interface para
publicação/visualização de apresentações. A camada data & application integration completa a pilha, e é
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necessário por pegar dados de vários sistemas de fonte e integrar em um ambiente de data warehouse
(BOUGMAN; DONGEN, 2009), além de ser responsável por automação de processos.

4. PREVISÃO DE ESTOQUES
Segundo Viana (2002, p.108), os estoques representam componentes extremamente significativos,
seja sob aspectos econômicos financeiros ou operacionais críticos. Diante desse cenário, os gestores de
estoques se veem obrigados a atualizar seus conceitos e utilizar métodos estratégicos eficazes que
apoiem a tomada de decisões. Para proporcionar informações exatas e atualizadas, é necessário que se
faça a avaliação dos estoques utilizando métodos quantitativos, pelos seguintes motivos:


Assegurar que o capital imobilizado em estoque seja o mínimo possível;



Assegurar que estejam de acordo com a política da empresa;



Garantir que o valor desse capital seja uma ferramenta de tomada de decisão;



Evitar desperdícios como obsolescência, roubos, extravios etc.

Segundo Moreira (2002), é necessário saber quanto a empresa planeja vender de seus produtos ou
serviços no futuro, pois essa expectativa é o ponto de partida para praticamente todas as decisões. Esse
artigo foca apenas no método quântico dos mínimos quadrados (MMQ) para a previsão da demanda, na
qual, envolve a análise numérica dos dados passados, isentando-se de opiniões pessoais ou palpites.
O MMQ é usado para determinar a melhor linha de ajuste que passa mais perto de todos os dados
coletados, ou seja, é a linha de melhor ajuste que minimiza as diferenças entre a linha reta e cada ponto
levantado, na qual, pode ser chamada de linha de tendência linear.
Essa linha é definida pela equação Y = a + bx. Nas séries temporais, Y é o valor de tendência em um
índice x, que representa um determinado tempo (meses, anos, etc.), a partir de um índice base. O
objetivo é determinar a, o valor de Y e b, a inclinação da reta.
Para determinar os coeficientes a e b, utilizam-se as seguintes equações:
∑ Y = Na + b ∑ X
∑ XY = a ∑ X + b X2
Essas duas equações são denominadas equações normais. As quatro somas necessárias à resolução
das equações são obtidas de forma tabular, onde N é o número de índices (distância) entre x e a base, e
X é igual aos índices dos períodos a partir do ano base.
Depois da obtenção das quatro somas, estas são substituídas nas equações normais, onde os
valores de a e b são calculados e substituídos na equação da linha de tendência linear para obtenção da
formula que encontrará o valor de tendência.

Figura 4: Exemplo de calculo da tendência
0096

VI Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica
Natal-RN -2011

Exemplo: Uma empresa quer calcular a tendência de vendas (por quantidade) de um certo produto
para o ano de 2005. O Gráfico da Figura 4 ilustra a linha de tendência. As vendas dos cinco anos
anteriores foram conforme a Tabela da Figura 4, de onde resultam as seguintes equações baseadas nas
equações normais (respectivamente):
1767 = 5a + 15b
5442 = 15a + 55b
Para encontrar o coeficiente b:
5a + 15b = 1767 (-3)

-15a - 45b = -5301

15a + 55b = 5442

15a + 55b = 5442
10b = 141 → b = 14,1

Substituindo b na primeira equação normal:
1767 = 5a + (15 x 14,1)
1767 = 5a + 211,5
1767 = 5a + 211,5 → a = 311,1
Logo a tendência para 2005 é:
Y = 311,1 + (14,1 x 6)
Y = 395,7 = 396 unidades

5. ESTUDO DE CASO
A implantação da solução BI foi feita no Atacadão de Estivas e Cereais Rio do Peixe, uma rede
brasileira de supermercados atacado-varejista pertencente ao Grupo Rio do Peixe (GRP)2, na qual, iniciou
suas atividades em 1979. O GRP institui várias empresas em diversos ramos de atuação. Com a
modalidade de Atacado para atender a supermercados, mercearias e pequenos consumidores, a
bandeira Atacadão Rio do Peixe tem se destacado no cenário nacional contribuindo para o
desenvolvimento do Nordeste do país através de políticas econômicas de desenvolvimento.
A empresa utiliza um sistema ERP para automatizar seus processos operacionais, como controle de
pedidos, controle de estoque e cadastro de clientes. Com isso, o seguinte paradoxo é estabelecido: a
abundância de informações (dados) e a necessidade de informação útil para embasar processos de
tomada de decisão de seus colaboradores. No entanto, o escopo da solução BI proposta restringe-se
apenas a gestão de estoques.

6. SOLUÇÃO BUSINESS INTELLIGENCE

2

<www.gruporiodopeixe.com.br>
0097

VI Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica
Natal-RN -2011

Foi utilizado a arquitetura Data Mart Bus3, ilustrada na Figura 5, para a implementação da solução.
Com essa arquitetura, as dimensões e medidas criadas para um data mart, de um processo de negócio
especifico (ex. gestão de estoques), podem ser utilizadas em outros, resultando em data marts
integrados. Neles, dados atômicos e sumarizados são utilizados, e são organizados com o modelo estrela
para possibilitar uma visão dimensional dos dados (WATSON & ARIYACHANDRA, 2005).
A figura 6 ilustra os data marts criados para a gestão de estoques. Além de ajudar no calculo da
previsão, esses data marts podem responder as seguintes questões:

Figura 6: Data Mart lógico para o processo de gestão de estoques


Quanto foi a quantidade de produtos vendidos em um determinado período (dia, mês,



Qual a margem de lucro do produto (preço unitário fornecedor x preço unitário de

etc.)?

Figura 5: Data Mart Bus
venda)?


Qual foi a taxa de crescimento de um determinado período em relação ao anterior?



Qual o estoque disponível, e qual o custo desse estoque?



Qual o giro do estoque?


cancelado)?


3

Quanto a empresa perdeu por falta de um determinado produto no estoque (pedido
etc.

<http://www.tdwi.org/Publications/BIJournal/display.aspx?ID=7890 >
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Para o processo ETL e automação de processos foi utilizado o Pentaho Data Integration (PDI), na
qual, possui um ambiente intuitivo e gráfico drag & drop, além de possuir capacidade de integrar
aplicações.
Foi utilizado o servidor ROLAP do Pentaho (Mondrian) como sendo servidor de cubos da solução. Os
cubos, baseados no data marts ilustrados pela Figura 6, foram feitos utilizando a ferramenta de

Figura 8: Primeira versão do relatório da solução BI
construção de cubos do Mondrian (Mondrian Schema Workbench), na qual, permite a criação de
esquemas de cubos visualmente. Esses esquemas são modelos de metadados XML criados em uma
estrutura especifica e são utilizados pelo Mondrain, para que consultas MDX possam ser realizadas
(PENTAHO CORPORTATION, 2011). A Figura 7 ilustra um exemplo de uma tabela de vendas dos primeiros
9 meses, levando em consideração apenas as vendas faturadas de um filial, gerada por uma consulta
MDX.
Para aplicar o calculo MMQ e criar a apresentação das informações (relatório), foi utilizado o
Pentaho Report Designer (PRD), na qual, permite a criação de relatórios, com vários formatos (PDF,
HTML, XLS, etc.), utilizando-se de algumas formulas de planilhas eletrônicas e diversas fontes de dados
(OLAP, banco de dados relacionais, etc.). Para o calculo da previsão pelo MMQ foi considerado um
período de 12 meses passados em relação ao mês corrente, além de ter sido criada uma extensão
(formula) para que calculo fosse feito facilmente no PRD. A Figura 8 ilustra a primeira versão do relatório
criado.

7. CONCLUSÃO
Os ERPs geram uma grande quantidade de dados no seu dia-a-dia. Com tal volume de dados, fica
praticamente impossível para o gestor de estoques obter informações relevantes e em tempo hábil, se
não estiver disponível uma ferramenta que sistematize e organize a recuperação dos dados, de modo a
aplicar métodos quantitativos. É justamente para este foco que está voltado este artigo, que apresentou
a construção de uma solução BI, utilizando a ferramenta de código aberto Pentaho, para a gestão de

Figura 7: Tabela dimensional gerada por uma consulta MDX no Mondrian
estoques.
No presente artigo foi apresentado dois data marts integrados, utilizando a arquitetura Data Mart
Bus, da empresa Atacadão de Estivas e Cereais Rio do Peixe, mas que podem ser utilizados em empresas
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de qualquer ramo . Para co nstrução e analise de cubos foi utilizado a ferramenta Mondrian, onde podese verificar a facilidade e flexibilidade do BI. Para criação do relatório de apresentação das informações
do estoque foi utilizado o Pentaho Report Designer, na qual se mostrou uma ferramenta completa.
Embora o foco do artigo tenha sido na previsão da demanda/consumo, pode-se constatar que a
solução criada pode ser uma base muito forte para outros métodos quantitativos como custo do
estoque, custo de armazenagem, giro do estoque, estoque de segurança, cobertura de estoques, etc.
Portanto, de modo que o gestor possua ainda mais informações corretas, rápidas e uteis para
embasar suas decisões estratégicas, os próximos passos desse trabalho serão a exploração de outros
métodos quantitativos, de melhores formas para apresentar as informações como gráficos e painéis de
controle, e da aplicação do Weka, a ferramenta Pentaho para o data mining.
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#3,%3 - 46 E 4+ 65-3%=-F 456L*-  -,53%6%3 -+ - 34%+,5-  1*5"-3+
N$+%*-EUSTSOH

0171



-,#344-426%4,-9- -35 -3456-,-*.#%
5*L LUSTT



%#.+9:6#%,,%%*$+%*-
 *)-!6$+%*-HHHNUSTSO

#6,-$+%*-HHHNUSTSOE413%,%1%4353&45%4-4%45+4-G
%*3%--,57-46%-,%4F
-,44%5%,45*-+4-*604$-41#+F
-,%5-3+,5-346*5-46463%-4E-26*13+%5+*$-34+5--*-#%4,4%,-F
%45+-,4%3-4#63-F
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Dificuldade no Sistema
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Muita Dificuldade
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%,5%"%--1-35*E -,%5-E%,53"*94%+1*%%H
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,%%*O  SX N46*5- 4 1%,%04 + *-  %"%6*OH -+,+L4 -+- 53*$-4
"6563-4E6+*%,)35-3,-+%49%4&9*1#%,-634-H3*533--$+%*--
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UT = ∑1Ui = 25,0 + 10,0 + 8,333 + 7,143 + 4,762 + 2,778 + 2,222 + 2,041 = 62,279% 
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UT = ∑1Ui = 27,778 + 11,111 + 9,259 + 7,937 + 5,291 + 3,086 + 2,469 + 2,268 = 69,199% 
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UT = ∑1Ui = 31,250 + 12,500 + 10,417 + 8,929 + 5,952 + 3,472 + 2,778 + 2,551 = 77,849% 
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U ( x) = −0,0286 x3 + 1,7066 x 2 − 37,4007 x + 356,4545
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Figura 4: Diagrama de classes do GEOTEC

 <-<='3 5*';'$' =3#(3 <>95;='  ;'2=6;-5< '<==.<=-$5<  ;'<9'-=5 &5< 954=5< &' 3-5;
-4=';'<<',-<=6;-$5'$>2=>;2J954=5<3-<$'<<&5<J954=5<$534'$'<<-&&'&'3-5;$54=;-#>-%"5&'
-4*5;3%8'<,-<=6;-$<J'=$M-<;'2=6;-5<95&'3<';@-;&'*';;3'4=29;5924'03'4=5=>;.<=-$5J
924'03'4=5&''@'4=5<$>2=>;<'4&'*-4-%"5&'952.=-$<9?#2-$<@52=&<5=>;-<35M


PF 

  


 =>;-<35 ( &' *>4&3'4=2 -395;=!4$- 9; 5 &'<'4@52@-3'4=5 ;'+-542 <><='4= @'2M 
9;'<';@%"5 & 3'36;- $>2=>;2 ' ,-<=6;-$ &' >3 95@5 5> $53>4-&&' ( >3 &5< +;4&'< =;=-@5<
=>;.<=-$5<M'<=';=-+5*5-9;'<'4=&*';;3'4= :>'*5-&'<'4@52@-&<'+>4&5$54$'-=5<
&' +'59;5$'<<3'4=5 '  *-25<5*- &5<  M '> 5#0'=-@5 ( 9;535@';  3'36;- $>2=>;2 ' ,-<=6;-$ '
<';@-;$535*';;3'4=29;5924'03'4=5=>;.<=-$5&;'+-"5M 4-$-23'4='*5-92-$&453>4-$.9-5
&'4=53;5PM
>=;5<=;#2,5<=-@';3*5;='-4*2>'4$-45&'<'4@52@-3'4=5&'<=';=-+5M53595;'B'3925J
5 =;#2,5 &'<'4@52@-&5 95; -2@J :>' >=-2-D5> =($4-$< &' +'59;5$'<<3'4=5 9; ;'@-=2-D%"5 &'
9=;-374-5;:>-='=74-$5&5#-;;5&'@<<-'&5$'4=;5'25 5;-D54='J'=3#(35'<=>&5;'2-D&5
95; 5><J =;#2,5 '<<' :>' <';@' $535 #<' 9; 5 924'03'4=5 =>;.<=-$5 <><='4= @'2 & ;'+-"5
-974-R M
  5*';'$' &-@';<< $54=;-#>-%8'< 9;  959>2%"5 & ;'+-"5 <4=3;'4<'J 3-<
9;-4$-923'4='45:>'&-D;'<9'-=549;535%"5&3'36;-$>2=>;2&;'+-"5J;'@-=2-D%"5'<<:>'
=;D $54<-+5 5>=;5< #'4'*.$-5< $535 924'03'4=5 =>;.<=-$5 & ;'+-"5J $;-%"5 &' 952.=-$< '3 9;52
&'<<'<25$-<95;9;='&9;'*'-=>;J><4&5$535#<'*';;3'4=J''4=;'5>=;5<#'4'*.$-5<9;
;'+-"5M

0249



 54+;'<<5&''<:>-<' 45@%"5&'&'5;=''5;&'<='&'&>$%"5'$4526+-$
=2QQZXYY


3 &< 2-3-=%8'< & *';;3'4= (  ;'9;'<'4=%"5 &':>& &5< ;'$>;<5< 4=>;-< &' >3
;'+-"5J>3@'D:>'5 55+2'9<4"5;'9;'<'4=&':>&3'4='5'<9%5*5;&';'+-8'<>;#4<M
=>;-<35&'@'4=>;'&'=;-2,-4&4"5(#'3;'9;'<'4=&59'2*';;3'4=J'<'*D4'$'<< ;-5
&-<954-#-2-D;;'$>;<5<9;'<<-395;=4='*=-&'3>-=5<;5='-;5<=>;.<=-$5<M5<'+>4&5353'4=5&'
&'<'4@52@-3'4=5&*';;3'4=<'; &'<'4@52@-&>33-5;-4='+;%"5$53;'&'<<5$--<M




 

 J2>&-5+2,"'<M%/26*%$%08*$$%E74%"8176%.%;08%7461$%7%0;1.;*/%081$1
96*7/1
9.896.M
-<954.@'2
'3
e
,==9LPP'$5@-+'3M>52M$53M#;P*-:>'Q95;Q
&'4=;5P;=-+5<P=>;-<35P3'35;-Q'Q-&'4=-&&'Q<9'$=5<Q;'2'@4='<Q9;Q5Q&'<'4@52@-3'4=5Q&5Q
=>;-<35Q$>2=>;2QY[[[M<9fM$'<<&5'3Y]&'0>2,5&'ZXYYM
 J +>-& ;- & '-+M .0%-/%081 96+78*"1M  J -<954.@'2 '3
e,==9LPPAAAM9;50'=>;M$53M#;P;=-+5<P924'03'4=5M9&*fM$'<<&5'3ZX&'+5<=5&'ZXYYM
&;-4C&'@-2KJ>25 ;$-5'2&'K J4=74-5;25< ;'-;'M971$%7*(
0 4%759*7 (%1(6'*" ;1.8$ 46 1 %07*01 %  46%0$*<(%/M -<954.@'2 '3
e,==9LPPAAAM<'';M>*>M#;P-4&'BM9,9P$3-4,5<&'+'5+;*-P;=-$2'P@-'A -2'PYXX`aP]a^XfM $'<<&5 '3
Y]&'0>2,5&'ZXYYM
J 4 2; 5>;"5M %18%"01.1(*7 0 *08%646%8# 1 $ 4*7(%/ % (%78 1 $1 486*/30*1
"9.896.M 4L -396<-5;<-2'-;5&'-)4$-< '5&(<-$<''$4525+-<& '5-4*5;3%"5M'$-*'RJ
ZXX`M
 J >25 &5< 4=5<K J '4&;5 MK  J >$-4 ><3"5K  J 5&;-+5
2@&'+5M 96*7/1 7978%08;%.E 4.0%-/%081 896+78*"1 % 8*;*$$%7 "$&/*"7 0 6%(* 1 79. $1
/90*"+4*1$%.0%6*1/!16*:IM>;-<35Q-<"5'%"5J 5-!4-J@M\J4MaJ9Ma[QaaJ*'@';'-;5
ZXXZM
 J 2+ 5&;-+>'< &' 5;'< 54M %/26*D 9.896 % 1$%6 0 1"*%$$% $1 759%"*/%081M
-<954.@'2'3e,==9LPP>*9M#;P4>9'P;=-+5YM,=3fM$'<<&5'3Y]&'0>2,5&'ZXYYM
 J>$-4<$,52 5**344&M %1461"%77/%0814.*"$16%.*$$%$1486*/30*1)*7826*"1
$1!*661;77*G"%0861I%.116*<108%I M  JZXXZJ_\9M545+;*-S<9'$-2-D%"5TQ>;<5
&''<9'$-2-D%"5'3+'59;5$'<<3'4=5J4-@';<-&&' '&';2&'-4< ';-<J'25 5;-D54='JZXXZM
J 2'B >4,M  086141.1(* $1 896*7/1 "1/1 '%66/%08 $% 4.0%-/%081 896+78*"1F 4L 
 M$'-6RJZXYXM
 J5+(;-5M08%614%6!*.*$$%%/(%1461"%77/%081E"10;%67 1%086%/1$%.17"10"%*89*7$%
7*78%/7 $% *0'16/# 1 (%1(6'*" % "1/46# 1 "1/ 1 4$6 1   M J Yaa`J Ya[ 9M
-<<';=%"5S'<=;&5TR'<=;&5'3$539>=%"592-$&J 4<=-=>=5$-542&''<:>-<<<9$--<J
"5 5<(&5<395<JYaa`M




0250



76-=)>>7())><@/> )67B '$7( )()7=?))7=()>?)() (@& '$7)&6748-/& 
 ? 4TTa_``


        
    
I

`

J

("'%,,%7%(4/:$(,8 %6.,%94(-/ %44%(4 
a
6>?/?@?7 )()= 4(7) ="T 5;@> @") 6>?/?@?7 )()= 4(7) ="U 5;@>= ?)A>
5/&.)44)<@)/=7FZ/,&)R)(@R%=U>? 64)EZ/,&)R)(@R%=

 
 67B '$7 )&6748-/&  * @5  =) 4/( () ;=)>)6?) )5 )5;=)> > () ?7(7> 7> >)?7=)>O /6&4@>/B) )5
/6>?/?@/':)> () )6>/67R  /67B '$7 * @5 (/,)=)6&/ 4 6  >@%>/>?+6&/  ) >@&)>>7 ()>> > )5;=)> > )
/6>?/?@/':)>R 7==7%7= 6(7 )>>  ,/=5 ?/B O & (  B)F 5 /> 67B7> ;=72)?7> () /67B '$7 ?)&6748-/&  >$7
()>)6B74B/(7> ?= B*> (7 ,/6 6&/ 5)6?7 () -+6&/ > () ,75)6?7 &757   `O ;7>>/%/4/? 6(7 7
&=)>&/5)6?7 )&7695/&7 ) ,/6 6&)/=7 ()>> > )5;=)> > ) /6>?/?@/':)>R =72)?7> () /67B '$7 ?)&6748-/& 
)6B74B)5@5-= 6()-= @()=/>&7>()B/(7 7>)@?)7=R
>?) =?/-7 ()>&=)B) 4-@5 > ,7=5 > () >) -)=)6&/ = 7> =/>&7> /6)=)6?)> 7> ;=72)?7> () /67B '$7
?)&6748-/& O , &/4/? 6(7 7 -)=)6&/ 5)6?7 (7> =/>&7> 6)>?)> ?/;7> () ;=72)?7>R  5)?7(747-/ 
()>)6B74B/(  %7=(  >?*&6/& >5 />),/&/)6?)>()-)=)6&/ 5)6?7()=/>&7>O% >) ( >)54/?)= ?@= >()
=),)=+6&/ 67>)-5)6?7()-)=)6&/ 5)6?7();=72)?7>R
,845D"'8%Q;=72)?7O/67B '$7O=/>&7>R

`

   T /6 6&/ (7= () >?@(7>)=72)?7>*@5 )5;=)> ;A%4/& B/6&@4 (  7/6/>?*=/7( /+6&/ ))&6747-/ VWR

7/&=/ ( )5ac()2@4.7()`hefO; = /6>?/?@&/76 4/F =7 @6(7() /6 6&/ 5)6?7() >?@(7>()=72)?7>)=7-= 5 >O&=/ (7
)5`hedV  Oa_``WR

0251



76-=)>>7())><@/> )67B '$7( )()7=?))7=()>?)() (@& '$7)&6748-/& 
 ? 4TTa_``


IC 
)-@6(7 7  VO a__gWO @5 ;=72)?7 * @5 )>,7='7 ?)5;7="=/7O ()>?/6 (7  &=/ = @5
;=7(@?7O>)=B/'77@=)>@4? (7A6/&7R)6(7 >>/5O > ?/B/( ()>>$7)4 %7= ( >)&76?=74 ( >()57(7 
;7>>/%/4/? =)5  5 /7= ),/&/+6&/  ) ),/&"&/  (7 ;=72)?7R 7= 7@?=7 4 (7O 6  B/>$7 ( > -+6&/ > ()
,75)6?7aO;=72)?7*7&762@6?7()/6,7=5 ':)><@)(),/6)5  47& '$7()=)&@=>7>; = @5  ?/B/( ()
7@ )5;=))6(/5)6?7 <@) ;)=5/? 5  B 4/ '$7 (  &76B)6/+6&/  (  ; =?/&/; '$7 ,/6 6&)/=  6)>> >
?/B/( ()>V Oa_``WR )6?=7()>> B/>$7O7>;=72)?7>>$7,7=5@4 (7>;7=<@)5>74/&/? =)&@=>7>!>
-+6&/ >(),75)6?7O;4)/?) 6(77,/6 6&/ 5)6?7(7>5)>57>R5%75;=72)?7()B)&76?)=@5?)D?7
;4 @>0B)4O> 6 6(7?7(7>7>?8;/&7>=)<@)=/(7>;)4  -+6&/ (),75)6?767)(/? 4R
5 ;4/& ':)>;="?/& >O@5;=72)?7()/67B '$7?= ? ( /5;4 6? '$7)()>)6B74B/5)6?7()@5
;=7(@?7 7@ ;=7&)>>7 &75 & = &?)=0>?/& > () ()>)5;)6.7 ;=/57= ( >R @ 6(7 , 4 57> )5 /67B '$7
?)&6748-/& O?)57>,7&76 > ?/B/( ()>())><@/> O )>)6B74B/5)6?7)67B '$7V YWR )6?=7()>?)
&76?)D?7O)>;)= T>)<@)@5;=72)?7()/67B '$7?)&6748-/&  ;=)>)6?)/6A5)=7>, ?7=)>()=/>&7O? 6?7
<@ 6?7 > /6&)=?)F > )6B74B/( > )5 ;=7(@?7> 7@ ;=7&)>>7> /67B (7=)>R >> > /6&)=?)F > B$7 ()>() 
&76&);'$7(7;=7(@?77@;=7&)>>7 ?*>@ /6>)='$7675)=& (7R
 /5;7=? 6?) - = 6?/=  @?/4/F '$7 = &/76 4 (7> =)&@=>7> ,/6 6&)/=7> ()6?=7 (7 ;4 6)2 (7O %)5
&757(7?)5;7; = ()>)6B74B/5)6?7(7;=72)?7R7=*5O7=/>&75 /7=6)>>)?/;7();=72)?7)>?"6 
;=8;=/ ?)&6747-/ ()>)6B74B/( 76()O67()&7==)=(7()>)6B74B/5)6?7(7;=72)?7O;7=>)?= ? =() 4-7
/67B (7=O 6$7 ;=)>)6?) 7 ()>)5;)6.7 ;4 6)2 (7O (/,/&@4? 6(7 7@ /5;7>>/%/4/? 6(7  /6>)='$7 (7
;=7(@?7 67 5)=& (7R  =) 4/F '$7 () @5  ),/&/)6?) 6"4/>) () B/ %/4/( () ?*&6/&  )&7695/&  )
,/6 6&)/= =)(@F7>=/>&7>(),= & >>7()@5;=72)?7()/67B '$7?)&6748-/& R
757 > -+6&/ > () ,75)6?7 ,/6 6&/ 5 /6B)>?/5)6?7> )5  Y 5)(/ 6?)  ;=)>)6? '$7 ()
;=7;7>? > () ;=72)?7> () /67B '$7O )>>)> ;=72)?7> ()B)=$7 >)= )4 %7= (7> &75 7 ;4 6)2 5)6?7O 7>
/6B)>?/5)6?7> )  6"4/>) () =/>&7> % >? 6?) ()? 4. (7>O () ,7=5   - = 6?/=  &)/? '$7 (7
/6B)>?/5)6?7 ( > -+6&/ > 67> ;=72)?7> () /67B '$7 ?)&6748-/& R = 6() ; =?) (7 >@&)>>7 ) (7
,/6 6&/ 5)6?7 (7> ;=72)?7> () /67B '$7 ?)&6748-/&  * ()?)=5/6 (  6 > )? ; > () ;4 6)2 5)6?7 )
,7=5@4 '$7(7>;=72)?7>R
> )5;=)> > ) 7=- 6/F ':)> ();)6()5 & (  B)F 5 /> () /6B)>?/5)6?7> )5 /67B '$7
?)&6748-/& R 757  ?)&6747-/  * , ?7= ()?)=5/6 6?) 67 <@) >) =),)=) ! &75;)?/?/B/( ()O 76() 6)5
>)5;=) >)5;=)> >;7()5&@>?) =  <@/>/'$7()67B >?)&6747-/ >)7&@>?7&75()>)6B74B/5)6?7
?)&6748-/&7 * & (  B)F 5 /7=O 7 ,/6 6&/ 5)6?7 &75 /67B '$7 ?)&6748-/&  ;7>>/%/4/?  ? 5%*5 7
&=)>&/5)6?7)&7695/&7),/6 6&)/=7()>> >7=- 6/F ':)>R
>?) ?= % 4.7 >) ;=7;:)  7=/)6? =  ,7=5@4 '$7 () ;=72)?7> () /67B '$7O ,7& 6(7 67 ;76?7
&=0?/&7 ()>>)> ;=72)?7>O  6"4/>) (7> =/>&7> )D/>?)6?)> 67 ()>)6B74B/5)6?7 () ;=7(@?7> ) ;=7&)>>7>
/67B (7=)>O% >) 6(7T>)6 >7=/)6? ':)>()%7 >;="?/& >(/>>)5/6 ( >67R

JC   
5;76?7;=/6&/; 4), ?7=()&/>/B7; = >@&)>>7()@5;=72)?7*  6"4/>))-)=)6&/ 5)6?7()
=/>&7>R >>) -)=)6&/ 5)6?7 )6B74B) > )? ; > () ;4 6)2 5)6?7O /()6?/,/& '$7O 6"4/>) () =)>;7>? >O
576/?7= 5)6?7)&76?=74)()=/>&7>)5@5;=72)?7VOa__gWR-)=)6&/ 5)6?7()=/>&7)D/>?); = 
@5)6? = ;=7% %/4/( ())7/5; &?7(7>)B)6?7>;7>/?/B7>)(/5/6@/= ;=7% %/4/( ())7/5; &?7(7>
)B)6?7> (B)=>7> 7 ;=72)?7O ( 0 >@  /5;7=?#6&/ R   ? %)4  ` >$7 /6(/& ( > > )? ; > () @5 %75
-)=)6&/ 5)6?7()=/>&7>) ()>&=/'$7()? 4. ( ( > ?/B/( ()>)6B74B/( >R

a

> -+6&/ >(),75)6?7?+5&7577%2)?7>7&/ 4 &76&)>>$7(),/6 6&/ 5)6?7()& ;/? 4,/D7)()-/=7 >>7&/ (7 ;=72)?7>6 
6/( ()(  )()= '$776()?)6. 5>)()VOa_``WR

0252



76-=)>>7())><@/> )67B '$7( )()7=?))7=()>?)() (@& '$7)&6748-/& 
 ? 4TTa_``



`R 4 6)2 5)6?7
(7-)=)6&/ 5)6?7
()=/>&7>

aR ()6?/,/& '$7()
=/>&7>

bR 6"4/>)
<@ 4/? ?/B ()
=/>&7>

cR 6"4/>)
<@ 6?/? ?/B ()
=/>&7>

dR 4 6)2 5)6?7
( >=)>;7>? > 
=/>&7>

eR 76/?7= '$7()
&76?=74)()=/>&7>

!%,IB/$%,/$% %4%."(-%.6/$%(5"/

 
757 %7=( =O;4 6)2 =))D)&@? =
> ?/B/( ()> () -)=)6&/ 5)6?7 () 6"4/>)>)=)@6/:)>();4 6)2 5)6?7R
=/>&7>()@5;=72)?7R
)B/>:)>( (7&@5)6? '$7P?*&6/& >()&74)? 
() /6,7=5 ':)>Q = /6>?7=5/6-O ?*&6/& 
)?)=5/6 '$7 (7> =/>&7> <@)
)4;./O )6?=)B/>? >O /()6?/,/& '$7 (  & @> T
;7()5
,)? = 7 ;=72)?7 ) = /FO 6"4/>) (7> ;76?7> ,7=?)> ) ,= &7>O
(7&@5)6? '$7
()
>@ > 7;7=?@6/( ()> ) 5) ' > VWP 6"4/>) ( 
& = &?)=0>?/& >R
4/>?  () B)=/,/& '$7O 6"4/>) ( > ;=)5/>> >P
?*&6/& > &75 (/ -= 5 >Q & @>  ) ),)/?7P
>/>?)5 7@,4@D7-= 5 >P/6,4@+6&/ R
=/7=/F '$7 (7> =/>&7> ; =  6"4/>) B 4/ '$7 () ;=7% %/4/( () ) /5; &?7 ()
7@ '$7 (/&/76 4 >@%>)<@)6?) =/>&7>P 5 ?=/F () ;=7% %/4/( () ) /5; &?7P
?= B*> () B 4/ '$7 ) &75%/6 '$7 B 4/ '$7( <@ 4/( ()(7>( (7>>7%=)=/>&7>P
()>@ ;=7% %/4/( ()()7&7==+6&/  & ?)-7=/F '$7()=/>&7>P B 4/ '$7( @=-+6&/ 
(7=/>&7R
)/5; &?7R
*&6/& >()=);=)>)6? '$7)&74)? ()( (7>Q
)6?=)B/>? >O (/>?=/%@/':)> () ;=7% %/4/( ()O
6"4/>) 6@5*=/&  (7 ),)/?7 (7> 7;/6/$7 )>;)&/ 4/F ( P 6"4/>) <@ 6?/? ?/B  ()
=/>&7> /()6?/,/& (7> 67> 7%2)?/B7> =/>&7> ) ?*&6/& > () 57()4 -)5Q 6"4/>) ()
-)= />(7;=72)?7R
>)6>/%/4/( ()O 6"4/>) (7 B 47= 576)?"=/7
)>;)= (7O 6"4/>) (  "=B7=) () ()&/>$7O
57()4 -)5)>/5@4 '$7R
>?= ?*-/ >; = =/>&7>6)- ?/B7>7@ 5) ' >Q
)>)6B74B/5)6?7 () 7;':)> ) ;=)B)6/=O ?= 6>,)=/=O 5/?/- =P )>?= ?*-/ > ; = 
':)>
; = 
@5)6? =
> =/>&7> ;7>/?/B7> 7@ 7;7=?@6/( ()>Q )D;47= =O
7;7=?@6/( ()> ) =)(@F/=
> &75; =?/4. =O 5)4.7= =P )>?= ?*-/ > ; = 
5) ' > 7>7%2)?/B7>(7;=72)?7R
5) ' > ) 7;7=?@6/( ()>Q
&)/? '$7O
)>?= ?*-/ ; = =)>;7>? >&76?/6-)6&/ ( >R
&75; 6. 5)6?7 (7> =/>&7>
/()6?/,/& (7>O 576/?7= 5)6?7 (7>
) B 4/ '$7 () =/>&7>P @(/?7=/ > () =/>&7>P
=/>&7> =)>/(@ />O /()6?/,/& '$7 (7>
6"4/>)( >?)6(+6&/ >)( B =/ '$7P5)(/'$7
67B7> =/>&7>O )D)&@'$7 () ;4 67>
(7()>)5;)6.7?*&6/&7P 6"4/>)( >=)>)=B >P
()=)>;7>? > =/>&7>) B 4/ '$7( 
=)@6/:)>() 6( 5)6?7R
>@ ),/&"&/ (@= 6?)?7(77&/&47()
B/( (7;=72)?7R

76?)QVOa__gWR

)-@6(77VOa__gWO=/>&7*@5)B)6?77@@5 &76(/'$7/6&)=? <@)O>)7&7==)=O/="
,)? = ;)47 5)67> @5  ( > "=) > (7 ;=72)?7R 757 7 -)=)6&/ 5)6?7 () =/>&7 * 7 5)/7 ;)47 <@ 4 >
/6&)=?)F > <@) ;7()=$7 ,)? = 7 ;=72)?7 >$7 >/>?)5 ?/& 5)6?) -)=)6&/ ( > ; =  - = 6?/= <@) ?7(7>
7%2)?/B7> (7 ;=72)?7 >)2 5 4& 6' (7>O <@ 6(7 ?= ? 57> () ;=72)?7> () /67B '$7 ?)&6748-/& O )>>)
-)=)6&/ 5)6?7()B)>)=% >? 6?)),/&/)6?)O( (77-= @()/6&)=?)F )D/>?)6?)6)>>)>?/;7>();=72)?7R

JCI .,(5%$%4(5"/5%-24/+%6/5$%(./8# /6%"./,0&("
@ 4<@)=;=72)?7)>?" >>7&/ (7 (/B)=>7>=/>&7>)/6&)=?)F ><@)()B)5>)=?= ? (7>R >>)>
=/>&7> ) /6&)=?)F > /=$7 (/,)=)6&/ = 7> ;=72)?7> <@ 6?7  >@  ?= ?/B/( ()O 7@ >)2 O ;7()=$7 (),/6/= 
4@&= ?/B/( () (7> 5)>57>R 5 ;=72)?7> () ()>)6B74B/5)6?7 ) /67B '$7 ?)&6748-/&  )>>)> =/>&7> )
/6&)=?)F >>$7 /6( 5 /7=)>)()B)5>)=?= % 4. (7>(),7=5 /6?)6> )),/&/)6?)R
5 ;=72)?7> () /67B '$7 ?)&6748-/& O 4*5 (  )D/>?+6&/  (7> =/>&7> &75@6>  ;=72)?7> ()
/6B)>?/5)6?7/6(@>?=/ 4V=/>&7()/6B/ %/4/( ())&7695/& O=/>&7()5)=& (7O=/>&7;740?/&7O)6?=)7@?=7>WO
/6(  )>?$7 >@2)/?7>  =/>&7> ) /6&)=?)F > B/6&@4 (7>  ;=8;=/  ?)&6747-/   >)= ()>)6B74B/( R % /D7
0253



76-=)>>7())><@/> )67B '$7( )()7=?))7=()>?)() (@& '$7)&6748-/& 
 ? 4TTa_``


>)-@)5 4-@6>)D)5;47>()=/>&7>)/6&)=?)F >/6)=)6?)>!?)&6747-/ ()>)6B74B/( V Oa__hO;Rg_
)g`WQ
?)&6747-/ ()>)6B74B/( ;7()>)?7=6 =/6B/"B)4 >@ )D)&@'$7R
?= % 4.7()()>)6B74B/5)6?7( ?)&6747-/ ;7()>)-@/==@57>(/,)=)6?)>(7;4 6)2 (7O>)6(7
6)&)>>"=/   (7'$7()>74@':)>?*&6/& >(/,)=)6?)>( >/() 4/F ( >67;=72)?7R
?)5;7()()>)6B74B/5)6?7( ?)&6747-/ ;7()>)=5@/?7)D?)6>7O/6B/ %/4/F 6(7 /6>)='$7( 
5)>5 675)=& (7R
 ;7>>/%/4/( () () 6$7 >) )6&76?= = /6B)>?/(7=)> <@) >) ==/><@)5 &75 /6B)>?/5)6?7> )5
?)&6747-/ > /6( 6$7?)>? ( >);=7(@F/( >R
?)&6747-/ ;7()>)57>?= =B/"B)46 ?)7=/ O5 >/6B/"B)46 ;="?/& R
> ;=72)?7> () /67B '$7 ?)&6748-/& O ()B/(7  >@  6 ?@=)F  () ;)><@/>  ) ()>)6B74B/5)6?7O
>$7;=72)?7><@)()5 6( 5@5/6?)=B 475 /7=()?)5;7; = >)@()>)6B74B/5)6?7O?)>?))B 4/( '$7R
)B/(7  )>>) , ?7O >$7 ;=72)?7> <@) ;=)>)6? 5 -= 6()> =/>&7>O ;=/6&/; 45)6?) 67 <@) >) =),)=) 
/6B)>?/5)6?7 ) =)?7=67 ,/6 6&)/=7R  5)(/(  <@) > ?/B/( ()> () ;)><@/>  ) ()>)6B74B/5)6?7 >$7
=) 4/F ( >O7>=/>&7>B$7(/5/6@/6(7)&75/>>7;7()5>)= B 4/ (7>(),7=5 5 />&=0?/& O/5; &? 6(7
6 =) 4/F '$7( )? ; >)-@/6?)R
)-@6(7 )/>F Va__hO ;R gaWO )D/>?)5 (/B)=> > ?*&6/& > ; =  2@>?) () =/>&7> )5 ;=72)?7> ()
/67B '$7?)&6748-/& O()6?=))4 >()>? & 57>Q
%7=( -)5 >@%2)?/B Q 6)>>  %7=( -)5O >$7 & 4&@4 (7> 7> /6(/& (7=)> () ()>)5;)6.7
(),/6/(7>; = 5)(/'$7( B/ %/4/( ()(7;=72)?7R );)6()6(7( =)>;7>? (7>/6(/& (7=)>O7
;=72)?7;7()="?)=&76?/6@/( ()7@6$7R5()>>)>/6(/& (7=)>;7()>)=7V F$7(7B 47=
?@ 4 40<@/(7WO <@) * 5)(/(7 (/B/(/6(7T>) 7 /6B)>?/5)6?7 /6/&/ 4 (7 ;=72)?7 ;)47 /6B)>?/5)6?7
2@>? (767?)5;7R
<@/B 4)6?)!&)=?)F Q7>; =#5)?=7>()&"4&@47(7;=72)?7>$7 2@>? (7>;)4 >;=7% %/4/( ()> 
)4)> ?=/%@0( >P
;4/& '$7 () ? D > () ()>&76?7> 2@>? ( > 7> =/>&7>Q (/,)=)6?) (7 /?)5 &/5 O 7> 2@>?)> >$7
,)/?7> 7,/6 4O7@>)2 O6 ? D ()()>&76?7R
=B7=) () )&/>:)>Q 67=5 45)6?) * @?/4/F (  <@ 6(7  )>&74.  )6?=) (/,)=)6?)> 4?)=6 ?/B >
)>?")527-7R
/5@4 '$7Q6)>>)& >7O7>B 47=)>())6?= ( )> 0( ()& /D >$7 ?= ? (7> &757 (/>?=/%@/':)>
;=7% %/40>?/& >O=)>@4? 6(7)5/6(/& (7=)>()()>)5;)6.7,/6 6&)/=7>R
>(@ >;=/5)/= >?*&6/& >O;7=>)=)55 />>/5;4)>O67=5 45)6?)>$7@?/4/F ( >)5;=72)?7>
() 5)67= &75;4)D/( ()R " > (@ > A4?/5 > ?*&6/& >O ;7= >)=)5 5 /> &75;4)D >O >$7 @?/4/F ( > )5
;=72)?7>5 /7=)>R7( >)>> > %7=( -)6>>$75 />?*&6/& >)>) ;4/& 5 ;=72)?7>()5 /7=B@4?7R
; =?/= ()>> > %7=( -)6> ?*&6/& > &75;4)D >O ;7()57> &76>)-@/= %7=( -)6> 5 /> >/5;4/,/& ( > ()
6"4/>) () =/>&7R )>>) & >7O  6"4/>) () =/>&7> ) /6&)=?)F > ;7()=" >)= ,)/?  )5 ?=+> )? ; > V O
a__hO;Rgc)gdWQ
6"4/>)())6>/%/4/( ()Q)=5/?)7)>?@(7(7/5; &?7( >B =/ ':)>)>;)&0,/& >67>; =#5)?=7>
(7;=72)?7>7%=)7>)@;7?)6&/ 4)&7695/&77@>7%=)7>=)>@4? (7>)&7695/&7>),/6 6&)/=7>O
;76? 6(7 >B =/"B)/><@)5 /> ,)? 57>=)>@4? (7>(7;=72)?7R
6"4/>) () /5/?)> =0?/&7>Q )=5/?) ()?)=5/6 = 7 B 47= <@) ()B) >)= >>@5/(7 ;7= @5  ( ( 
B =/"B)4 /6();)6()6?)O () ? 4 ,7=5   >>)-@= = 7 =)?7=67 506/57 &)/?"B)4 ; =  7
/6B)>?/5)6?7R
6"4/>) () />&7Q B 4/  () 57(7 5 /> &75;4)?7O 7 ),)/?7 ( > /6&)=?)F > (7 ;=72)?7 >7%=) 7>
/6(/& (7=)>(),4@D7()& /D ),4@D7()& /D ()>&76? (7R
76,7=5)2"&75)6? (7O7>;=72)?7>()/67B '$7?)&6748-/& O;)47>)@?)7=O>$7)4 %7= (7>)
()>)6B74B/(7> )5 (/B)=> > &76(/':)> () =/>&7> ) /6&)=?)F >R 7> /?)6> &/5  &/? (7>O > 6"4/>)> ()

0254



76-=)>>7())><@/> )67B '$7( )()7=?))7=()>?)() (@& '$7)&6748-/& 
 ? 4TTa_``


>)6>/%/4/( () ) () 4/5/?)> &=0?/&7> ;7>>/%/4/? 5 7 -)=)6?) (7 ;=72)?7 ()?)=5/6 = 7> /5; &?7> 6 
;7>>/%/4/( ()(7;=72)?7>)-@/=@5& 5/6.7(/,)=)6?)(7;4 6)2 (7R 6"4/>)()=/>&7()B)>)=,)/? ()
57(7  /()6?/,/& = ) ?= ? = > /6&)=?)F > )5 =)4 '$7 7> ; =#5)?=7> (7 ;=72)?7R )/>F Va__hO ;R hfW
,/=5  <@)  &75%/6 '$7 (7> =/>&7> >>7&/ (7> 7> ; =#5)?=7> (7 ;=72)?7 ()?)=5/6 =" 7> =/>&7> (7>
/6(/& (7=)>()()&/>$7 >)=)5& 4&@4 (7>R

JCJ (&4-$%
> ;=72)?7> () /67B '$7 ?)&6748-/&  67=5 45)6?) >@=-)5 ()B/(7 ! /6,4@+6&/  (7 5)/7
)D?)=67R)-@6(7%= . 5Va_`_O;Rc`WO>8*;7>>0B)4()>)6B74B)=@5 /()/ ()/67B '$7!5)(/( <@)
)4  * -)= (  ) >8 * ;7>>0B)4 &76&)%)=  /()/  &=/ ?/B  >) )D/>?) @5 ;=7%4)5 O 7@ >)2 O  /6,4@+6&/  (7
5%/)6?)R )-@6(7 7  6@ 4 () >47 V  O `hhfO ;R aeWO &75;)?/'$7O ()5 6(  ) 5)=& (7 >$7 7>
;=/6&/; />/?)6><@)()?)=5/6 =$77>@&)>>7()@5;=72)?7() YB74? (7; = /67B '$7?)&6748-/& R
4*5(/>>7O <@ 4/( ()( /67B '$7? 5%*5*@5, ?7=()?)=5/6 6?); = 7>@&)>>7(7>;=72)?7>()
/67B '$7?)&6748-/& R
7<@)>)=),)=) 7>=/>&7>)/6&)=?)F >)5@5;=72)?7()/67B '$7?)&6748-/& O 4*5(7>=/>&7>
=),)=)6?)> 7>/?)6>,/6 6&)/=7>))&7695/&7>O*())D?=)5 /5;7=?#6&/ <@)>)2 =) 4/F (7@5  6"4/>)
(7&)6"=/7V7@ 5%/)6?)WO4)B 6(7)5&76>/()= '$77>, ?7=)>/6?)=67>))D?)=67><@);7>> 5/6?)=,)=/=
67 6( 5)6?7O &76&4@>$7 ) >@&)>>7 () @5 ;=7&)>>7 () /67B '$7R >>  B 4/ '$7 * ,)/?  ?= B*> ( 
6"4/>)()bR
7> ;=72)?7> () /67B '$7 ?)&6748-/&  ()>)6B74B/(  ;7= )5;=)> > 7@ /6>?/?@/':)> () )6>/67O
76() 7> 5)>57> /=$7 ( = 7=/-)5  ;=7(@?7> 7@ ;=7&)>>7> /67B (7=)>O * 6)&)>>"=/7 <@) )D/>?  @5
5)=& (7; =  %>7=B)=)>>)>;=7(@?7>7@;=7&)>>7>R >>)5)=& (7)>?"&75;7>?7;)47 5%/)6?)76()
 )5;=)>  ) ;=7(@?7> >) 47& 4/F 5O ;)47> &76&7==)6?)>O ,7=6)&)(7=)> ) ;)47 ;)=,/4 (7 &76>@5/(7=R
)-@6(74)5)6?)Va__cO;R`dW ;=/5)/=  B 4/ '$7 >)=,)/? *(7 5%/)6?))D?)=67O&76.)&/( &757
6"4/>) cO<@);7()>)=(/B/(/( )5Q
W 5%/)6?) ;740?/&7S4)- 4Q  ;740?/&  -7B)=6 5)6? 4 )  4)-/>4 '$7 B/-)6?) >$7 ; =?) (7 &762@6?7
() /6,4@)6&/ >  <@)  )5;=)>  )>?" >@2)/?  ) & %) 7 )5;=))6()(7= ,/& = ?)6?7 <@ 6?7 !>
5@( 6' >67&)6"=/7)6 >=)-@4 5)6? ':)><@)B =/ 5() &7=(7&75 47& 4/( ()R
%W 5%/)6?) )&7695/&7Q 7> (/B)=>7> , ?7=)> 5 &=7)&7695/&7> &)=? 5)6?) /6,4@)6&/ =$7 6 
?@ '$7(7> -)6?)>)&7695/&7>4/- (7>!)5;=)> O()B)6(7T>))6?$7 ?)6? =; = 7>&/&47>()
=)&)>>$7)&=)>&/5)6?7); =  >;740?/& >576)?"=/ ),/>& 4R
&W 5%/)6?)>7&/7&@4?@= 4Q7>@&)>>7(7;=7(@?77@>)=B/'7<@)>)="&75)=&/ 4/F (7();)6())5
-= 6() ; =?) (7 5%/)6?) >7&/7&@4?@= 4 )5 <@) 7 5)>57 )>?" /6>)=/(7O ;7=? 6?7 ()B)T>)
&76.)&)= )>>) 5%/)6?) ; =  &75;=))6()= 7> /6?)=)>>)>O 6)&)>>/( ()> ) ?)6(+6&/ > ()>>)
;A%4/&7R
(W 5%/)6?)?)&6748-/&7Q@56)-8&/7;7>>@/7&=)>&/5)6?77@()&406/75@/? >B)F)> ,)? (7;)47
>@=-/5)6?7 () 67B > >74@':)> )S7@ /67B ':)> ?)&6748-/& > ;7= ; =?) ()4) 7@ () >)@>
&76&7==)6?)>O47-7()B)T>)=),4)?/=)>> =) 4/( ()/6B)>?/6(7T>)&76>? 6?)5)6?))5;)><@/> >)
()>)6B74B/5)6?7R
 ;7>/&/76 5)6?7 (  )5;=)>  2@6?7 7 5)=& (7 ()B) >)= 6 4/> (7 6  ;=8D/5  )? ; O
5 ;) 6(7 7 -= @ () =/B 4/( () ) % ==)/= > () )6?= (  (7 /6B)>?/5)6?7R )B)T>) B)=/,/& = /6(  >
7;7=?@6/( ()> ) 5) ' > -)= ( > =)>;)&?/B 5)6?) ;7= ;=7(@?7> &75;4)5)6? =)> ) &76&7==)6?)> ) 7
;7()=()% =- 6. ( )5;=)> 2@6?7 >)@>,7=6)&)(7=)>) 7>)@5)=& (7&76>@5/(7=R
3

 6"4/>)  * @5  ,)== 5)6?  (5/6/>?= ?/B  @?/4/F (  ; =  , F)= 6"4/>) () &)6"=/7 V/6?)=67 ) )D?)=67WO >)6(7 @> (7
&757 % >) ; =  -)>?$7 ) ;4 6)2 5)6?7 )>?= ?*-/&7 () @5  /6>?/?@/'$7R  >/-4    * 7=/@6(  (7 /(/75  /6-4+>O
=);=)>)6? 6(7 7=' >V?=)6-?.>WO = <@)F >V) 36)>>)>WO;7=?@6/( ()>V;;7=?@6/?/)>W)5) ' >V.=) ?>WR
4

.,(5% *@5 ,)== 5)6?  (5/6/>?= ?/B <@);)=5/?)7)>?@(7<@ 4/? ?/B7()@5()?)=5/6 (7&)6"=/7&75% >))5
, ?7=)>2/,)6("/5FGA%"/.1-("/5F GA5/"((5FG%6%"./,0&("/5FG4%,%8.6%5./-%5-/R

0255



76-=)>>7())><@/> )67B '$7( )()7=?))7=()>?)() (@& '$7)&6748-/& 
 ? 4TTa_``


 ;=8D/5  6"4/>)%@>& T>)  ()<@ '$7)6?=) >& ; &/( ()>( )5;=)> ) >;7>>/%/4/( ()>
(75)=& (7 6?)> B 4/ ( >R5 ,)== 5)6? % >? 6?)(/,@6(/( ;7=7=?)=V`hgeW*  6"4/>)()O
<@) * ?= (/&/76 45)6?) =);=)>)6? (  )5 ,7=5  () 5 ?=/FR );7/> () &7==)? 5)6?) ;=))6&./(7O )>?)
(/ -= 5  ;)=5/?) /()6?/,/& = 57(/,/& ':)>  >)=)5 /5;4)5)6? ( >O (/5/6@/6(7 7> ;76?7> ,= &7> )
=) 4' 6(7 7> ;76?7> ,7=?)> (  )5;=)> R  5%*5 ;)=5/?) ;=7B)/? = (  5)4.7= ,7=5  ;7>>0B)4 >
7;7=?@6/( ()><@)75)=& (77,)=)&));=); = =; =  > 5) ' >;=7B)6/)6?)>(75)>57R
!%,JB(&4-
?7=)>
D?)=67>

76?7> 7=?)>

?7=)>
6?)=67>
;7=?@6/( ()>
5) ' >

= <@)F >

)= = )>?= ?*-/ > <@) @>)5 7> ;76?7>
)= = )>?= ?*-/ > <@) ?75 5 B 6? -)6> ( >
,7=?)> ; =  ?75 = B 6? -)6> 6 >
7;7=?@6/( ()>; = B)6&)= >,= <@)F >R
7;7=?@6/( ()>R
)= = )>?= ?*-/ > <@) @>)5 7> ;76?7> )= = )>?= ?*-/ > <@) 5/6/5/F)5 >
,7=?)>; = )B/? = > 5) ' >R
,= <@)F >))B/?)5 > 5) ' >R

76?)Q76)F C Va__bWR

KC

    E               
  MHH  C

 ;=72)?7 () /67B '$7 ?)&6748-/&  <@/ 6 4/> (7 ?)5 &757 7%2)?/B7 ;=/6&/; 4 7
()>)6B74B/5)6?7()@5 ;4 ? ,7=5 ()?)>?)> @?75 ?/F (  &7;4 (  7)<@/; 5)6?7h__ R
4 ? ,7=5 ;7>>/%/4/? =" /6?)=4/- '$7(7/6>?=@5)6?7()?)>?); = =)()>'% '%' 7V ?= B*>
() @5 >/>?)5  () &75@6/& '$7W 7@  <@ 4<@)= ;76?7 () @5  =)() '%  '%'O ;7>>/%/4/? 6(7 
=) 4/F '$7()?)>?)>)&)=?/,/& '$7)5=)()>(),7=5 =)57? )7 =5 F)6 5)6?7(7>( (7>=)>@4? 6?)>
()>>)>?)>?)>)5@5>)=B/(7=; = ;7>?)=/7= 6"4/>))-)= '$7()=)4 ?8=/7>R
>>);=72)?7; =?/&/;7@(7 (/? 4  d()67B '$7)&6748-/& a_`_V Oa_`_WO76()
=)&)%)@ \ b__R___O__ () ,75)6?7 ; =  ()>)6B74B/5)6?7 (  67B  ?)&6747-/ R  /()/  ()
()>)6B74B/5)6?7()>? 67B ?)&6747-/ >@=-/@()B/(7!6)&)>>/( ()()(/5/6@/'$7(7?)5;7()=); =7
(7> &/=&@/?7> () &75@6/& '$7 () ( (7> ( > 7;)= (7= > () ?)4)&75@6/& ':)>R  ;4 ? ,7=5  () ?)>?)>
@?75 ?/F ( O &7;4 (  7 /6>?=@5)6?7 () ?)>?) () =)()> 2" @?/4/F (7 ;)47> ?*&6/&7> () & 5;7
=)>;76>"B)/>;)4 >5 6@?)6':)>Vh__ WO;7>>/%/4/? 7 &)>>7=)57?7 ?7(7>7>;76?7>( =)()O
=) 4/F 6(7?)>?)>)(/ -68>?/&7>(),7=5 =)57? O(/5/6@/6(7=)&@=>7>)?)5;7()()>47& 5)6?7(7>
?*&6/&7>6 >5 6@?)6':)>R
7=>)?= ? =()@5 /67B '$7?)&6748-/& O<@)/="-)= =@567B7;=7(@?7O)>?)*@5;=72)?7
&75 5@/?7> =/>&7> )6B74B/(7>R >>)> =/>&7> ,7= 5 ?= ? (7> ()>() 7 575)6?7 (  &76&);'$7 (  /()/  )
()B)=$7 >)= -)=)6&/ (7> () ,7=5  &76?06@  )5 >)@ ()>)6B74B/5)6?7 ) /6>)='$7 (7 ;=7(@?7 67
5)=& (7R
 =  7%?)6'$7(7>=)&@=>7>(),75)6?7,7/,)/? @5  6"4/>);=*B/ (7>;7>>0B)/>=/>&7><@)
,)? =/ 5 7 %75 6( 5)6?7 (7 ;=72)?7R  =  />>7O ,7/ @?/4/F (  &757 ,)== 5)6?   6"4/>) () R
?= B*>(7@>7()>> ,)== 5)6? ,7/,)/? @5  6"4/>)(7 5%/)6?)/6?)=67O76(),7= 54)B 6? ( > >
,7=' > ) > ,= <@)F > /6)=)6?)> 7 ()>)6B74B/5)6?7 (7 ;=72)?7O %)5 &757 @5  6"4/>) (7 5%/)6?)
)D?)=67&7575 ;) 5)6?7( >7;7=?@6/( ()>) 5) ' >/6)=)6?)> 7()>)6B74B/5)6?7(7;=72)?7()
d

)=B/'77&/ 4( 6(A>?=/ V W))=B/'7 &/76 4();=)6(/F -)56(@>?=/ 4V W>$7/6>?/?@/':)>;=/B ( >%= >/4)/= >O
B/6&@4 ( >  76,)()= '$7  &/76 4 ( > 6(A>?=/ >O >)5 ,/6> 4@&= ?/B7> ) () ?@ '$7 )5 #5%/?7 nacional, criadas com a
finalidade de promover a formação profisional (SENAI), o bem-estar social, o desenvolvimento cultural e a melhoria da
qualidade de vida do trabalhador (SESI) que atua nas indústrias, de sua família e da comunidade na qual as indústrias estão
inseridas.

0256



76-=)>>7())><@/> )67B '$7( )()7=?))7=()>?)() (@& '$7)&6748-/& 
 ? 4TTa_``


/67B '$7R = )>>  6"4/>),7= 5&76>/()= (7>(7/> 5%/)6?)>O7 ) )5;=)> ; =&)/= R75/>>7
,7/;7>>0B)4 ,7=5@4 '$7())>?= ?*-/ >O(/ -68>?/&7>)=)(@'$7()=/>&7>)/6&)=?)F >R

KCI .,(5%$%$/4/+%6/$%./8# /%"./,0&("
),)=)6?)! 6"4/>)()B/ %/4/( ()?*&6/& ),/6 6&)/= (7()>)6B74B/5)6?7( 4 ? ,7=5 ()
)>?)> @?75 ?/F ( O =) 4/F 57>  6"4/>) ()  % /D7 ()>&=/? O &75;=7B 6(7  6)&)>>/( () ()
()>)6B74B/5)6?7 (  5)>5 O %)5 &757 7 >@&)>>7 )5 >@  ,@?@=  &75)=&/ 4/F '$7R >>  6"4/>) ,7/
()>)6B74B/( &757,7=5 () 6"4/>)()=/>&7>(7;=72)?7()/67B '$7?)&6748-/& R

KCICI

/4#5

$7 /?)6> =),)=)6?)> ! -=)- '$7 () B 47= ;7= ; =?) (  )5;=)>  ; =&)/=  ) (7   67
()>)6B74B/5)6?7( ;4 ? ,7=5 R)-@)5 % /D7 >,7=' >(/ -67>?/& ( >Q
 )5;=)>  ; =&)/=  * @5  ( > 5 /7=)> )5;=)> > %= >/4)/= > )>;)&/ 4/>? > )5 ?)&6747-/ > ()
)()>)())4)&75@6/& ':)>P
 )5;=)>  ? 5%*5 * )>;)&/ 4/>?  67 ()>)6B74B/5)6?7O ;=7(@'$7 ) B)6(  () )<@/; 5)6?7> )
/6>?=@5)6?7> () ?)>?)> V)6-47% 6(7 ?)4)&75@6/& ':)> ) WO -=)- 6(7 )D;)=/+6&/  )
&76.)&/5)6?7P
 )5;=)>  * ,7=6)&)(7=  () )<@/; 5)6?7> ) /6>?=@5)6?7> () ?)>?)> ; =  > 5 /7=)>
7;)= (7= >()?)4)&75@6/& ':)>(7= >/4P
;=7(@?7 ;=)>)6? ="B 6? -)5&75;)?/?/B )5;=)'7P
)5;=)> (/>;76/%/4/F ="@5 )<@/;)())>;)&/ 4/>? >)5)4)&75@6/& ':)>)<@) ?@ ="67
;=72)?7P
/>;76/%/4/F '$7 ;7= ; =?) (7   () ;=7,/>>/76 /> &75 -= 6() )D;)=/+6&/  6 > "=) > ()
?)4)&75@6/& ':)>); =  ?@ '$767;=72)?7P
D/>?+6&/  () ;4 67 () 5 =3)?/6- ) (/B@4- '$7O (/>;76/%/4/F 6(7 7> &4/)6?)> @5  )<@/;) ()
>@;7=?)?*&6/&7)>;)&/ 4/F (7<@) ?)6()=")5.7="=/7&75)=&/ 4P
=7-= 5 (),/()4/F '$7()&4/)6?)>2")D/>?)6?)6 )5;=)> P
 )5;=)>  <@) /=" ;=7(@F/= 7 /6>?=@5)6?7 () ?)>?) &75 7 >/>?)5  () &)>>7 =)57?7
()>)6B74B/(7 67 ;=72)?7 ;7>>@/ &)=?/,/& '$7  h__`Qa___O 7 <@) - = 6?)  <@ 4/( () 6 
;=7(@'$7P
)(@'$7 () =/>&7> () , 4.  (7 ;=72)?7O ;7/> 2" )D/>?) @5 5)=& (7 ?)6(/(7 &75 =)()> '% 
'%')<@) %>7=B)="7;=7(@?7R

KCICJ

437%:5

> ,= <@)F > >$7 % >/& 5)6?) /?)6> =),)=)6?)> ! )5;=)>  ; =&)/= R )-@) % /D7 7
5 ;) 5)6?7()>>)>;76?7>R
)5;=)> ; =&)/=  ?@  ;=/6&0;/7 ;)6 >675)=& (7%= >/4)/=7P
 )5;=)>  ; =&)/=  ,7/ ,@6( (  )5 `hhgO ?)6(7 ;7@&7 ?)5;7 () ?@ '$7 67 5)=& (7 )5
=)4 '$7 7>>)@>&76&7==)6?)>P
5 ?=/F( )5;=)> ; =&)/= *47& 4/F ( )57=?74)-=)O(/>? 6?)(7 T ); =? 5)6?7
)-/76 4(7) ="R

KCICK 2/467.($$%5
= ? T>)( >7;7=?@6/( ()>()5)=& (7)&75)=&/ 4/F '$7R
=)>&/5)6?7&76?06@7)&75;=7B (7()=)()>)?=7 ?.)=6)?6$7>867= >/4O5 >675@6(7P
)&)>>/( () ( > 7;)= (7= > () ?)4)&75@6/& ':)> () @?75 ?/F = 7 ;=7&)>>7 () ?)>?)> )5
=)()>)?=7 ?.)=6)?P

0257



76-=)>>7())><@/> )67B '$7( )()7=?))7=()>?)() (@& '$7)&6748-/& 
 ? 4TTa_``


)=& (757?/B (7; =  <@/>/'$7();=7(@?7><@)>75)5;=)'7)<@ 4/( ()O,7&7( )5;=)> 
; =&)/= P
)&)>>/( () (7 5)=& (7 () )&6747-/  (  6,7=5 '$7 ) )4)&75@6/& ':)> )5 @?75 ?/F = 7
;=7&)>>7()?)>?)>)5=)()>)?.)=6)?P
)&)>>/( ()(75)=& (7())&6747-/ ( 6,7=5 '$7))4)&75@6/& ':)>)5=)(@F/=?)5;7)
=)&@=>7>67>;=7&)>>7>()?)>?)>)5=)()>)?.)=6)?R

KCICL -%#5
= ? T>)( > 5) ' >(7 5%/)6?))D?)=67Q
4? ()5 ?*=/ ;=/5 47& 4P
$7 &)/? '$7(7;=7(@?7;)475)=& (7P
?@ '$7 -=)>>/B ( &76&7==+6&/ 675)=& (7%= >/4)/=7)/6?)=6 &/76 4R
>>  6"4/>);=*B/ ()=/>&7>,7//?)5();76?@ '$767)(/? 4()/67B '$7), ?7=()?)=5/6 6?)
; =  ;=7B '$7 (7 5)>57 ) 4/%)= '$7 (7> =)&@=>7>R > ;=72)?7> B 4/ (7> ?)=/ 5 67 5"D/57 `___
;76?7>O76()  6"4/>)()=/>&7B 4)=/ O675"D/57Oad_;76?7>R;=72)?7 ;=)>)6? (76)>?)?= % 4.7
=)&)%)@ ;76?@ '$7()ad_;76?7>)5>@  6"4/>);=*B/ ()=/>&7>@?/4/F 6(7  ?=/F()R

KCJ %4%."(-%.6/$%4(5"/5$/24/+%6/$%(./8# /6%"./,0&("
> 6"4/>)> ;=)>)6? ( > 6?)=/7=5)6?) ,7= 5 4)B 6? ( > 67 575)6?7 (  &76&);'$7 (7
;=72)?7 &757 ,7=5  () 7%?)6'$7 (7> =)&@=>7> (7 )(/? 4 () /67B '$7 ,/6 6&/ (7= (7 ;=72)?7R ;8> 
;=7B '$767)(/? 4)(@= 6?)?7(77>)@()>)6B74B/5)6?7,7/6)&)>>"=/7@5/6?)6>7-)=)6&/ 5)6?7()
=/>&7>O- = 6?/6(7 &76&4@>$7(7;=72)?7()6?=7(7;4 6)2 (7V)>&7;7O,/6 6&)/=7O;= F7()&76&4@>$7O
)?&RWR
5 (7> , ?7=)> () =/>&7 <@) /5;7>>/%/4/? =/  7 ()>)6B74B/5)6?7 (  67B  ?)&6747-/  ,7/
=),)=)6?) 7 ()>)6B74B/5)6?7 (7 & '+% ; =  &75@6/& '$7 (7 )<@/; 5)6?7 () ?)>?) &75 7 R 
)<@/; 5)6?7()?)>?);7>>@/@5  =<@/?)?@= ,)&. ( ))5%7= >)2 ;=7(@F/(7)&75)=&/ 4/F (7;)4 
)5;=)> ; =&)/= O75)>57,7/()>)6B74B/(7;7=@5 ?)=&)/= )5;=)> R7576$7?06. 57> &)>>7!
=<@/?)?@=  (7 )<@/; 5)6?7O 6$7 >)=/  ;7>>0B)4 ?)=57> &)>>7 !> /6,7=5 ':)> 6)&)>>"=/ > ; =  7
()>)6B74B/5)6?7 (7 & '+%O /5;7>>/%/4/? 6(7 7 ()>)6B74B/5)6?7 (7 ;=72)?7R  =  >74@'$7 (7
;=7%4)5 O?)=&)/=/F 57>7()>)6B74B/5)6?7(7& '+%&76?= ? 6(7 )5;=)>  )4)/6,7=5"?/& O
()?)6?7=  (  ; ?)6?) (7 <@/; 5)6?7 h__  ) &76.)&)(7=  () >@  =<@/?)?@= O ; =  )>> 
?/B/( ()R
@?=7, ?7=()=/>&7<@)6$7 ,)? =/ 7()>)6B74B/5)6?7(7;=72)?7O5 > >@ &75)=&/ 4/F '$7
* <@)>?$7(7&@>?7,/6 4; = ()>)6B74B/5)6?7( ?)&6747-/ R757,7=5 ()=)(@'$7(7B 47=,/6 4
(7 ;=7(@?7 ,7= 5 ,/=5 (7> (/B)=>7> &76B+6/7> () ; =&)=/  &75 )5;=)> > ) /6>?/?@/':)> <@)
&74 %7= = 5 6 > )? ; > () ()>)6B74B/5)6?7 (7 ;=72)?7 () /67B '$7O &76?=/%@/6(7 &75 =)&@=>7>
.@5 67>))<@/; 5)6?7>R
76,7=5) 7  6@ 4 () >47 V  O `hhfO ;R dfWO ; =  >)= &76>/()= (  /67B '$7 ?)&6748-/& 
=),)=)6?) ;=7(@?7O75)>57()B)=">)=/6>)=/(7675)=& (7)&75)=&/ 4/F (7R >> &75)=&/ 4/F '$7
;7() >)= &76>/()= (  @5 , ?7= () =/>&7 ;7= >) ?= ? = () @5 67B7 ;=7(@?7O 76() 7 5)=& (7 ; = 
%>7='$7 (7 5)>57 /6(  ;=)&/>  >)= &76<@/>? (7R ),)=)6?)  )>?) ;=72)?7O )5 ; = 4)47 7
()>)6B74B/5)6?7( ;4 ? ,7=5 ()?)>?)> @?75 ?/F ( O,7/)4 %7= (7@5),/&/)6?);4 67()5 =3)?/6-
)5 &/5  (  6"4/>) () B/ %/4/( () (7 ;=7(@?7O =)(@F/6(7 7> =/>&7> (  &75)=&/ 4/F '$7 (7 5)>57 )
- = 6?/6(7  >@  &)/? '$7 ;)47 5)=& (7 47& 4 ) /6?)=6 &/76 4R 4*5 (/>>7O @5 (7> &76B+6/7> ()
; =&)=/ >,/=5 (7>O&76? B &75 ; =?/&/; '$7( ;)= (7= ())4)&75@6/& ':)>O67& >7 O<@)
7 ,/6 4 (7 ;=72)?7 /=" (<@/=/= 7 67B7 ;=7(@?7 ; =  @?/4/F '$7 )5 >)@> ;=7&)>>7> () 5 6@?)6':)> ()
=)()>O- = 6?/6(7()>> ,7=5  /6>)='$7(7;=7(@?7675)=& (7R

0258



76-=)>>7())><@/> )67B '$7( )()7=?))7=()>?)() (@& '$7)&6748-/& 
 ? 4TTa_``


>>)> , ?7=)> () =/>&7> ,7= 5 7> 5 /> /5; &? 6?)> ) ;7()=/ 5 ,)? = () ,7=5  (/=)?  
&76&4@>$7(7;=72)?7R7=*5 4-@6>=/>&7>>)&@6("=/7>? 5%*5,7= 5?= ? (7>; = &76>)-@/=+D/?76 
&76&4@>$7(7;=72)?7()/67B '$7R )6?=))4)>;7()57>&/? =Q77=' 5)6?7(/>;76/%/4/F (7;)4  -+6&/ 
(),75)6?7>)=/6>@,/&/)6?); = 7()>)6B74B/5)6?7( 67B ?)&6747-/ O7?)5;7; = ()>)6B74B/5)6?7
(7;=72)?7>)=)D?)6>7) ;7>>/%/4/( ()( ?)&6747-/ ()>)6B74B/( 2")>? =7%>74)?  ;8> &76&4@>$7
(7;=72)?7R >>)>=/>&7>>)&@6("=/7>,7= 5?= ? (7>67()&7==)=(7()>)6B74B/5)6?7(7;=72)?7 ?= B*>
()=)@6/:)>;)=/8(/& >O>)5;=)%@>& 6(75 D/5/F =7>;76?7>;7>/?/B7>)5/6/5/F = >&76>)<@+6&/ >
(7>)B)6?7>6)- ?/B7>R
 =  -)=)6&/ 5)6?7 (7> =/>&7> &/5  &/? (7> ,7/ )4 %7= (7 @5 4 67 () )=)6&/ 5)6?7 ()
/>&7O/6&4@/6(7 ':)>)>;)&/,/& >()=)>;7>? > 7>=/>&7>O&76,7=5)7=/)6? ':)>(7VOa__gWR
>>)> =/>&7> ,7= 5 /()6?/,/& (7> ?= B*> () @5 ;=7&)>>7 /6B)>?/- ?/B7 <@) @?/4/F7@ &757 ,)== 5)6?  
6"4/>) ()  V &/5  ;=)>)6? ( WO ?)6(7 >)5;=) &757 ,7&7 7> 7%2)?/B7> (7 ;=72)?7O 7@ >)2 O 7
()>)6B74B/5)6?7( 4 ? ,7=5 ())>?)>@?75 ?/F ( (7 <@/; 5)6?7h__ R
)-@6(7 /6>57=) Va__dO ;R a_dWO  ),)?/B/( () (7 -)=)6&/ 5)6?7 () =/>&7> ();)6() ( 
)>&74. ()@5 )>?= ?*-/  ()<@ ( )(7>@%>)<@)6?)()>)6B74B/5)6?7( > ':)>)>;)&/,/& >; = 4/( =
&757>, ?7=)>()5 /7=/5; &?7>7%=)7;=72)?7R
),)=)6?) 7> =/>&7> 6)- ?/B7> V7@ 5) ' >W ,7= 5 ?75 ( > > >)-@/6?)> )>?= ?*-/ > ()
=)>;7>?  )>>)>=/>&7>Q
<@/; 5)6?7 &75 =<@/?)?@=  ,)&. (  /5;7>>/%/4/? 6(7 7 ()>)6B74B/5)6?7 (7 >7,?C =) ;7=
)5;=)> > ?)=&)/=/F ( >Q  )>?= ?*-/  <@/ @?/4/F (  ,7/ =)B)6/=O ;7/> ,/=5 57> ; =&)=/  &75 
)5;=)>    )4)/6,7=5"?/& O ()?)6?7=  (  ; ?)6?) (7 )<@/; 5)6?7O ; =  ()>)6B74B/5)6?7
(7>7,?C =))()?7(77. =(C =)6)&)>>"=/7R)-@6(7 /6>57=)Va__dO;Ra_dWO 4-@6>)B)6?7>
()=/>&7>;7()5>)=)B/? (7>5@( 6(7T>)7>;4 67>; = )4/5/6 = &76(/'$7<@)7=/-/6  >@ 
;7>>0B)47&7==+6&/ O7@;=7?)-)6(7(7>)@/5; &?77>7%2)?/B7>(7;=72)?7O;7=)4) 5) ' (7>R
)>?= ?*-/  <@/(),/6/( *;=)B)6/=),7/ (7? ( ; = )>>)& >7R
@>?7,/6 4(7;=7(@?7/6B/"B)4Q >?= ?*-/ @?/4/F ( ; = ?= % 4. =)>>)=/>&7,7/5/?/- =R7( >
> ,7=5 > <@) %@>& 5 =)(@F/=  ;=7% %/4/( () () )S7@ > &76>)<@+6&/ > (7 =/>&7O & >7 )4)
7&7== O >$7 &76>/()= ( > )>?= ?*-/  ; =  5/?/- = 7> =/>&7> V  O a__dO ;R a_dWR 757
,7= 5 ,/=5 (7> (/B)=>7> &76B+6/7> () ; =&)=/  &75 )5;=)> > ) /6>?/?@/':)> <@) &74 %7= = 5
6 >)? ; >()()>)6B74B/5)6?7(7;=72)?7()/67B '$7O&76?=/%@/6(7&75=)&@=>7>.@5 67>)
)<@/; 5)6?7>O6 ?)6? ?/B ()>)=)(@F/=7&@>?7,/6 4(7;=7(@?7O)>> ,7/ )>?= ?*-/ @?/4/F ( 
; = 7=/>&7 &/5 &/? (7R
=' 5)6?7 (/>;76/%/4/F (7 /6>@,/&/)6?)Q  )>?= ?*-/  @?/4/F (  6)>>) =/>&7 ,7/ = 6>,)=/=R
/>657=) Va__dO ;R a_dW ,/=5  <@) ?= 6>,)=/= @5 =/>&7 >/-6/,/&  ?= 6>,)=/=  =)>;76> %/4/( ()
-)=)6&/ 4>7%=)7=/>&7; = 7@?= ; =?)R)>?)& >7O7 U ); =? 5)6?7)-/76 4(7) ="
,/&7@=)>;76>"B)4;)4 &75;4)5)6? '$7(77=' 5)6?7O& >76)&)>>"=/7R
)&6747-/ ()>)6B74B/( 7%>74)? ()B/(7 7?)5;7; = ()>)6B74B/5)6?7Q)>?= ?*-/ @?/4/F ( 
,7/ /?/- =O ;7/> ,7= 5 ,)/?7> (/B)=>7> )>?@(7> ) 6"4/>)> 7%2)?/B 6(7  &75;=7B '$7 ( 
B/ %/4/( ()?*&6/& O)&7695/& ),/6 6&)/= (767B7;=7(@?7R
$7 &)/? '$7 (7 67B7 ;=7(@?7 ;)47 5)=& (7Q  )>?= ?*-/  @?/4/F (  ,7/ =)B)6/=O 76() ,7/
)4 %7= (7@5),/&/)6?);4 67()5 =3)?/6-)&75)=&/ 4/F '$7OB/> 6(7!(/B@4- '$7(7;=7(@?7
67 5)=& (7R 4*5 (/>>7O ,7= 5 ,/=5 (7> &76?= ?7> () ; =&)=/ > &75 -= 6()> 7;)= (7= > ()
?)4)&75@6/& ':)>O 76() > 5)>5 > /=$7 @?/4/F = 7 67B7 )<@/; 5)6?7 )5 >)@> ;=7&)>>7> ()
?)>?)>()=)()>'% '%'R
4?  () 5 ?*=/  ;=/5  67 &75*=&/7 47& 4 ; =  ()>)6B74B/5)6?7 (7 ;=7(@?7Q  )>?= ?*-/ 
@?/4/F ( ,7/=)B)6/=O76(),7= 5,/=5 (7>&76?= ?7>(); =&)=/ >&75,7=6)&)(7=)>47& />R
?@ '$7 (  &76&7==+6&/  67 5)=& (7 %= >/4)/=7 ) /6?)=6 &/76 4Q  )>?= ?*-/  @?/4/F (  ,7/
=)B)6/=O ;7/> &75 > ; =&)=/ > ,/=5 ( > ) ; =?/&/; '$7 (  )5;=)>  )= &75 )4)5"?/& 

0259



76-=)>>7())><@/> )67B '$7( )()7=?))7=()>?)() (@& '$7)&6748-/& 
 ? 4TTa_``


V ? &75WO >)=" ;7>>0B)4 - = 6?/= @5  ;740?/&  ?= ?/B  () ;=)'7>R 4*5 (/>>7O >)=$7 @?/4/F ( >
,)== 5)6? >&7577)T&755)=&); = &75)=&/ 4/F '$7(7;=7(@?7/67B (7=R
6,/5O  @?/4/F '$7 ()>> > )>?= ?*-/ > () =)>;7>? > 7> =/>&7>O - = 6?/@ 7 ()>)6B74B/5)6?7 )
&76&4@>$7(7;=72)?7/67B (7=()6?=7(7;4 6)2 (7O 4& 6' 6(7?7(7>7>>)@>7%2)?/B7>)5)? >R

KCK %57,6$/5,".#$/5
757=)>@4? (7> 4& 6' (7> 7,/6 4(7()>)6B74B/5)6?7(7;=72)?7()/67B '$7 ;=)>)6? (7
6)>?)?= % 4.7?/B)57>Q
=7(@'$7()@5>7,?C =)5 />/6?)4/-)6?); = ?)>?)>R
5;4)5)6? '$7( , &/4/( ()()?)>?)>(),7=5 =)57? O%)5&7577 &)>>7=)57?7 7?)>?)
>)?h__ R
6>)='$7(7;=7(@?7/67B (7=675)=& (7R
)(@'$7 () &@>?7>O /5;4 6? '$7 () 5)4.7=/ > ) , &/4/( ()> )5 >)=B/'7> () 5 6@?)6'$7 )
&)=?/,/& '$7()=)()>)?=7 ?.)=6)?R
=/ '$7()@5;=7(@?7/67B (7=O>@%5)?/(7 7;=7&)>>7(); ?)6?)2@6?7 7R
>>)>=)>@4? (7>()576>?= 5 /5;7=?#6&/ ()@5),/&/)6?)-)=)6&/ 5)6?7()=/>&7>R7<@)
>) =),)=)  ;=72)?7> () /67B '$7 ?)&6748-/& O (/B)=>7> >$7 7> =/>&7> <@) ;)=5)/ 5 7 >)@
()>)6B74B/5)6?7R = - = 6?/=7>@&)>>7()>>)>?/;7>();=72)?7>O7@>7(),)== 5)6? >)?*&6/& >; = 
-)>?$7()=/>&7>*, ?7=/5; &? 6?)))>>)6&/ 4; = >@&)>>7()>)@()>)6B74B/5)6?7O%)5&757; =  
B/ %/4/( ()()>@ &75)=&/ 4/F '$7R
>?*&6/& >()-)=)6&/ 5)6?7()=/>&7> ;=)>)6? ( >6)>?)?= % 4.7O;)=5/?/= 5<@)7;=72)?7
() /67B '$7 ?)&6748-/&  ,7>>) ;=7B (7 )5 @5 )(/? 4 () ,75)6?7O &76>)-@/6(7 =)&@=>7> ; =  >)@
()>)6B74B/5)6?7R 4*5 (/>>7O ;7>>/%/4/? = 5 7 ()>)6B74B/5)6?7 (  67B  ?)&6747-/ O ()6?=7 (7
;4 6)2 (7V)>&7;7O?)5;7O=)&@=>7>O)?&RWO 4& 6' 6(7?7(7>7>>)@>7%2)?/B7>)7;=/6&/; 4O /6>)='$7
(7;=7(@?7675)=& (7-)= 6(7=)6? %/4/( ())&=)>&/5)6?7; =   ? &75)7 R

LC 
76,7=5) %7=( (7 6)>?) =?/-7O & (  B)F 5 /> )5;=)> > ) /6>?/?@/':)> )>?$7 /6B)>?/6(7 )
?= % 4. 6(7 &75 /67B '$7 ?)&6748-/& R > -+6&/ > () ,75)6?7 ;7= >@  B)FO =)&76.)&)5  /67B '$7
&757 @5 ;7()=7>7 4/ (7 ; =  )4)B =  &75;)?/B/( () ( > )5;=)> > %= >/4)/= >R > )5;=)> > )
/6>?/?@/':)> %@>& 5 )>>)> =)&@=>7> () ,75)6?7  /67B '$7 ?)&6748-/&  ; =  7 ()>)6B74B/5)6?7 ()
;=72)?7>()/67B '$7<@)5@/? >B)F)>>$7, ?7=)>()()>? <@))>7%=)B/B+6&/ (7>5)>57>R
> ;=72)?7> () /67B '$7 ?)&6748-/&  6)&)>>/? 5 () )4)B (7 /6B)>?/5)6?7 )5 ;)><@/>  )
()>)6B74B/5)6?7 ; =  <@) >) &76>/-  4& 6' = 7> 7%2)?/B7> ;=7;7>?7>R 7=5 45)6?) )>>) ?/;7 ()
;=72)?7=)<@)=-= 6()>=)&@=>7>,/6 6&)/=7>O@5?)5;75 /7=()()>)6B74B/5)6?7) 7>)@,/6 4()B)="
)D/>?/=  /6&7=;7= '$7 (7 >)@ =)>@4? (7 V;=7(@?7 7@ ;=7&)>>7W 67 5)=& (7O - = 6?/6(7  B/ %/4/( ()
?*&6/& O)&7695/& ),/6 6&)/= (75)>57R
 ()>)6B74B/5)6?7 () ;=72)?7> % >) (7> )5 ;="?/& > () ?= % 4.7 =)&76.)&/( > ;)4 
&75@6/( () & (+5/&  ) )&7695/&  , B7=)&)5  ;=7B '$7 () ,/6 6&/ 5)6?7> )  <@/>/'$7 ()
; =&)=/ >R>;="?/& > %7=( ( >;)47VOa__gW);)47 6@ 4()>47V  O`hhfWO<@ 6(7
@?/4/F ( > 67 ;=72)?7O , B7=)&)= 5 >@  ;=7B '$7 ()6?=7 (7 )(/? 4 () /67B '$7 ) )>?$7 , &/4/? 6(7 7
()>)6B74B/5)6?7( > ?/B/( ()>()6?=7()=/>&7>&76?=74 (7>R



   

ORRVa_`_WR,$ &  * 4$% * %,$ &*V`G)(RWR$7 @47Q
;>)R

0260



76-=)>>7())><@/> )67B '$7( )()7=?))7=()>?)() (@& '$7)&6748-/& 
 ? 4TTa_``




O R Va_``WR    4       &* *' R &)>>7 )5 `a () @4.7 () a_``O
(/>;760B)4)5/?)(7 Q.??;QSSCCCR%6()>R-7BR%=
   O RO O RO O RO Y   O R Va__cWR '    !  4   
'%& %%&%-#&VaG)(RWR= >04/ Q@&)=6 R
 ORRVa__dWR  &' %%($% && %' $% ' &4*% &
$%$% $%%'   3/7() 6)/=7Q@ 44E5 =3R
 R V`hhfWR (  &  4 $% $ &'  %'%-& $%  '  '%$%'    & & %
 * ' !3= >04/ R
R Va__gWR (  4 ((  ('  ' &%' $% ' & VcG
)(RWR7= 7;74/>QR
 O R V`hgeWR &'%'  $''* 4 '& $% &  )&'%&     %% VfG
)(RWR/7() 6)/=7Q 5;@>R
 R Va_`_WR , 4 &&'  %'   $% ' &R &)>>7 )5 f () -7>?7 () a_``O
(/>;760B)4)5)&.6/DQCCCR>)6 /R%=S?)&.6/D
 O R Va__hWR % ' &   *  ' ! 4 $' 1  %( 1 * 1 '  
&#&V`G)(RWR= >04/ Q R
 ORRVa__bWR % '%" 2&'%'&$' R&)>>7)5``()2@4.7()
a_``O (/>;760B)4 )5 6/B)=>/( () >? (@ 4  @4/>? Q .??;QSSCCC;R,&R@6)>;R%=SXE76)F C S)&T
)>?= ?)-/ R;(,

0261



 65,<(==6'((=;?.=( 56A&#6'('(6<>((6<'(=>('('?%&#6(%5637,.%
>3PP][\\


      ;
   
A

B

:".)%,4#"2%,/ %:%,04)"$%2%1%)1" 
5=>.>?>6 ('(<3'('?%&#6K.*5%.((%5636,.'6.6 <5'('66<>(Q4:?=>3(5><3
e'3?%=N>'=W,4.3N%64Qf4(3;?.'(=N:(<(.<W.+<5N('?N$<

 

4 '6= :<6$3(4= +?5'4(5>.= (4 +.55&= )  =(3(&#6 '( >.A6= :< .5A(=>.4(5>6 56
4(<%'6 +.55%(.<6N  :<.4(.<6 46'(36 (3$6<'6 :< <(=63A(< (=>( :<6$3(4 +6. 6 '( 4)'. (
A<."5%.(3$6<'6:6<<26B.>ET\d`]UK=(?:<6:7=.>6)4.5.4.E<6<.=%6'(+6<44C.4.E<6
<(>6<56'6.5A(=>.4(5>6N:(=<'.4:6<>"5%.'(=?%65><.$?.&#6K64)>6'6.5.%.36$>(A(4(3-6<.=K
'( +6<4  %65=.'(<<  ;?.=.&#6 (4 36>(= ( %?=>6= '( ><5=&#6K :6<)4 (== 56A (=><?>?< (C.,(
4.6< (=+6<&6 %64:?>%.653K 6 ;?( '(465=><  5(%(==.''( '( ?>.3.E< -(?</=>.%= 4.= =6+.=>.%'=
;?(4(3-6<(4=?(C(%?&#6N:<>.<'(==(46'(36':>'6K(=>(><$3-6:<(=(5>?4$6<',(4
3>(<5>.A '( <(=63?&#6 '(==( :<6$3(4 %65=.'(<5'6 A<.!A(.= '.=%<(>=K :6< 4(.6 '( -(?</=>.%=
%65=><?>.A=N  6$1(>.A6 ) =(3(%.65< ?4 -(?</=>.% %65=><?>.AK %646 +6<4 '( <(=63?&#6 '6 46'(36
<26B.>E T\d`dU '( )'. P <."5%. :< =(3(&#6 '( :6<>+73.6 '( .5A(=>.4(5>6=K ?>.3.E5'6 '6.=
%651?5>6= '( >.A6= -.=>7<.%6=K :<6A(5.(5>(= '6 $6A(=: ( =';N < <(=63?&#6 '6 :<6$3(4 +6.
:6==/A(3 (3$6<< %.5%6 -(?</=>.%= %65=><?>.A= :< >(=>(= (4:/<.%6=K 6$1(>.A5'6  .'(5>.+.%&#6 '6
3,6<.>46;?('(465=><(4(3-6<'(=(4:(5-6%64:?>%.653(4(56<<.=%6'(%6<'6%64?4+.C
'(.5A(=>.4(5>6=N3,?4=%65=.'(<&9(=+6<4+(.>=(=?,(=>9(='(+?>?<6=(=>?'6=N


","51"2=#("5%;(3(&#6'(6<>+73.6=N<26B.>EN (?</=>.%65=><?>.AN












0262



 65,<(==6'((=;?.=( 56A&#6'('(6<>((6<'(=>('('?%&#6(%5637,.%
>3PP][\\


A< 
4+?5&#6'(A63?&#6'6=4(<%'6=5=@3>.4=')%'=K:(=;?.==<(%(5>(='T][\[U
<(+6<&4<((=><?>?<&#6'6=.=>(4+.55%(.<6,36$3%646+6<4'(%<(=%.4(5>6(4365,6:<E6(
'6 (;?.3/$<.6 '( $35& 465(>!<.N 4 %65><.$?.&#6 6 '(=(5A63A.4(5>6 (  %64:(>.>.A.''( '6=
4(<%'6=K :/=(= (4(<,(5>(= %646 <=.3K -.5K 5'. ( +<.% '6 ?3 =#6 %65=.'(<'6= %646 +65>(=
:6>(5%..='(<(%?<=6=('(.5A(=>.4(5>6=K'(564.5'6='( N.=6:6<>?5.''(=(C.,(4>)%5.%=
4.==6+.=>.%'=:<(=%63-'(.5A(=>.4(5>6=(465>,(4'(:6<>+73.6=N
=46'(36='(%65=><?&#6'(:6<>+73.6='(.5A(=>.4(5>6==#6:<6$3(4=4>(4!>.%6='(:6.6
>64''('(%.=#6'(.5A(=>.'6<(=(%:>'6<(='(<(%?<=6='(+6<4%65><.$?.<%644C.4.E&#6
' <.;?(E ( '6 $(4 (=>< '6 .5'.A/'?6N  4C.4.E&#6 '6 $(4 (=>< <(+3(>(  ?4 (=%63- ;?(
?4(5>(=?=>.=+&#6T K\d`]$UN
 (A63?&#6 -.=>7<.% '(==( %4:6 '( :(=;?.= %?34.56? 5 %65=><?&#6 '( A!<.6= 46'(36= 5
3.>(<>?< ( 56 4(<%'6N 3>65 ( <?$(< T][[_UK 4('.5>( (=>?'6 =6$<( (== (A63?&#6K +.<44 ;?(
(==(= 46'(36= ';?.<.<4 ,<5'( <(:(<%?==#6 ( %64:3(C.''( :6< 4(.6 ' ?>.3.E&#6 '( 4)>6'6=
4>(4!>.%6= ( %64:?>%.65.= ;?( %65><.$?(4 :<  <(=63?&#6 ( :3.%&#6 ' 46'(<5 >(6<. '(
%<>(.<='(.5A(=>.4(5>6=N
 =>( ><$3-6 >(A( %646 6$1(>.A6 =(3(%.65< ?4 -(?</=>.% %65=><?>.AK %646 +6<4 '(
<(=63?&#6'646'(36<26B.>ET\d`dU'()'.P<."5%.:<=(3(&#6'(:6<>+73.6'(.5A(=>.4(5>6=K
:3.%'6 56 4(<%'6 +.55%(.<6 $<=.3(.<6 ( .5>(<5%.653N  (=>?'6 %65>)4  ':>&#6 '6 46'(36
%3!==.%6%64?>.3.E&#6'(A<.!A(.='.=%<(>=K3(A5'6(4%65=.'(<&#6;?.=.&#6:6<36>(=(%?=>6=
'( ><5=&#6 ' 63= '( 36<(= '( #6 ?36 T6A(=:U ( ' 63= '( 36<(= '6= =>'6= 5.'6=
TUN


B<     
 (6<. '( 6<>+73.6 :6==?. ?4 (=><?>?< $=( :<)P'(+.5.' :<  $?=% '( =63?&9(=K 6
46'(36 .5.%. %64  =(3(&#6 '( %6(+.%.(5>(= '(=(5A63A.'6= :6< <26B.>E T\d`]K \d`dUN (5><( 6=
%6(+.%.(5>(=K 6= '6.= :<.4(.<6= ,<?:6= '( +>6<(= =#6  46'(3,(4 '6= <(>6<56= ( ' A63>.3.''( '6=
>.A6= ( 6 >(<%(.<6 :==6 %65=.=>( (4 '(>(<4.5< = <(=><.&9(= '( 4(<%'6N 64 (=>(= ><*= :<.4(.<6=
=:(%>6='(+.5.'6=K646'(36)+6<4?3'6N@3>.46=:(%>6('(4.='.+/%.3)64)>6'6'(<(=63?&#6
'646'(36K;?(%65=.=>((4$?=%<64(56<<.=%6?4'(>(<4.5'6<(>6<56N
6$.5T\d`cU( 4T\da`U'(=%<(A(4646'(36'(%!3%?36'>C'(<(>6<56'(?4>.A6(4
'(>(<4.5'6 464(5>6 ( :(<.6'.%.''( T'.K 4*=K 56K (>%NU %646 =(5'6 6 :(<%(5>?3 '( A<.&#6 '(
=(?:<(&6(5><('6.=:(</6'6='(>(4:6N65+6<4('(465=><'65;?&#6\K6<(>6<56
%65=(;?*5%. ' <(3&#6 (5><( 6 :<(&6 '6 >.A6 56 464(5>6 5 ''6 :6<
5>(<.6<''6:6<

'6>.A6)

 ( 6 :<(&6 56 464(5>6

N 5%6<:6<5'6'.=><.$?.&#6'('.A.'(5'6=K$65.+.%&9(=(1?=>(= =)<.(N




[Eq. 1]


< +.5= '( ><>4(5>6K =(,?5'6 4 T\da`U ( =. T][[`UK ) 4.= '(;?'  ?>.3.E&#6 '(
<(>6<56= '6 ;?( '( :<(&6=K :6.=  36,<.>4.E&#6 '6= <(>6<56= +A6<(%( 6 ><>4(5>6 (=>>/=>.%6K 
?>.3.E&#6 '( 46'(36= '( :<(A.=#6 '(=>(= <(>6<56=K %646 >4$)4 6 :<(==?:6=>6 '( 56<43.''(N 
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K '(+.5( 6 <(>6<56 %64:6=>6 %65>.5?4(5>( 6? =.4:3(=4(5>( 36,P<(>6<56
;?&#6 ]K 6
%65=(;?*5%.'36,<.>4.E&#6';?&#6\N

K




[Eq. 2]


:7=;?5>.+.%<6=<(>6<56=-.=>7<.%6=66$1(>.A6'6:6<>+73.6)53.=<?4<(>6<56+?>?<6%64
$=((4?4(=:(<5&'(:<(&6 (4?4464(5>6>N4>.A6:6==?.?4<(>6<56$<?>6;?(:6'(=(<
'(564.5'6:6< (4:(<%(5>?3K65'((==A<.!A(3:6'(=(<%3==.+.%':6<?4A(>6<'(<(>6<56='(
?4>.A6.%64?45@4(<6+.5.>6'(:6==.$.3.''(=M

N

< (+(.>6 ' %65=><?&#6 '( ?4 :6<>+73.6K  (=:(<5& '( <(>6<56 =(<! %65=(;?*5%. '
(=>.4>.A '6 :<(&6 +?>?<6 '6 >.A6N  3.>(<>?< :7= 6 '(=(5A63A.4(5>6 ' >(6<. '( :6<>+73.6
'(=(5A63A(? +6<4?3&9(=K ;?( ><>4 (=:(%.34(5>( ' '(+.5.&#6 '6= <(>6<56= +?>?<6= '6= >.A6=N
5.%.34(5>( :(=;?.== +6<4 '(=(5A63A.'= =6$ =:(%>6= ( %<%>(</=>.%= '6= <(>6<56= ( '6
%64:6<>4(5>6 '6= :<(&6= '6= >.A6= %646 4 T\da`UK %646 >4$)4 ' 36,<.>4.E&#6 '6=
<(>6<56=N
 (=>.4>.A '6 <.=%6K :6< =? A(EK ) +(.> :6< 4(.6 ' %6<<(3&#6 ;?( .5'.% ;?( '6.= >.A6=
:6'(4 4.5.4.E< 6 <.=%6 '( ?4 .5A(=>.4(5>6 (4 +?5&#6 ' %64$.5&#6 (5><( (3(=K 6 ;?( <(+3(>( 5
:<!>.%);?('6.=>.A6=:<<('?E.<6<.=%6%651?5>6'(A(4<(:<(=(5><'6.=4(<%'6=;?(5#6(=>#6
'.<(>4(5>(<(3%.65'6=K:6.=:(<''(?4'6=.5A(=>.4(5>6= %<<(>5<(%?:(<&#6'(6?><6N
%6<<(3&#6:6'(=(<>6>34(5>(.5A(<=K%6(+.%.(5>('(%6<<(3&#6P\K%6<<(3&#6>6>34(5>('.<(>l\(
=(4 %6<<(3&#6 :<6C.45'6P=( '( E(<6N  %6A<."5%. (  %6<<(3&#6 (5><( '6.= >.A6=
(C:<(===:(3=;?&9(=`(a<(=:(%>.A4(5>(T K][[`UN

 (

 =#6

[Eq. 5]
[Eq. 6]



C<   ! 
 :<.4(.< 46'(3,(4 <(3.E' '6 46'(36 :6< <26B.>E T\d`]U +6. '(=%<.> %646 ?4
<(3>7<.6 4.= =.4:3(= ( 6$1(>.A6N 6=>(<.6<4(5>(K 6 46'(36 +6. '(>3-'6 ( =.=>(4>.E'6 '( +6<4
4.= 4:3 ( %64:3(> :6< <26B.>E T\d`dUN  46'(36 A.= 4C.4.E<  <.;?(E '6 .5A(=>.'6<K 6
<(>6<56K?4'(>(<4.5'65/A(3'(<.=%6K6?4.5.4.E<6<.=%6 ?4'(>(<4.5'65/A(3'(<(>6<56N
46'(36P'.=%<(>6+6.?>.3.E'6:6<-.6'.(>3T][[^UK<;?(=T][[bUK. =:(<6(>3T][[bUK.(
=. T][[cU ( 63425. ( E(3 T][\\U ( .4 ?5.6<K (<<(.< ( 34(.' T][\\UN 6 46'(36 +6.
(3$6<'6 6 =(,?.5>( :<6$3(4 ':>'6 6= %?=>6= '( ><5=&#6 ' 6A(=: T][\\UK %65+6<4( =
;?&9(=bKcKdK\[(\\N






.5M

[Eq. 7]

0264

 65,<(==6'((=;?.=( 56A&#6'('(6<>((6<'(=>('('?%&#6(%5637,.%
>3PP][\\




















=NM

[Eq. 8]


[Eq. 9]


[Eq. 10]





[Eq. 11]



646'(36:<(=(5>'6

%65>.5?=(5'6A<."5%.'6:6<>+73.6(5><(6=>.A6=.(1K=(5'6 6

%651?5>6'(>.A6=%5'.'>6=%64:6<6:6<>+73.6( <(+(<(5>(=;?5>.''(='6=36>(='(%'>.A6
56 :6<>+73.6K 5(=>( %=6 <(:<(=(5>'6 :6< ?4 5@4(<6 .5>(.<6N == <(:<(=(5>&#6 <(+(<(P=(  +?5&#6
6$1(>.A6;?3<(:<(=(5>6<.=%6'6:6<>+73.6;?('(A(=(<4.5.4.E'6K'(>(<4.5':(3;?&#6bN
(5><(=<(=><.&9(=K;?&#6c'(465=><6<(>6<564/5.463/;?.'6N(=:(<5&'6<(>6<56
'6:6<>+73.6'(A(=(<4.6<;?(6<(>6<564/5.46(C.,.'6:(36.5A(=>.'6<(.5'=?$></'66=%?=>6='(
><5=&#6N 6 :<.4(.<6 >(<46 ' <(=><.&#6 6 =64>7<.6 '(

 <(:<(=(5> 6 ,5-6 5 A(5' '6

:6<>+73.6 56 +.53 '6 :(</6'6K (4 ;?(  ;?5>.''(  '( 36>(= ) 4?3>.:3.%' :(36 =(?= <(=:(%>.A6=
:<(&6= (

<(>6<56+?>?<6(=>.4'6K.5'5+6<4?3&#6

K<(:<(=(5>

(C>4(5>(6:(<%(5>?3'('(=:(==.5%6<<.'=5A(5''6=36>(=N=(,?5'6>(<46

<(:<(=(5>6

%?=>6 '( ;?.=.&#6 '( %' 36>( =64'6= ( =?$></'= = '('?&9(=

K =

'(=:(===#6'('?E.'='%64:<(4+?5&#6'6%<)'.>6'( ;?((=>!(4$?>.'656=+>6<(=
;?(=#6(=:(%.+.%'6=%6464)>6'6'(:(=;?.=N6@3>.46>(<466+>6<
(C.,.'6:(36.5A(=>.'6<N

(



><>'6<(>6<564/5.46


=;?&9(=d(\[><>4'6=64>7<.6'6:<6'?>6'=;?5>.''(='(%'>.A6 :(36==(?=
<(=:(%>.A6= :<(&6= '( ;?.=.&#6K (=>( A36< '(A( =(< 4.6< ;?( 6 A36< 4/5.46 ( 4(56< ;?( 6 A36<
4!C.46'(+.5.'6:(36.5A(=>.'6<N.4:6<>"5%.'<(=><.&#6=?:(<.6<=('(A(6+>6'6%6(+.%.(5>('(
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%6<<(3&#6 ==?4.<A36<(=:6=.>.A6=(5(,>.A6=N;?<><(=><.&#6K5;?&#6\\)<(=><.&#6'(
5#6P5(,>.A.''(N


D<    
><$3-6:6'(=(<%<%>(<.E'6:6<?4:(=;?.=(4:/<.%('(%<!>(<;?5>.>>.A6K:6.==(
?>.3.E '( =.4?3&9(= %64 ''6= <(.=N  :6:?3&#6 %65=.=>.? (4 >.A6= =(3(%.65'6= :6< 4(.6 '(
46=><,(4:6<%65A(5.*5%.K6%<.>)<.6'(=(3(&#6'(==(=>.A6=+6.<(3.E'6:6<4(.6'4>?<.''(
'(===&9(='(15(.<6'(E(4$<6'(][\[K%64<(>6<56='.!<.6=N 6<4?>.3.E'='?=.5=>"5%.='(
''6=K?4'6%651?5>6'(>.A6=:(<>(5%(5>(=6 $6A(=:(6?><'$63='(A36<(='=';N

4 <(3&#6  (3$6<&#6 '6= <(>6<56= '6= >.A6= +6<4 ?>.3.E'= = ;?&9(= \ ( ] :< 
(3$6<&#6 '6= <(>6<56= '.!<.6= 36,<.>4.E'6=K 6 ;?( ,<5>.? 6 :<(==?:6=>6 '( 56<43.''( '6
46'(36N:<>.<'6=<(>6<56=-.=>7<.%6=+6.(3$6<'4)'.'6=<(>6<56='(>6'6=6=>.A6=N

'.5=>"5%.+6.A3.':6<4(.6'(><.5>A36<(='(6<&4(5>6='([K`4.3-#6^4.3-9(=
'(<(.=%64?4A<.&#6%'>(=>('(\[[4.3<(.=N=.=>(4>.E&#6K:6<4(.6'(==$36%,(4'6=
''6= >(A( %646 6$1(>.A6  A.=?3.E&#6 '6 %64:6<>4(5>6 '6= :6<>+73.6= '.5>( '= -(?</=>.%=
%65=><?>.A=:<(+(>.A%64:<&#6(5><(6'(=(4:(5-6'(%'?4N
= -(?</=>.%= %65=><?>.A= +6<4 <(3.E'= %64 $=( (4 5=.5. ( :(<5E T\dddU ;?(
:<6:9(4?4-(?</=>.%<(=63A(5'6?446=><'6=>.A6=%644(3-6<%6(+.%.(5>('('(=(4:(5-6K
'( %6<'6 %64 ?4 %<.>)<.6 '( =(3(&#6 '( >.A6= '(>(<4.5'6N  -(?</=>.% '(=(5A63A.' :<6:9( ;?(
:7=  (5><' '( ''6=K 6%6<<4 '.&9(= 5 ;?5>.''( '6 5@4(<6 '( >.A6=  =(<(4 ';?.<.'6=K (
<(3.E'66%!3%?36'(+?5&9(=%6466,=>6K<.=%6(<(>6<56>);?(6A36<'6,=>6+.;?((5><(6A36<
4/5.46=(<.5A(=>.'6(6A36<4!C.46K%65+6<4( .,?<\N
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)'41"AQ6'(36'( (?</=>.%65=><?>.A (<3
65>(M3$6<&#6:<7:<.N
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-(?</=>.%%65=.=>(5<(=63?&#6'(?4=?$:<6$3(4K(4;?(6=>.A6==#6=(3(%.65'6=:6<
?4%<.>)<.6N 6<4465>'6=%.5%6%<.>)<.6=:<(=%63-'(>.A6=;?(,(<<4%.5%6-(?</=>.%=K=(5'6
(3(=M
1)3&1)/$"%41*23)#"/.23143)5"A>A?;%65=.=>((4=(3(%.65<<5'64.%4(5>(6=>.A6=N
1)3&1)/$"%41*23)#"/.23143)5"B>B?;%65=.=>((4=(3(%.65<6=>.A6='(4(56<A<."5%.N
1)3&1)/ $" %41*23)#" /.23143)5" C >C?; %65=.=>( (4 =(3(%.65< 6= >.A6= '( 4(56< A36< '
'.A.=#6'(=(?:<(&6:(36<(5'.4(5>6N
1)3&1)/ $" %41*23)#" /.23143)5" D >D?; %65=.=>( (4 =(3(%.65< 6= >.A6= '( 4(56< 4)'. '(
%6<'6%64=?<(=:(%>.A%6A<."5%.N
1)3&1)/ $" %41*23)#" /.23143)5" E >E?; %65=.=>( (4 =(3(%.65< <5'64.%4(5>( 6= >.A6= '(
+6<4 ;?( `[k '(3(= =(1 %64:6=>6 :6< >.A6= '( 4(56< A<."5%. ( 6= 6?><6= `[k '6= '( 4.6<
A<."5%.N

 :<>.< '( %' -(?</=>.% %65=><?>.A 6$>)4P=( ?4 A(>6< '( =63?&9(= .5>(.<=K .,?< ]K
<(:<(=(5>5'6?4%<>(.<'(.5A(=>.4(5>6=(5%65><''.5>('=&9(='.=:65.$.3.E'=N=(3(&#6
'6=>.A6=('(>(<4.5&#6';?5>.''(%:>'A<.'(%6<'6%646A36<=(<.5A(=>.'6(%<.>)<.6
?>.3.E'6N

Ativo
1
Quantidade 3

2
0

3
5

4 ... i
2 ... x 

)'41"BQ(:<(=(5>&#6'6(>6<'(63?&9(= 5>(.<=
65>(M3$6<&#6:<7:<.N


E<    

<<(=63?&#6'6:<6$3(4+6.?>.3.E'6?4%64:?>'6<%64:<6%(=='6<6<(]?6\Nb^ EK
%64_ '(4(47<.K=-(?</=>.%=%65=><?>.A=+6<4'(=(5A63A.'=((C(%?>'=:(36=6+>B<(
>3$X A(<=#6 bNcN 6<4 >6>3.E'6= ^[ <(=?3>'6= :6< %' -(?</=>.% %65=><?>.A %64:<5'6 ?4
%6(+.%.(5>( %64  A<.&#6 ' '.=:65.$.3.''( 6<&4(5>!<.N (5><( 6= %6(+.%.(5>(= '( %64:<&#6K
>*4P=( 6 >(4:6 =(4 =(,?5'6= :< <(=63?&#6 ( 6 <.=%6 (4 A<."5%. '6 :6<>+73.6N 6 ;?5>.+.%< =
:3.%&9(='=%.5%6-(?</=>.%=K:<(=(5>'=K<(=?3>6?(4\`[=.4?3&9(=:<(+(.>6'(5!3.=(N

= %.5%6 -(?</=>.%= %65=><?>.A= +6<4 :3.%'=  >.A6= ' 6A(=: ( =';N < (+(>.A
5!3.=( '6= <(=?3>'6= +6. ,(<'6 ,<!+.%6= '( %' $63= :< :6=>(<.6<4(5>( %65+<65>!P36= ( ==.4
'(+.5.<4(3-6<-(?</=>.%N= .,?<=^(_<(:<(=(5>4K<(=:(%>.A4(5>(K:3.%&#6'=-(?</=>.%=
(4?4=)<.('(>.A6='6A(=:(=';>(5'6%646'(>3-4(5>66>(4:6,=>6'((C(%?&#6'
-(?</=>.% :(36 A36< '6 .5A(=>.4(5>6 4/5.46N 64 6 ?4(5>6 :<6,<(==.A6 '6 A36<  =(< .5A(=>.'6
6$=(<AP=((3(A&#6%64?4>(5'*5%.3.5(<(%<(=%(5>('6>(4:6K(=>(+>6'(465=><;?(5#6-!
,<5'(=A<.&9(=5=(3(&#6'6=>.A6=(4+?5&#6'6>(4:6(=.4?4?4(5>6:<6,<(==.A6%65+6<4(
6.5A(=>.4(5>64/5.46?4(5>N

'((C><(45(%(==.''(6$>(5&#6'(4(56<>(4:6:<%64:6<?4%<>(.<%65=.'(<5'6
;?( 6 :3.%< 56 4(<%'6 +.55%(.<6 6= A36<(= '( .5A(=>.4(5>6= =#6 3>6=N  -(?</=>.% \T \U (
-(?</=>.% `T `U >.A(<4 ?4 ,=>6 '( %64:.3&#6 4?.>6 ,<5'(K (4 %64:<&#6 = '(4.=K '(A.'6
>(<(4 %646 %<.>)<.6  =(3(&#6 '( >.A6= '( +6<4 <5'64.E'N = -(?</=>.%= ]T ]UK ^T ^U ( _T _U
:<>.%4(5>( A<.<4 1?5>= =(5'6 = 4.= V.5>(3.,(5>(=VN  :6==/A(3 A(< 5 .,?< _ ;?(  ^ :<
A36<(=%.4'(^4.3-9(==(.5%3.5$<?=%4(5>(5#6=(5'6?4$6(=%63-K+6<4<(3.E'=6?><6=
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>(=>(=%64A36<(=4.=3>6=(+6.6$=(<A'4(=4>(5'*5%.N(=>5'6:(5= ]( _K56>P=(
=.4.3<.''((5><((3=K:<?44(3-6<A.=?3.E&#66.=63!P3=K .,?<`K):6==/A(3A.=?3.E<;?( _
=( '(=>% (4 <(3&#6  ] :6< >(< ?4 4(3-6< =.4(><. ( 4(56< A<.&#6N 65>?'6K 5 .,?< ` )
:6==/A(356><;?(:<A36<(=4.=3>6=K:6<(C(4:36K6.5>(<A36<'(]4.3-9(=^4.3-9(=K6 ]>(4
4(56<(=+6<&6%64:?>%.653N





)'41"CQ(4:6 5A(=>.4(5>6/5.46'6=>.A6='6A(=:
65>(M3$6<&#6:<7:<.N



)'41"DQ(4:6 5A(=>.4(5>6/5.46'6=>.A6='=';
65>(M3$6<&#6:<7:<.N
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)'41"EQ ]( _(4+?5&#6'6(4:6 5A(=>.4(5>6/5.46'6=>.A6='6A(=:
65>(M3$6<&#6:<7:<.N



= +.,?< a ( b '(465=><4K <(=:(%>.A4(5>(K  :3.%&#6 '= -(?</=>.%= (4 ?4 =)<.( '(
>.A6='6A(=:(=';>(5'6%646'(>3-4(5>66<.=%6:<(=(5>'6:(3%<>(.<465>'(4
+?5&#6'6.5A(=>.4(5>64/5.46N>(5'*5%.'6=<(=?3>'6=:<(=(5><4?4:<!$63(A.'(5%.5'6
;?(;?5>64.6<6A36<=(<.5A(=>.'64.6<=(<!6<.=%6N653.=<'.=:6=.&#6'=-(?</=>.%=K
\( `4.=?4A(E=('(=>%4:(3(3(A&#6'6>(4:6(4<(3&#6 =6?><=K.=>66%6<<('(A.'6
=(3(&#6'=&9(==(<3(>7<.,(<5'6%<>(.<='(.5A(=>.4(5>6='.A(<=.+.%'=%64,<5'(=A<.&9(=
(==.45#6>(5'6%646<(=?3>'6=63?&9(=7>.4=N(5><(='(4.=-(?</=>.%=A.=?3.EP=(;?( ](
^=#6=.4.3<(=( _>(4?4'.4.5?.&#6%65=.'(<!A(3(4<(3&#6=6?><=N


)'41"FQ.=%6 5A(=>.4(5>6/5.46'6=>.A6='6A(=:
65>(M3$6<&#6:<7:<.N
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)'41"GQ.=%6 5A(=>.4(5>6/5.46'6=>.A6='=';
65>(M3$6<&#6:<7:<.N


5.5'6  5!3.=( '6 >(4:6 ( <.=%6 (4 +?5&#6 '6 .5A(=>.4(5>6 4/5.46K  -(?</=>.% ;?(
:<(=(5>6?4(3-6<'(=(4:(5-6) _=('(=>%5'6:(36>(4:6(<.=%6=$.C6=(4%64:<&#6 \K
]K ^( `N<(=?3>'6<(+3(>('.<(>4(5>(5A3.'&#6'6%<.>)<.6'(=(3(&#6'6=>.A6=:<%64:6<
%<>(.<K _>(4%6464)>6'6(=%63-'6=>.A6=%644(56<4)'.'(=?=%6A<."5%.=N

F<    
=>(><$3-6$?=%6?$6<'<6:<6$3(4'(=(3(&#6'(:6<>+73.6K:<6:65'6?4-(?</=>.%;?(
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AREA REAL
MÉTODO DA CONTAGEM DOS PONTOS
METODO DA DIMENSÃO FRACTAL

PORCENTAGEM DE AREA OCUPADA

100
90
80
70
60
50
40
30
20
1550

1600

1650

1700

1750

DIMENSÃO FRACTAL REAL

1800

1850
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1,85
1,80

Dimensão Fractal

1,75
1,70
1,65

L140
L150
PADRAO
L160

1,60
1,55
1,50
0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

Porcentagem de área obstruída
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(+1H (391 9%0+B$: ;92:1+::6%: %1 <1 9%$% 9%0 $% 13$3  9%0+B9 <1 "3179# 3 %2;9% 3:
1

Disponível em uma árvore de teste em
http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/networking/dccp_testing#Cloning_the_entire_tre
e
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9%:<0;$3:3!;+$3:7%03793;3"30329%$%9%0%3:9%:<0;$33!;+$3:7%031%:13793;3"303%1
:+1<0#6%:$%9%$%K

NELEK /2/,/'(
 ;37303)+ <:$ 79  >0+# 3 $%:;% ;9!0*3 & 79%:%2;$ 2 +)<9 VK :; ;37303)+ &
"3173:;!:+"1%2;%$%$3+:24:;92:1+::39%:%<10+2/)9)03K

('63LD/2/,/'(65(,(<#


%:;;37303)+H2U%2V: 3<1"32.<2;3$%24:I9UH9V: 33:93;%$39%:%3"20$%;92:1+:: 3
%2;9% 9U % 9V & "32:+$%9$3 3 0+2/ )9)03K $%1+:H (3+ $%(+2+$3 <1 >039 $% ;9:3 (+@3 OOJ -4P 79
;92:1+:: 323:0+2/:O2 3"32:+$%92$33:;9:3:$%"399%2;%:$3793"%::1%2;323:93;%$39%:PK

NELEL 35-$.5/4
9 9%0+B# 3 $3: %@7%9+1%2;3:H (391 <;+0+B$3: $3+: (;39%:K 1 (;39 & $%(+2+$3 "313 <1
>9+>%0"<.3:>039%:: 3<;+0+B$3:"313%2;9$23:+:;%1:%9%:;<$$3K3":3$3%@7%9+1%2;3
9%0+B$3H (391 $%(+2+$: : >9+>%+: 3'63 #$ .# % $3# #$ 2!/5$4 "313 :%2$3 3: (;39%:
%:"30*+$3:K  79;+9 $3: (;39%: %:"30*+$3:H (391 $%(+2+$3: <1 ;3;0 $% \ ;9;1%2;3:  :%9%1
%@%"<;$3:K$;9;1%2;3"32:+:;%$%<1"32.<2;3%:7%",(+"3$%>039%:793:(;39%:%:"30*+$3:K
1 3<;9: 70>9:H <1 ;9;1%2;3 73$% :%9 $%(+2+$3 "313 <1 "%29+3 %:7%",(+"3 $% ;%:;%:  :%9
%@%"<;$3K!%0U: 3$%:"9+;3:3:>039%:<;+0+B$3:%1"$;9;1%2;3J



 $,KD35-$.5/4

Tratamento/Fatores

Largura de banda (Mbps)

Perda de pacotes (%)

1

1.0

0.0

2

1.0

1.0

3

1.0

5.0

4

10.0

0.0

5

10.0

1.0

6

10.0

5.0

7

50.0

0.0

8

50.0

1.0
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9

50.0

5.0

O    
 79;+9 $ 1%;3$303)+ $+:"<;+$ 2 :%# 3 2;%9+39H (391 9%0+B$3: 3: $%>+$3: %@7%9+1%2;3: %
(391"30%;$3:3:>039%:1&$+3:$>B 33!;+$7%03793;3"303%@%"<;$3;2;3231!+%2;%
$%9%$%9%08<2;32:+1<0# 3K:+)<9:W%X+0<:;913"31739;1%2;3$3793;3"30323:
;9;1%2;3: U % W 23: 79+1%+93: UVT :%)<2$3: $% ;92:1+:: 3H 9%:7%";+>1%2;%K 39 8<%:;6%: $%
9%:;9+# 3 $% %:7#3H (391 31+;+$3: 3: )9(+"3: $3: $%1+: ;9;1%2;3:K 3$>+H 2 !%0 V : 3
79%:%2;$3:3:>039%:$%>B 31&$+3!;+$3:%1"$;9;1%2;3K313:%75$%3!:%9>9*<1
793@+1+$$% !:;2;% %0%>$ %2;9% 3: >039%: $% >B 3 79%:%2;$ ;2;3 2 9%$% 9%0 8<2;3 2
:+1<0# 3K : 7%8<%2: >9+#6%: 79%:%2;$: O%1 $3: ;9;1%2;3: 3  :+1<0$3 79%:%2;3<
1%0*39 9%:<0;$3 % %1 3<;93: 7+39P 73$%1 :%9 %@70+"$: 7%03 (;3 8<% $%H 7%:9 $3: :+1<0$39%:
9%79%:%2;9%1$%12%+9!:;2;%794@+1:"32$+#6%:$31!+%2;%9%0H$+21+"$%:;%1!+%2;%
&!:;2;%"3170%@%H739;2;3&"31<1*>%97%8<%2:>9+#6%:K

('63MD<// 5(#23/535-$.5/KE
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('63ND<// 5(#23/535-$.5/ME

 $,LD3'63#$ .#-%#(/ 5(#$- 24

Tratamento/
Ambiente
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rede real

Simulação

0.95

0.96

0.94

0.92

0.68

0.58

9.49

9.50

1.55

1.59

0.68

0.68

47.27

39.78

1.61

1.57

0.68

0.67




P  
: :+1<0$39%: 9%$%: 3(%9%"%1 : 3 "32:+$%9$3: <1 +1739;2;% (%991%2; 79 3
$%:%2>30>+1%2;3H20+:%H"399%#6%:H;%:;%:%%:;<$3:$3:793;3"303:$%"31<2+"# 3K11%+3%:;%
"%29+3H<;+0+B# 3$%7+0*:$%793;3"303:9%+:%1:+1<0$39%:H73::+!+0+;13!;%2# 3$%9%:<0;$3:
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1+:(+%+:7%0<;+0+B# 3$%+170%1%2;#6%:8<%239101%2;%: 3<;+0+B$:%1;92:1+::6%:%19%$%:
9%+:K
:;%;9!0*379%:%2;3<3793"%::3$%+2;%)9# 3$+170%1%2;# 3$3793;3"303H79%:%2;%
23 %92%0 $3 :+:;%1 37%9"+320 +2<@H 23 :+1<0$39 $% 9%$%: MWK 0 +2;%)9# 3 (3+ 9%0+B$ 739
1%+3 $3 (91%?39/ K  79;+9 $+:;3H ;392M:% 73::,>%0  9%0+B# 3 $% :+1<0#6%: <;+0+B2$3 %:;%
793;3"303 8<% & "32:+$%9$3 <1 $: 79+2"+7+: 37#6%: 79 ;92:1+:: 3 $% 70+"#6%: 1<0;+1,$+K 
14$<03 %2"32;9M:% ;<01%2;% %1 %:;)+3 %@7%9+1%2;0 73$%2$3 :%9 3!;+$3  79;+9 $3 :%)<+2;%
%2$%9%#3*;;7JLL)+;39+3<:K39)L2:WM2:"M$""7K
%13$3>0+9314$<03$%:%2>30>+$3H(3919%0+B$3:$+>%9:3:%@7%9+1%2;3:8<%"32:+:;+91
$ 9%0+B# 3 $% ;92:1+::6%: %1 <1 9%$% $% ;%:;% % 2 9%0+B# 3 $% :+1<0#6%:K  79;+9 $+::3H (3+
73::,>%0 $%132:;99 8<%  +170%1%2;# 3 $3 793;3"303  79%:%2; "31739;1%2;3 !:;2;%
:%1%0*2;%;2;32:+1<0# 38<2;329%$%9%0K
313;9!0*3(<;<9379%;%2$%M:%9%0+B9<120+:%%:;;,:;+"1+:793(<2$$$3:9%:<0;$3:
3!;+$3: $% 13$3  %1!:9 $% 12%+9 1+: "32:+:;%2;% 3 "31739;1%2;3 $ +170%1%2;# 3
9%0+B$K




   


H K.&3$45365632353.4-(44/#$/.5$7#/6,5(-)#(!/-62/35$#25"/#$
,6:/4E VTUTK \\7K %:% O%:;9$3 %1 +'2"+ $ 317<;# 3P M %2;93 $% 2)%2*9+ 0&;9+" %
2(391;+"H2+>%9:+$$%%$%90$%17+2 92$%H17+2 92$%H9,!HVTUTKU
H K Q  H K 3/&(,$ &/3 5'3- /.'$45(/. /.53/, 3/5/!/, GH /.'$45(/.
/.53/,LDF,(+$/.'$45(/./.53/,HVTTZK
H KI  H  Q  H K 3/&(,$ &/3 5'3- /.'$45(/. /.53/, 3/5/!/, GH
/.'$45(/./.53/,MDF 3($.#,;5$/.53/,HVTTZK
H K Q  H K 3/&(,$ &/3 5'3- /.'$45(/. /.53/, 3/5/!/, GH /.'$45(/.
/.53/,NDF 3($.#,;5$/.53/,&/3-,,!+$54HVTT\K
HKI  HK+1<0;+32?+;*%0390$%;?39/;"/:K 293"%%$+2):3(;*%VTTY
+2;%9+1<0;+3232(%9%2"%H%B%1!93HVTTYK
HKI  HK%9(3912"%H>0+$;+322$;%:;+2)?+;*;*%2%;?39/:+1<0;+32"9$0%K
%;?39/%:%9"* 93<7H2+>%9:+$$%$%+/;3H 1+0;32H3>%02$+HVTTZK
 HKI HKQHK;)9132)%:;+3232;93093;3"30OPKVTTZK

K.4FM65/3(,$,$4$.4FMEKJHVTUU

I KIIKK               
 293"KVTT\MVTT\ %)+32UT32(H7UMZHVTT\K
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  K
    N  
   O
QJ

Q

R

 ;$, 5:+';=$ ; J :$5;L L86;-<5 ', .; LL&' ;<:5 
3;<,<=<4 &%&:1%&%=#$!4K,(3#,&&#3414*,%&4:,2S28=;4,;<
^
3,?&:;,%%& &%&:1%42C43;T28=;3=;
;;#+"4:*&;1=#;Y,)::N&%=N":S2);84;,<4Y,)::N&%=N":T<+,;Y%##N=)2N&%=N":

]

 




 
;<& :&1<4 8:487& 4 %&;&3?41?,2&3<4 %& =2 4*4 %=#<,?4 428=<#,431 %&342,3%4 %&
,9=&C;%4&8&9=&2#4244"/&<,?4%&#43<:,"=,:38:&3%,C*&2%&;8&#<4;+,;<5:,#4S#=1<=:,;%
&::%4&8&9=&2K34;<%4%&4:,2TK=2:&*,!42=,<4,284:<3<&84:;&=*:3%&84<&3#,1
<=:-;<,#4&84:<&:;,%43;%'#%;%&]e_\&]e`\=2%;2,4:&;:&;%&*:,284%&%,23<&34
:;,1N 1& ' %&;&3?41?,%4 ;4" 4 &;<,14 %& /4*4 ,;=1 4?&1 UV 34 *(3&:4 %& ?&3<=:N 85; 
),31,C$!4%&;&=%&;&3?41?,2&3<4K4 4*4%=##,431,9=&C;%4&8&9=&2K84%&;&:=<,1,C%484:
=2 *:=84 %& 1=34; %4 &3;,34 2'%,4 &2 =2 ,3;<,<=,$!4 %& &3;,34N 4;<&:,4:2&3<&K :&1,C4=S;& 
31,;& %4; %%4; #41&<%4;K 43%&K #424 8:,2&,:4; :&;=1<%4; 4"<&?&S;& =2 "4 #&,<$!4 %4
;4)<@:&K34;#:,<':,4;&;<"&1&#,%4;38&;9=,;K<,;#424M9=1,%%&#,&3<-),#%4#43<&>%4K488&1
%&;<:=<=:K%3?&*$!4K%42&3=K%;<,?,%%&;K%/=%K%4)&&%"#0&%,3<&:)#&38:424$!4
%=<4342,K34:,&3<$!434+,8&:%4#=2&3<4K31,"&:%%&%&3?&*$!4&%&8:&3%,C*&2K&34
84,48:484:#,43%44%&;&28&3+4%4=;=:,4N


 2 >: ;N$, >'M 4*4; %=#<,?4; 428=<#,43,;K 3)4:2<,# 3 %=#$!4K 2",&3<&; >%,#4; %&
8:&3%,C*&2N
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QL 
 &:: %4 &8&9=&2 ' =2 :&*,!4 14#1,C% 34 2=3,#-8,4 2/:,K  `]^ 02 %& 4 ,;<K
#8,<1 %4 ;<%4 %& 4:,2N 1 #43;<,<=, =2 *:3%& 84<&3#,1 <=:-;<,#4 8: 4 ;<%4K 84,; ' 2=,<4
?,;,<% %&?,%4  ;= 3<=:&C &A="&:3<&K &  &A,;<(3#, %& =2 *:3%& ?:,&%%& %& )=3 & )14:K
1'2%&:,#+4;K,*:8';&"&1-;;,2;##+4&,:;N
; %'#%; %& ]e_\ & ]e`\K  :&*,!4 ;4):&= #42  ,3<&3; & %&;#43<:41% &A814:$!4 %&
2,3':,4;K :&1,C% 84: *:,28&,:4;K 2=,<; ?&C&;K ;&2 3&3+=2 813&/2&3<4 & #42  =<,1,C$!4 %&
<'#3,#; 8:&%<5:,; 4 2&,4 2",&3<&K #424 84: &A&2814K  =<,1,C$!4 %& &A814;,?4;K 34 #;4 %
&A814:$!4%&%,23<&;&K%&2&:#>:,4K34#;4%&A814:$!4%44=:4N
&*=3%4 ;8,:,%,!4 U^\]]V 4 ;;=3<4 *:,284 :&1&2": 8&14 2&34; <:(; 1=*:&; 8,43&,:4; &2
4:,2K 43%&  <,?,%%& *:,28&,: ,28:,2, ;&= :,<24K 4 ,4 > UOVK 4 *:8' =8, UOVK & &2
<&:#&,:41=*:K3!42&34;1&3%:,K&::%4&8&9=&2N
&*=3%42:1U^\]\V4;P*:,284;;!4&A814:$7&;23=,;4=342A,24;&2,S2&#3,C%;
%& ;=";< 3#,; 2,3&:,; ?1,4;;K #424 4=:4K %,23<&;K #;;,<&:,<K <3<1,<S#41=2",<K 9=:<C4K
2&<,;<UNNNVQN
,3<&3;<,?,%%&*:,28&,:%9=&1'84#,3)1=&3#,<'+4/&424%4%&?,?&:%848=1$!4
14#1 & ,28=1;,43K <3<4 4 <=:,;24 +,;<5:,#4K #424 4 %& ?&3<=:K <:C&3%4 "&3&)-#,4; ;,*3,),#<,?4; 
<4% 848=1$!4K 8:,3#,812&3<& 4; 24:%4:&; %; ,1; %4 ,? & %4 "4 4":1K 14#1,C%; 3
:&*,!4%&::%4&8&9=&2N
 3<=:1 & 3&#&;;:,4 9=& ; &;#41; 2=3,#,8,; & &;<%=,; &2 4:,2K 34 &3;,34
)=3%2&3<1&2'%,4K"4:%&29=&;<7&;:&1<,?;9=&1,284:<3<&:&*,!4N
4&3<3<4K32,4:,%;?&C&;K;<'#3,#;&)&::2&3<;=<,1,C%;8&14;8:4)&;;4:&;&2;1
%&=13!4;!4%&<4%4&),#,&3<&;K8:,3#,812&3<&K%&?,%41*=3;)<4:&;#424K84:&A&2814M<'#3,#;
%& &3;,34 <:%,#,43,;K &;<<,#;K ;&2 &1&2&3<4; %& 2=1<,2-%, 9=& 84%&:,2 24<,?: 2=,<4 2,; 4;
1=34; &  %,),#=1%%& %& #&;;4 4= %&;14#2&3<4 84: *:3%&; %,;< 3#,; 8: #43+&#&: ,3 14#4 ;
#:#<&:-;<,#;%&::%4&8&9=&2N
8:&;&3<S;&3&;<&:<,*4K#424)4:2%&&;<,2=1:"=;#8&14#43+&#,2&3<4;4":&:&*,!4
%4 &8&9=&2K %& =2 )4:2 <:<,? & %,?&:<,%K %&;8&:<3%4 34 1=34  ?43<%& %& 23<(S1
8:&;&:?%K=2 4*4%=#<,?4428=<#,431K34&;<,14,;=14?&1K;4"4<&2%&?&3<=:K%&)#,1
3?&*$!4K#42:&#=:;4;2=1<,2-%,K<,;#424K;43;K,2*&3;&3,2$7&;N
;<& :<,*4 8:&;&3< &2 ;= &;<:=<=:K 4; 8:4#&%,2&3<4;K <'#3,#; & 1*=2; )&::2&3<;
=<,1,C%; 3 #43;<:=$!4 %4 ;4)<@:&K "&2 #424K 9=&;<7&; 8&%*5*,#; :&1<,?;  /4*4; &%=#<,?4;
#428=<#,43,;N85;;&=%&;&3?41?,2&3<4K:&1,C4=S;&=21&?3<2&3<4;4":&;8&#<4;:&1&?3<&;%&
;==<,1,C$!4K:&1<%4;3&;<&:<,*4&2;=;;&#$7&;),3,;N
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RL

  

: 4 %&;&3?41?,2&3<4 %&;<& :<,*4K ,3,#,12&3<&K <4:3S;& 3&#&;;:,  )=3%2&3<$!4
<&5:,# 8:'?, %& ;;=3<4; :&1&?3<&;K <,; #424M 4*4; %=#<,?4; 428=<#,43,; & 4 ;<,14 %& 4*4
,;=14?&1N

RLQ 5+5; &=$ <->5;538=< $-54 -;
<,1,C:  ,3)4:2<,# 3 &%=#$!4 ":;,1&,: ' =2 ,%', ;=:*,% 3 %'#% %& c\N 4/& &;;
8:<,#'2=,<4%,)=3%,%N:3&,:4U^\]]V),:29=&MW%=#$!44#428=<%4:<&2;,%4=<,1,C%4
<3<4 8: &3;,3: ;4":& #428=<$!4 S &3;,34 %& #428=<$!4 S #424 8: &3;,3: 8:<,#2&3<&
9=19=&:;;=3<4S&3;,34<:?';%4#428=<%4:NW
&3<:4 %&;<& #43<&A<4 84%&24; &3#43<:: %,?&:;4; ;4)<@:&; 9=& #41"4:2 8: &;<& ),2
%&3<:& &1&;M &3#,#148'%,;K :&?,;<; &1&<:63,#;K 8:4*:2; %& ;,2=1$!4K ;,<&;K ;1; %& %,;#=;;!4K
)5:=3;K&<#NN
; /4*4;K ;;,2 #424 4; 4=<:4; ;4)<@:&; #,<%4;K 3!4 ;& &A#1=&2 #424 ,3;<:=2&3<4 3
&%=#$!4?,;<49=&W/4*4'3&#&;;:,4434;;48:4#&;;4%&%&;&3?41?,2&3<4K<&3%4=2)=3$!4?,<1
8:4,3%,?-%=48:,3#,812&3<&#424)4:2%&;;,2,1$!4%:&1,%%&K1'2%&;&:#=1<=:12&3<&><,1
8:;4#,&%%&#424&A8:&;;!4%&,%&,;#42=3,<:,4;NWU K]eedV
2/4*4#428=<#,431?41<%48:&%=#$!4K%,)&:&3<&%9=&1&;#:,%4;8&3;?,;3%44
&3<:&<&3,2&3<4K84;;=,;;&*=,3<&;#:#<&:-;<,#;M
,;87& %& *:3%&; 9=3<,%%&; %& ,3)4:2$7&; 9=& 84%&2 ;&: 8:&;&3<%; %&
23&,:; %,?&:;; S ,2*&3;K <&A<4K ;43;K ),12&;K &<#NS 3=2 )4:2 #1: 4"/&<,? &
15*,#L &A,*& #43#&3<:$!4K #&:< #44:%&3$!4K & 4:*3,C$!4 84: 8:<& %4 =;=:,4L
8&:2,<&9=&4=;=:,4?&/4:&;=1<%4%&;=$!4%&23&,:,2&%,<)#,1,<3%4
=<4S#4::&$!4L <:"1+2 #42  %,;84;,$!4 &;8#,1 %; ,3)4:2$7&;K 9=& &2 1*=3;
#;4; 84%& ;&: #43<:41% 8&14 =;=:,4L UNNNVL &;<,2=12  #:,<,?,%%& %4 =;=:,4K
,3#&3<,?3%4S4#:&;#&:K<&3<:K;&2;&8:&4#=8:#424;&::4;NU K]eedV

=;="&1 U]ebdV & ,*&< U]ebbV &2;=; <&4:,; 8:  8:&3%,C*&2 #43#&",%; 3<&; %4 =;4
&%=##,431 %4 2,#:4#428=<%4: 843<2 8:  ,284:< 3#, % 8:&3%,C*&2 &3%5*&3K %& )4:2
;,*3,),#<,?&<,?N
&*=3%4 &::B U^\\cVK P<,; 8:,3#-8,4; 843<2 8: 4 %&;),4 %& "=;#: &;<:<'*,; %&
8:&;&3<$!4%&#43<&>%4K;;4#,%;#42%&;),4;,3<&:<,?4;KUNNNV&#&:?4:,#4&2&;<-2=14;=%,4S
?,;=,;K8:24<,?:UNNNV41=34&2%,:&$!4"=;#8&148:&3%,C%4N


RLR  ;<-25&'5+5  
4=#4'&3#43<:%431,<&:<=:#,&3<-),#;4":&&;<,14;%&/4*4;N,;=134?&1'=2&;<,14K#=/4
)4#48:,3#,81&;<3&;<5:,#43<%4/4*%4:<:?';%&<&A<4;&3:,9=&#,%4;#42,2*&3;K2>;,#;K
)1;&3,2$7&;N2%&<&:2,3%4;242&3<4;%4/4*44=;=:,4%&?&<42:%&#,;7&;9=&,3)1=&3#,2
 &;<5:, %& 23&,: 8:4)=3%K 1&?3%4 4; &?&3<4; ;;,2 #424 4 /4*%4:  =2 %4; %,?&:;4; ),3,;
84;;-?&,;N
=<:;?&C&;;%&#,;7&;<42%;8&14/4*%4:;&:?&28:8:&;&3<:&?&3<4;K8&:;43*&3;K
4"/&<4; 4= 1=*:&; :&1#,43%4;  <:2K <4:33%4 4 &3:&%4 2,; ?&:4;;,2,1+3<& 4= 8:&;&3<3%4 
&;<5:,;4"=234?8&:;8&#<,?N

&:12&3<&K =2 ,;=1 4?&1 3!4 84;;=, #423%4; 4= :&*:; #4281&A;  ;&:&2 &A814:%;
8&14 /4*%4:N &14 #43<::,4K 3 2,4:, %; ?&C&; ' ;=),#,&3<& 9=& 4 /4*%4: ;&1&#,43& 48$7&; &
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 43*:&;;4%&&;9=,;& 34?$!4%&%&4:<&&4:%&;<&%&%=#$!4&#3415*,#
<1SS^\]]


8:&;;,43&=2"4<!48:?3$:4;%,14*4;N;,;<43!484%&;&:<42%4#424=2:&*:";41=<K
84,;%,?&:;4;/4*4;%&;<&&;<,14,3#1=&2%&;),4;9=&84%&2#43<:%,C&:&;<),:2$!4N

;&;<5:,;#43<%;3&;<&<,84%&/4*484%&2<&:?:,4;<&2;K&3<:&&1&;:423#&K?&3<=:K
)3<;,K<&::4:K;=;8&3;&K%&3<:&4=<:4;K&29=&#%/4*484%&84;;=,:=2&3:&%4%,)&:&3<&N

<:2K'&;8&:%49=&4/4*%4:;;=2488&1%48:4<*43,;<K;&3%4&;<5:,#43<%3
8:,2&,:8&;;4N4:,;;44;4=<:4;8&:;43*&3;K;;,2#4244;#&3:,4;K;!4?,;<4;;4"8&:;8&#<,?
%4 /4*%4:N 4: =2 9=&;<!4 %& 3::<,? ' 84;;-?&1 9=& 1*=2; #&3; ;&/2 24;<:%; 3 <&:#&,:
8&;;4K,3#1=,3%448:4<*43,;<3#&3K2;23<&3%44<&A<438:,2&,:8&;;4N

&A&2814;&*=,::&)&:&S;&=2#&3%,;=14?&1!"#"# ) #&#"K34,%,42
/843(;K&2^\]\K;&*=3%44;,<&4),#,1%&28:&;9=&4%&;&3?41?&=K56(+$"'#"1U K
^\]]V






 QK'4 &     '30 854);L


2,4:,%4;/4*4;K9=&;&=<,1,C2%&;<&&;<,14K#424&A&2814%4#,<%43<&:,4:2&3<&K)4,
%&;&3?41?,% 34 ,%,42 /843(;K <1 #424 4 #&' %&;&3?41?,%4 <2"'2 8&1 56( +$"'#"N 4
&3<3<4 &A,;<&2 4=<:4; /4*4;K <2"'2 2=,<4 #43+&#,%4;K #424 4  ((#&",0 #"+ &( %
$#!&4 <&R<B,*+<%B8&443K9=&8&;:%&;=;4:,*&3;/843&;;)4:2<:%=C,%4;
&2,3*1(;K):3#(;&1&2!4N
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SL          
SLQL54;-&': %7';4-$- -;
3%,#%4 8: =;=:,4; #42 ,%%& ;=8&:,4:  ]^ 34;K 4 /4*4 ,9=&C; %4 &8&9=&2 '
#1;;,),#%4#424;&3%4%&?&3<=:&:&#42&3%%48:4&3;,34)=3%2&3<1&2'%,4&2&;#41;34
;<%4%&4:,2N
&*=3%4 :4=#4 U^\\`V P4; /4*4; %& ?&3<=: ;& #:#<&:,C2 8&14 #43<:41&K 84: 8:<& %4
=;=:,4K %4 2",&3<&  ;&: %&;#4"&:<4N UNNNV 84%& =A,1,: 3 ;,2=1$!4 %& <,?,%%&; ,284;;-?&,; %&
;&:&2?,?&3#,%;&2;1%&=1K<,;#424=2%&;;<:&&#415*,#44==2&A8&:,2&3<49=-2,#4NQN
8:<,:%&<1),:2$!4K84%&S;&&3<!4#43#1=,:9=&4/4*4'";<3<&%&9=%44&3;,34%&9=&;<7&;
:&1#,43%;4*:,2843:&*,!4%&::%4&8&9=&2N

/4*4)4,%&;&3?41?,%4<:?';%=<,1,C$!4%)&::2&3<%&=<4:, 1;+_K9=&
;=84:<4%&;&3?41?,2&3<4%&/4*4;<'2,;#4281&A4;K84,;=<,1,C4;&A#&1&3<&;:&#=:;4;&
)=3#,431,%%&;%1,3*=*&2%&8:4*:2$!4#<,43#:,8<N
: 0: U^\\^V =2 %; 2,4:&; ?3<*&3; % )&::2&3< 1;+  ' :&=3,:
%,?&:;;)=3#,431,%%&;M)&::2&3<%&3,2$!4K8:4*:2%&#:,$!4%&@&";,<&;K8:4*:2
%&%&;&3?41?,2&3<4%&81,#$7&;&81<)4:2%&%&;&3?41?,2&3<4%&/4*4;N
SLRL ;<: <(+- '& +6+-$ &505+5
/4*:&2;,84%&;&:=22&:4%,?&:<,2&3<4K;&21&?:3&#&;;:,2&3<&4:&;=1<%4
12&/%4N)=3%2&3<1K34&3<3<4K;;4#,:4:&#=:;4%4/4*4=2&;<:<'*,8&%*5*,#
<1#4248:4"1&2<,C$!4N

8:&;&3<$!4%48:4"1&2#424;&)4;;&=2&;<5:,K34:212&3<&24<,?41=34K
9=&;&;&3<&8:<,#,83<&&#428:42&<,%4#42;:&*:;8:#+&*:;41=$!4N&;<
&<8K41=3484%&:&1,C:$7&;#43#:&<;T,3<&:*,:#4229=,3K&";<:<;T
4";&:?: 4; :&;=1<%4; %& ;=; $7&;K :&)1&<,: ;4":& &;<&; :&;=1<%4; & 8:484: 34?;
;41=$7&;K84,;+=2)&&%"#0,2&%,<4K8&:2,<,3%44=;=:,4:&)1&<,:;4":&4;&::4;
& )C&: 34?; <&3<<,?;N UNNNV ' 8:&;&3<% =2 <&1 #42 #43?,<& 8: 34?;
<&3<<,?;&K9=3%441=341#3$44"/&<,?48:484;<4K'8:&;&3<%=2<&1%&
#=28:,2&3<4;K#42;41=$!4),31NU  N^\\bV


;;,2K 4";&:?S;& 4 8:4#&;;4 %& ,3<&:$!4 &3<:& 4 8:4<*43,;< U;=/&,<4V & 4; 8:4"1&2;
U4"/&<4VK43%&K#424%&;#:,<484:,*&<U]ed_VK4;=/&,<4%8<;=;$7&;%&#4:%4#42:&;84;<
4";&:?%344"/&<4N


SLSL 4:'&5
 ;8&#<4 1>%,#4 & %&;),%4: %& =2 /4*4 3!4 84%& ),#: #&3<:%4 8&3; &2 ;= ,3<&:)#&K
84,;3!4'=2*:3<,%&&;<-2=144=;=:,4NP2&3:&%49=&8:484:#,43&%&;),4;&%,?&:<,2&3<4
4/4*%4:')=3%2&3<18:4;=#&;;4%4/4*4N&;24/4*4;&%=##,43,;%4<2&3:&%4;<:&3<&;
4/4*%4:NQUK^\\]VN
 <:2 %& ?&3<=: 1&?  ?:,4; ),3,;K 43%& ,3#1=;,?& 4 /4*%4: 84%&: 8&:#4::&:
:2,),#$7&;3'%)'('49=&3!441&?2=2),31K2;&3:,9=&#&2&A8&:,(3#,%&/4*4K84,;#424
:&#428&3;K4/4*%4:84%&:&3#43<::;=:8:&;;4=&1&2&3<4;9=&#43),:22;=;#43?,#$7&;&1+&
8:&;&3<&234?;8&:;8&#<,?;N
 ,*=:^:&8:&;&3<=28&9=&34<:&#+4%4&3:&%4%?&3<=:,9=&C;34&8&9=&2N
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 RK:'$,5&5'4:'&5&  >'4<=:       


2 =2 >3,#4 #8,<=14 %4 /4*4 4 =;=:,4 %&?& 1,%: #42 2=,<4; 8&:;43*&3;K #% =2 #42
?:,4;%,14*4;K2=,<;?&C&;#42#43<:%,$7&;;&:&2&3#43<:%;8&14/4*%4:N
=:3<&&;<5:,'8:&#,;48:&;<:<&3$!4&2,3)4:2$7&;%&;<#%;K&%&<1+&;8:&;&3<&;
<3<4 &2 4"/&<4; 9=3<4 &2 1=*:&; & ; ?&C&; <' 2&;24 &2 #:#<&:-;<,#; )-;,#; & <:&/&,<4;
8:&;&3<%4;8&148&:;43*&2%=:3<&4/4*4N


SLTL ;<:=<=: &' >'+ %"5
 ,*=: _ :&8:&;&3< 4 &;9=&2 %& 3?&*$!4 %4 /4*4N  4"/&<,?4 8:,3#,81 %&;<&
&;9=&2 ' 4:*3,C: ; ,3)4:2$7&; & $7&; 84;;-?&,; 8: #% <&1 %4 /4*4K <4:33%4 
#428:&&3;!4%3?&*$!42,;)#,1N
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 SK ;9='3 &'4 >'+ %"5&505+5'&=$ $-54 2-9='B ;&5'8'9='3L


 ,*=:_K#%:&< 3*=14:&8:&;&3<=2<&1%,)&:&3<&N&3<:4%&1&;&3#43<:2S;&
4 342& % <&1 & ,3)4:2$7&;  :&;8&,<4 %& ;&=; 8:,3#,8,; #42843&3<&; 9=& 84%&2 ;&:
%&),3,%4;#424<&A<4K"4<!4&,2*&2N
 (+(# :&8:&;&3< ; ,3)4:2$7&; <&A<=,; 8:&;&3<%; 4 /4*%4:L  !!
&3*14" <4%; ; ,2*&3; #42 ; 9=,; 3!4 ' 84;;-?&1 ,3<&:*,: & 4 #(# :&8:&;&3< 3!4
8&3;4;"4<7&;K9=&8&:2,<&21&?:%&=2<&14=<:K2;;,2K<4%4;4;&1&2&3<4;#42
4;9=,;'84;;-?&1,3<&:*,:N
 ,*=: _K <2"'2 ' 84;;-?&1 ?,;=1,C: ; ;&<; 9=& ,3%,#2  84;;,",1,%%& %& ;&
3?&*: &3<:& =2 <&1 & 4=<: 4 ;& 8:&;;,43: =2 "4<!4N 4: ,;;4K &1; *&:12&3<& ;!4
:4<=1%;8&14342&%4"4<!49=&8&:2,<&)C&:&;<<:3;,$!4N
 8:,2&,: <&1 #42  9=1 4 /4*%4: <&2 #43<<4 ' 4 ") "&/ 43%& ' 84;;-?&1
,3,#,: =2 34? 8:<,%K #43<,3=: =2 8:<,% 3<&:,4: ;1? 3<&:,4:2&3<&K ?,;=1,C: 4;
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342&;%4;%&;&3?41?&%4:&;%4/4*4K#&;;:4*14;;:,4&;,:%4/4*4N4;&%&#,%,:8&14,3-#,4
%&=234?8:<,%'8:&;&3<%  ##N
  ##8:&;&3<=2,2*&2%&)=3%4K:&8:&;&3<3%4414#143%&4#4::&2
4; &3#43<:4; &3<:& 8&:;43*&3;K =2 #,A %& <&A<4K 43%& ;!4 8:&;&3<%4; 4; %,14*4; &
%&;#:,$7&; %& 14#,; & 4"/&<4; & "4<7&; #42 )4:2 %& 8&:;43*&3; & 4"/&<4; #43;<,<=,3%4
&1&2&3<4;#424;9=,;4/4*%4:84%&,3<&:*,:N
 2&;2 <&1 + "4<7&; 8: ?3$: 4 <&A<4 % ,A %& ,14*4K 4= :&<4:3: 4
2&;24 843<4K 9=3%4 3&#&;;:,4N A,;<& <2"'2  48$!4 %& #&;;: ,3)4:2$7&;
8:&;&3<%;3<&:,4:2&3<&<:?';%4 ") !&"'K4= *&# ##N
 ,*=:`8:&;&3<=2<&1%&&A&2814%4/4*4&%=##,431,9=&C;%4&8&9=&2N



 TK @'3825&'<'2 &505+5'&=$ $-54 2-9='B ;&5'8'9='3


<:?';%4 ") !&"'4/4*%4:84%&#43;=1<:,3)4:2$7&;:&;8&,<4%4/4*4K
#424M ;= 8:4A,2,%%& &2 :&1$!4 4 ),31 % <:2K 4= %&<1+&;  :&;8&,<4 %& 4"/&<4; &
8&:;43*&3;N ;<& 2&#3,;24 ' &;;&3#,1 8: 9=& 4 /4*%4: <42& ;=; %&#,;7&; & 8:&3%
#42;=;&;#41+;N;<&2&3='8:&;&3<%4;&*=,:K<:?';% ,*=:aN
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 UK'4='3#: 4% ;&505+5'&=$ $-54 2-9='B ;&5'8'9='3


;8&:;43*&3;%<:2K;;,2#4244;4"/&<4;8:&;&3<%4;34 ") !&"'
84%&2;&:;&1&#,43%4;K1&?3%4;;,24/4*%4:8: ( '/43%&42&;2484%&:
?,;=1,C:,3)4:2$7&;%&<1+%;;4":&48&:;43*&24=44"/&<4;&1&#,43%4N
 ") *&2&&&84%&;&:#&;;%4<:?';%   ##K ")"&4=
%4 ") !&"'N&;<&2&3='84;;-?&1;1?:;,3)4:2$7&;:&)&:&3<&;=28:<,%K
8&:2,<,3%4 9=& ;& #43<,3=&  8:<,% 34?2&3<& 4= )&#+& 8: :&,3,#,S1 &2 =2 242&3<4
84;<&:,4:N

    #''&# 8&:2,<& 4 /4*%4: #&;;: ,3)4:2$7&; :&)&:&3<&;  4"/&<4; &
8&:;43*&3; 9=& 4 /4*%4: / <&3+ &3#43<:%4 %=:3<& 4 /4*4K 84%&3%4 84;<&:,4:2&3<&
#&;;:,3)4:2$7&;%&<1+%;;4":&&;<&;,<&3;N
4: ),2     &(#' 8:&;&3<  &9=,8& %&;&3?41?&%4: %4 /4*4K ?&:;!4 %4
;4)<@:&K%&3<:&4=<:;,3)4:2$7&;N

SLUL8:5$';;5&'=<5N> 2- %"5
&*=3%4 =2 ),:2$!4 %&4:<4:, U^\\_K 8 ]`V P2 /4*4K 8: ;&: ><,1 34 8:4#&;;4
&%=##,431K %&?& 8:424?&: ;,<=$7&; ,3<&:&;;3<&; & %&;),%4:; 8:  :&;41=$!4 %& 8:4"1&2;K
8&:2,<,3%44;8:&3%,C&;=2=<4S?1,$!49=3<44;;&=;%&;&28&3+4;UNNNVNQ
/4*4&%=##,431;,9=&C;%4&8&9=&28&:2,<&9=&4=;=:,4:&1,C&;==<4S?1,$!4
&2#%<&:2,34%&#8-<=14K9=3%44/4*48:487&=2,3<&:$!4&3<:&8:4<*43,;<S8&:;43*&24=
8&:;43*&2S8:4<*43,;< <:?'; %& %,14*4;K 8&%,3%4 9=& ;& &;#41+2 &1&2&3<4; & 4"/&<4; 8:
<&;<: 4 #43+&#,2&3<4 %4 8:4<*43,;< ;4":& 9=&;<7&; +,;<5:,#; & #=1<=:,; % &*,!4 %4 &8&9=&2N

2&;#41+3!4%&9=%%48:4<*43,;<)C#429=&;&=,3<&:14#=<4:;41,#,<&9=&=234?
<&3<<,?;&/:&1,C%K&9=&&1&;&=<4S?1,&;4":&49=&:&12&3<&8:&3%&=3;<&1;3<&:,4:&;N
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TL M    
85;  ),31,C$!4 % #43;<:=$!4 %4 4*4 %=##,431 ,9=&C; %4 &8&9=&2K 4 2&;24 84%&
;&:=<,1,C%484:=2*:=84%&_a1=34;%4&3;,342'%,49=&3=3#+?,2<,%4#43<<4#423&3+=2
;4)<@:&&%=##,431N424=A-1,4%8:4)&;;4:%&+,;<5:,K9=&%&;&28&3+4=)=3$!4%&<=<4:3
=<,1,C$!4%4 /4*4 &2 =2 1"4:<5:,4 %&,3)4:2<,#K4;1=34; %&243;<::2,3<&:&;;&&&3<=;,;24
#4234?&A8&:,(3#,N
424 ,3;<:=2&3<4 %& #41&< %& %%4; =<,1,C4=S;& =2 &39=&<& 9=& "4:%4= 1*=3; #:,<':,4;
,3?&;<,*%4;84::?1+4U^\\aVK&2;=4":&29=&8:487&=241+:2,;#:-<,#4;4":&=24)<@:&
%=#<,?4=1<,2-%,MV9=1,%%&#,&3<-),#%4#43<&>%4L"V&;<:=<=:%&3?&*$!4L#V%42&3=L%V
%;<,?,%%&;L&V%/=%L)V%4)&&%"#0L*V%,3<&:)#&38:424$!4%=<4342,L+V34:,&3<$!4
34 +,8&:%4#=2&3<4L ,V 3 1,"&:%%&  %& 3?&*$!4 & %& 8:&3%,C*&2L /V 34 84,4 8:484:#,43%4 4
%&;&28&3+4 %4 =;=:,4N : #% #:,<':,4K 4 1=34 %&?&:, &;#41+&: %=; 48$7&;M %&9=%4 &
,3%&9=%4N;,*3,),#%4%&#%#:,<':,4)4,%&?,%2&3<&&A81,#%48&1<=<4:%<,?,%%&N
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UL      
424 :&;=1<%4 %& <1 8&;9=,;K 84%&S;& #43;<<: 9=& 9=;& <4%4; 4; #:,<':,4; ?1,%4;
4"<,?&:2 :&;=1<%4 84;,<,?4K 84,;  :&;84;< P%&9=%Q )4, ;;,31% &2 2,; %& d\h %4; #;4;N
42 :&1$!4  9=1,%%& #,&3<-),# %4 #43<&>%4 %4 /4*4K 84%&S;& 8=::K 34 &3<3<4 9=& a^h 4
#1;;,),#:2#424,3%&9=%43&;;&#:,<':,4N4:4/4*4;&:=2/4*4%&?&3<=:34&;<,14,;=14?&1
#:&%,<S;& 9=& 84;;,?&12&3<& <1 #:,<':,4 %&? ;&: :&?,;<4N 42 :&1$!4 4 #:,<':,4 %& 1,"&:%%& %&
3?&*$!4&%&8:&3%,C*&24;=;=:,4;R1=34;R/4*%4:&;;;,31:248$!4P%&9=%4Q&2ech
%4;#;4;K2,4::&;=1<%44"<,%4&3<:&<4%4;4;#:,<':,4;N


VL 
 &A&2814 %4 /4*4 P,9=&C; %4 &8&9=&2Q ' ,284:<3<& 9=& <4%4; 4; 4*4; %=#<,?4;
428=<#,43,;;&/2<:<,?4;&K84:<3<4K9=&84;;=21*=2;#:#<&:-;<,#;K#,<%;84::4=#4
U^\\aVK84;;=,::&*:;K2&<;U#+&*:4),31%4/4*4K)C&3%4&;#41+;9=&41&?&2%&;#4":,:;&28:&
34?; ;=:8:&;; ;4":&  <:2VK ;&: ,3<&:<,?4; U4 /4*%4: &A&#=< $7&;VK 8:4%=C,: :&;=1<%4;
U%&;&3?41?&#43;#,(3#,2",&3<1&8:&;&3<;#:#<&:-;<,#;+,;<5:,#4S#=1<=:,;%:&*,!4%&::
%4&8&9=&2V&;&:%,?&:<,%4;U84;;=&2&1&2&3<4;2=1<,2-%,<:<,?4;&%,?&:;,),#%4;VN
424 <:"1+4 )=<=:4K ;=*&:&S;&  #43;<:=$!4 %& 34?4; /4*4; 34 &;<,14 ,;=1 4?&1 9=&
"=;9=&2 1&?: &2 #43;,%&:$!4 ; 3&#&;;,%%&; %,%<,#; & 8&%*5*,#; %4; 8:4)&;;4:&;K "&2 #424
;=; 1,2,<$7&; #42 :&1$!4 ; <&#3414*,; &%=##,43,; %,;843-?&,; &2 #% #;4N  8:&#,;4 <2"'2K
,3?&;<,*:;#:#<&:-;<,#;%&%&;,*3,3;<:=#,431%4/4*49=,8:&;&3<3%4K84,;K84:)=*,:%4&;#484
%&;<& :<,*4K 3!4 )4, 84;;-?&1 "4:%: 4 ;;=3<4 84: #4281&<4N =*&:&S;& <2"'2 =2 &;<=%4 %
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RESUMO
O projeto arquitetural de um software diz respeito aos principais componentes de um sistema e
como ocorrem as interconexões entre estes. Atualmente é amplamente utilizado, pois o
desenvolvimento baseado em arquitetura permite que os projetistas de software identifiquem aspectos
importantes do software no início do projeto, sendo identificadas estruturas de softwares reusáveis e
frameworks que auxiliam na integração destes componentes. A Rede Nordestina Audiovisual surgiu com
a preocupação de criar um Portal diferente das soluções encontradas no mercado para o
compartilhamento de vídeo na internet. O Sistema possui um conteúdo postado por pequenos e médios
produtores, com a opção de download do vídeo em baixa e alta qualidade. Além disso, é disponibilizado
um fórum, onde podem ser debatidos os mais diversos assuntos envolvendo a produção audiovisual de
forma direta com os produtores. Por se tratar de um sistema web, o Portal utiliza as principais
definições e regras que regem a arquitetura de software. Baseado nisso, foi construído este documento
explicitando os principais componentes e descrevendo toda a arquitetura de software que foi aplicada
ao sistema.

Palavras-chave: arquitetura, framework, vídeo, compartilhamento.
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1. INTRODUÇÃO
No design arquitetural do software, onde a principal preocupação advém da relação entre os
elementos do sistema, o conceito dos padrões habilita os engenheiros de software a reutilizar a
percepção de componentes de um sistema e o relacionamento entre eles. Os documentos arquiteturais
guiam os projetistas de software ajudando a identificar as estruturas reusáveis e fazendo com que
percebam problemas no projeto antes mesmo da fase de implementação. Desta forma, iremos
apresentar como se deu o surgimento da arquitetura de software, o que é, e como esta se apresenta no
Sistema Rede Nordestina Audiovisual (RNA), desenvolvido pelo Laboratório de Aplicações de Vídeo
Digital (LAVID) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
O Sistema RNA surgiu da preocupação em criar um portal diferenciado dos demais existentes no
mercado para pequenos e médios produtores de conteúdo audiovisual. Funcionando como um canal de
divulgação das produções audiovisuais, servindo assim, como repositório de vídeos de media e alta
qualidade. Por se tratar de um sistema web foram aplicados estilos arquiteturais conforme que serão
demonstrados ao longo do artigo.
Este artigo está organizado da seguinte forma: na primeira sessão é dada a Introdução; na segunda
mostraremos como surgiu a Arquitetura de Software, assim como sua definição; na terceira
apresentaremos a arquitetura para o Sistema RNA – onde são citadas as arquiteturas utilizadas nestes
ambientes; na quarta sessão detalharemos esta arquitetura, apresentando assim visão de componentes,
visão de dados, etc.; e por último as considerações finais.

2. ARQUITETURA DE SOFTWARE
2.1 Histórico e definição
Segundo Shaw (2006) na década de 1980 a Arquitetura de Software surgiu como o princípio da
compreensão das estruturas de sistemas de software. Shaw em seu artigo - The Golden Age of Software
Architecture - dividiu em fases a evolução da Arquitetura de Software.
A primeira fase ocorreu entre 1985 e 1993, e foi classificada como fase de pesquisas básicas em que
complexos sistemas de software foram desenvolvidos e suas estruturas foram desenhadas em
diagramas contendo quadros e linhas com explanações informais sobre estes sistemas. Estas estruturas
foram chamadas de arquiteturas e embora fossem formas estruturais bastantes úteis, elas não foram
sistematicamente organizadas nem ensinadas.
Entre os anos de 1992 e 1996, ocorreu a fase de formulação do conceito, em que houve o início da
formalização do termo Arquitetura de Software. Os estudos realizados neste período ajudaram a
elaborar e explorar os modelos da fase de pesquisas básicas. Na fase de formulação do conceito
surgiram também as Architecture Description Languages (Linguagens de Descrição de Arquitetura).
Estas ADLs, assim chamada pelos especialistas, servem para especificar e detalhar vários aspectos de
arquitetura (formalização de estilos, análises formais de especificações de modelos arquiteturais, etc.),
especialmente para o paradigma então emergente, orientação a objetos (SHAW, 2006).
A fase de desenvolvimento e extensão ocorreu entre 1995 e 2000 com o foco principal na unificação
e refinamento dos resultados obtidos nas fases anteriores. Assim, ocorreu uma exploração preliminar
das aplicações da arquitetura de software.
Na fase de reforço interno e valorização (1996-2003) se iniciou, informalmente, o uso de estilos
arquiteturais por projetistas de software (estilos estes que foram chamados, nesta época, de padrões
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arquiteturais), tornando possível a identificação de inconsistências antes da implementação dos
softwares.
A fase de popularização teve inicio em 2000 e perdura até os dias atuais. É caracterizada pela
qualidade da produção, suporte, comercialização de arquiteturas de software, além de sua utilização ser
amplamente disponível para os usuários.
Atualmente podemos definir arquitetura de software como "a estrutura ou estruturas do sistema,
que incluem componentes de software, as propriedades externamente visíveis desses componentes, e
as relações entre eles" (BASS, 2003).

2.2 Estilos Arquiteturais
Segundo Pressman (2006) “um estilo arquitetural é uma transformação imposta sobre o projeto de
um sistema completo. O objetivo é estabelecer uma estrutura para todos os componentes do sistema”.
Há dois estilos organizacionais que são mais freqüentemente utilizados tais como: modelo em
camadas e modelo cliente-servidor. O modelo em camadas organiza o sistema em camadas onde cada
uma fornece um conjunto de serviços. Esse modelo também é conhecido como modelo de máquina
abstrata, pois é possível traçar um paralelo onde as camadas são máquinas abstratas com sua própria
linguagem, que disponibilizam funcionalidades específicas para a próxima camada ou para um próximo
nível de máquina abstrata (SOMMERVILLE, 2007). De acordo com Sommerville (2007), o modelo de
arquitetura cliente-servidor é baseado em cliente, servidores e serviços. Os servidores são responsáveis
por oferecerem serviços para os demais subsistemas, os clientes são os consumidores dos serviços
disponibilizados pelos servidores. Caso os eles não estejam localizados na mesma máquina, é utilizada
uma rede para permitir que os clientes acessem os serviços disponibilizados pelos servidores.
Como exemplos de projetos que utilizam o modelo em camadas podemos citar o modelo OSI dos
protocolos de rede assim como o RNA que será detalhado posteriormente.

2.3 Frameworks
De acordo com Mattsson (2002) “um framework é a abstração e implementação para uma aplicação
em um dado domínio de problema”.
Assim como a orientação a objeto, o framework utiliza da abstração para o reuso de código. No
entanto, ele é formado por um conjunto de classes abstratas e concretas e interfaces. Geralmente um
framework é a abstração de uma parte, ou peça, que pode ser utilizado em diferentes projetos e que em
conjunto com outros componentes completam uma aplicação.
A utilização de frameworks traz inúmeras vantagens a um projeto como: a facilidade de detecção de
erros e a otimização dos recursos. Apesar de alguns frameworks apresentarem um curva de aprendizado
acentuada, tendo em vista, na maioria das vezes, a sua complexidade, ele ocasiona uma maior
produtividade, devido ao fato da reutilização de componentes já testados anteriormente.
Frameworks são frequentemente confundidos com padrões de projeto, no entanto um framework
diferentemente de padrões de projeto, inclui código. Um framework pode conter instâncias de vários
padrões, como no framework Modelo-Visão-Controlador (MVC). De acordo com Sommerville (2007) “O
framework MVC apóia a apresentação de dados de maneiras diferentes e a interação separada com
cada uma dessas apresentações.”.
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3. ARQUITETURA DO RNA
3.1 Escopos do Projeto
Atualmente a internet se comporta como sendo um espaço possível de transcender à distribuição
física, trazendo novos padrões e modelos de acesso aos bens culturais mais variados. Indo de encontro a
uma lógica formal do padrão de distribuição dos grandes monopólios, a internet surge como um espaço
onde todos os usuários são iguais e onde qualquer um pode disponibilizar o material que assim desejar
para pessoas dos mais variados lugares do mundo. A velocidade da difusão desta informação é bem
maior que a que imaginamos, onde atualmente as grandes empresas de vídeo ainda não conseguiram
acompanhar.
Em meio a esse debate de construção de novos instrumentos de disseminação de bens culturais,
estão os realizadores audiovisuais independentes, em especial os curta-metragistas que não conseguem
fazer parte da elite principal, seja por opção ou por falta de condições financeiras, e que detêm um
conhecimento estético e narrativo especializado.
Tendo assim, um circuito muito restrito de exibição de suas obras, já que não conseguem chegar às
salas comerciais, os únicos meios que utilizam são os limitados festivais de cinema que não contemplam
grande parte desta produção e a iniciativa de atividades cineclubistas diversas, que tem sido o palco
emergente de exibição destas obras. Estamos falando de produção e exibição, quando uma política ou
iniciativa de distribuição da produção de curta-metragem inexiste, ficando a cargo dos próprios
realizadores financiarem do próprio bolso a difusão de seu material.
O Portal RNA surgiu a partir dos dilemas acima citados. Com a preocupação em criar um Portal que
seja diferente de outras soluções encontradas no mercado, como por exemplo, YouTube (YOUTUBE,
2010), YahooVideos (YAHOOVIDEOS, 2010), MySpace (MYSPACE, 2010), Clipshack (CLIPSHACK, 2010),
entre outros. O RNA possui um conteúdo selecionado, com disponibilização de download de vídeos em
alta resolução e também um fórum com as principais temáticas, permitindo que o usuário entre em
comunicação com um publico mais específico por se tratar de escopo apenas nacional.
Além disso, através do portal RNA, entra o contexto de critério social, pois os vídeos postados e
disponibilizados em alta resolução permitem o download e a possibilidade de serem mostrados em
cineclubes. Sendo assim, levando cultura para a sociedade e dando oportunidade aos pequenos
produtores e realizadores audiovisuais independentes para divulgação de seu trabalho.
O RNA é um projeto desenvolvido no Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital (LAVID) vinculado
ao Departamento de Informática da Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, o LAVID é uma
referência no desenvolvimento de projetos dentro das áreas de Audiovisual e de TV Digital.
Para a concepção do projeto, foram adotados padrões bem definidos de arquitetura de software.
Por isso, antes de iniciar a implementação, codificação, do sistema foi desenvolvido a arquitetura lógica
do sistema com a utilização da Unified Modeling Language (UML), formada pelos diagramas que serão
apresentados adiante.

3.2 Frameworks utilizados
Como na maioria dos sistemas web, o RNA também utilizou frameworks para sua implementação,
cujo objetivo foi aumentar a produtividade, facilitar a criação das páginas web, auxiliar a persistência
dos dados além de ajudar a encontrar erros.
Para desenvolver a estrutura do projeto foi utilizado a tecnologia J2EE (Java Enterprise Edition)
juntamente com alguns frameworks como:
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 Java Server Faces (JSF) – É utilizado para a geração de páginas web em Java;
 Facelets – Usado para facilitar a criação, reutilização e a manutenção das páginas web;
 Hibernate – Utilizado para o mapeamento objeto-relacional, facilitando o mapeamento dos
atributos entre a base tradicional de dados e o modelo objeto de uma aplicação.
Essa estrutura de framework está distribuída na camada de aplicação como podemos observar na
Figura 3, mostrado na sessão 4.3.

4. ARQUITETURA LÓGICA
4.1 Diagrama de Caso de Uso
Observa-se na Figura 1 o caso de uso do sistema. Podemos perceber três atores distintos: Visitante,
Usuário e Administrador. O ator Visitante poderá executar a busca dos vídeos como também, denunciar
a autoria de algum conteúdo e realizar o cadastro no sistema. Também é possível verificar nesse
diagrama, que somente o Usuário cadastrado pode manter conteúdos audiovisuais, pois o direito
autoral será associado ao mesmo. O Administrador é responsável por monitorar os usuários, e por
verificar os direitos autorais reivindicados pelos Visitantes e Usuários.

Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso do RNA

4.2 Diagrama de Classe
O diagrama de classe na Figura 2, mostra o relacionamento entre as entidades de objetos como,
também, os atributos. É possível verificar que todas as entidades do diagrama apresentam o atributo id
responsável por identificar os registros no banco de dados.
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Observa-se na Figura 2 a relação de composição entre as entidades Usuário e Vídeo que
representando um vínculo mais forte de associação. Nessa composição é obrigatório que a entidade
Vídeo contenha pelo menos uma ligação com a entidade de Usuário. Referencialmente um Usuário
pode conter mais de um Vídeo.
As entidades Usuário e Ativação também se associam através de composição, pois é obrigatório que
usuário execute o caso de uso, Ativar Conta (Figura 2), que é manipulado através da entidade Ativação.
A fim de complementar as informações da entidade Vídeo é necessário que haja a associação de
agregação com as entidades Tag e Comentário. A Tag representa os metadados utilizados pelos sistemas
de busca. Já o Comentário é associado tanto ao Vídeo quanto ao Usuário, pois os casos de uso como,
por exemplo, Manter Minha Conta e Manter Meus Vídeos (Figura 1), poderá fazer o uso dessa
informação de forma isolada nessas entidades.
Por fim, a entidade Comunidade efetua a ligação de um grupo de Usuário com um ou mais Vídeo.
Não é obrigatório que o Usuário esteja associado a alguma Comunidade. Isso possibilita que ele divulgue
de forma isolada qualquer material audiovisual.

Figura 2 - Diagrama de Classe do RNA

4.3 Diagrama de Pacotes
A arquitetura lógica do sistema é representada pela Figura 3 que divide o sistema em três camadas
horizontais ligadas por dependências simples. O pacote mais externo representa o sistema completo. Os
pacotes internos organizam os elementos referentes à Interface, Lógica de Negócio e Dados. A camada
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de interface é a responsável pela interação com o usuário (ou interagente), sendo composta por páginas
JSF e xHTML. A camada lógica de negócio funciona como intermediadora, tratando e repassando os
dados para camada abaixo. A camada de Dados é usada para definir, gerenciar e armazenar os dados do
sistema.

Figura 3 - Diagrama de Pacote do Sistema RNA

No entanto, a camada de Lógica de Negócio ainda pode ser divida em Controle e Modelo (Figura 4).
A camada de Controle é responsável por transformar os eventos gerados pela interface em ações de
negócio para que o Modelo seja alterado. A camada de Modelo encapsula os dados da aplicação e
modela as classes de persistência, fornecendo rotinas para a manipulação dos dados.

Figura 4 - Divisão da Camada de Lógica de Negócio

4.4 Diagrama de Implementação
O modelo de implantação do RNA está estruturado de acordo com a Figura 5. Nele são abordados
aspectos da visão física e estática do funcionamento do sistema. Os módulos CPU do Cliente, Servidor
de Aplicação e Servidor de Banco de Dados se comunicam através do protocolo TCP/IP. O módulo
Servidor de aplicação contém os componentes do servidor web Tomcat 6.0 e o ambiente de execução
do Java Runtime Environment 1.6 (JDK 1.6), utilizados para garantir a troca e o tratamento de
informações entre o componente Navegador e o componente do Postgres SGBD. Essa arquitetura do
modelo de implantação permite que o Servidor de Aplicação não se encontre na mesma máquina que o
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Servidor de Banco de dados, obtendo, assim, maior escalabilidade dos recursos utilizados, caracteristica
importante para sistemas que manipulam registros e stream de vídeo.

Figura 5 - Diagrama de Implantação RNA

5. ARQUITETURA FÍSICA
5.1 Visão de Dados
O banco de dados do RNA segue a estrutura do modelo Entidade-Relacionamento (ER) mostrado na
Figura 6. O banco de dados apresenta as seguintes tabelas: Usuário, Vídeo, Tag, Comentários e
Comunidade. A tabela Usuário armazena as informações de todos os níveis de usuário do sistema como,
por exemplo, o Aluno, Professor e Administrador. Ela é extremamente importante, pois permite que os
atributos de segurança de submissão de vídeo e autoria sejam mantidos. A tabela de Vídeo armazena
informações sobre os arquivos de vídeos e sonoros submetidos ao RNA. Onde, cada registro de vídeo e
som guarda a referência para o diretório de armazenamento do arquivo dentro do Sistema Operacional.
A tabela Tag armazena meta-informações acerca dos vídeos postados na tabela Vídeo. A tabela
Comentário possui, também, uma relação com a tabela Vídeo, e guarda comentários acerca deles. A
tabela Comunidade representa um conjunto de usuários que compartilham vídeos.
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Figura 6 - Diagrama Entidade-Relacionamento RNA

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sistemas web são atualmente muito utilizados por possibilitarem mais acessibilidade que os
sistemas Desktops. Desta forma, existem na literatura algumas arquiteturas recomendadas que estes
sistemas devem seguir para obter uma melhor estrutura e organização do software a ser desenvolvido.
O sistema RNA se beneficia destas arquiteturas recomendadas de forma a simplificar o seu
desenvolvimento.
Por isso, é importante que todos os diagramas estejam inter-relacionados, onde a modelagem de
um reflita no comportamento de outro. Como, por exemplo, a relação entre o diagrama de caso de uso
que representa os atores e atividade do sistema com o diagrama de classe que envolve entidades,
atributos e funções.
Desta forma, podemos concluir que, por ser uma das primeiras etapas da construção de um
sistema, um bom projeto de arquitetura é fundamental para que o software possa ser implementado de
forma mais organizada e, conseqüentemente, mais rápida. Pois, a arquitetura de um software reflete
como os componentes do sistema serão organizados e divididos segundo suas tarefas.
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8:585;<; #5:&+'4; -385:<4<'; $535 ; 45:3;  f]]] ' S ^ ^_O_]dL 5; 35&'25; L
5:-+'3 &5  L ' 5  _L $=0 -&(- $'4<:2 ( 9=' $53  3'2,5:- &5; 8:5$';;5; &' software
85&'T;'3'2,5::9=2-&&'&5;8:5&=<5;*-4-;O

HAH

,."#+.

3&5;35&'25;;=8:$-<&5;(5 L&';'4@52@-&58'2 `L$5::';854&'=3*:3'A5:19='
$535&'-4<'+:;&-;$-82-4;&''4+'4,:-&';-;<'3;L'4+'4,:-&';5*<A:'L&';'4@52@-3'4<5
&'-4<'+:%"5&'8:5$';;5;'8:5&=<5;'L;=#$54<:<%"5L8:585;<;'3&-*':'4<';P;aL;;-3L<'3T
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Figura 21: Estrutura da representação estagiado do CMMI [CMU, 2002]
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Figura 2: Estrutura da representação contínua do CMMI.
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Figura 3: Organização das atividades no processo de desenvolvimento de software
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Tabela 41: Processos e artefatos relacionados
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1

RESUMO
A extração de informações relevantes diante da análise e interpretação de um volume
significativo de dados constitui um dos pilares do conceito de Mineração de Dados ou Data Mining.
Associadas ao uso da referida técnica, as séries temporais foram utilizadas devido a sua fundamentação
matemática que descreve o comportamento, a periodicidade e o controle da trajetória de uma série. A
utilização destas duas premissas abrange diversas áreas. No presente trabalho, ambas foram aplicadas
para inferir a previsão do índice pluviométrico no município de Aracaju do Estado de Sergipe. Para este
estudo foi feito um levantamento de dados acerca do volume de chuva registrado mensalmente o qual
foi cedido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Sergipe. De
posse da base de dados, os mesmo foram submetidos ao processamento de um software que faz uso de
algoritmos de Inteligência Artificial para chegar a um resultado satisfatório através da análise e ajuste de
alguns parâmetros do sistema responsáveis por tentar atingir a melhor acurácia. Este artigo apresenta o
resultado de uma pesquisa experimental através da uma aplicação da técnica de Mineração de Dados
Preditiva em Séries Temporais para uma base de dados meteorológicos na tentativa de prevê o índice
pluviométrico em curto prazo.

Palavras-chave: Mineração de Dados, Séries Temporais, Inteligência Artificial.
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1. INTRODUÇÃO
Na década de 80 surgiu um segmento da computação chamado de Mineração de Dados resultante
da necessidade dos profissionais de grandes empresas em dá uma utilidade ao volume significativo de
dados que a tecnologia facilmente gerou a procura de tendências e padrões. Os estudiosos e
interessados no assunto presumiram que a extração de informações serviria de base para a tomada de
decisões diante do contexto no qual estavam inseridos.
No presente trabalho, esta premissa de descoberta automática de informações escondida em
grandes massas de dados foi empregada na meteorologia para prever o índice pluviométrico na cidade
de Aracaju a partir de uma base de dados com registros mensais entre janeiro de 1912 e novembro de
2010 – informações cedidas pelo setor de meteorologia da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos do
Estado de Sergipe – SEMARH.
Para auxiliar o desenvolvimento do artigo, dentre a diversidade de aplicações existentes que
realizam processos de Mineração de Dados, o software escolhido foi o Rapid Miner 5.0. Neste estudo
foram incluídos também, as Séries Temporais, algoritmos de classificação e regressão, Rede Neural e
Support Virtual Machine (SVM) para extrair a informação requerida.

2. JUSTIFICATIVA
As previsões num contexto geral são naturalmente caracterizadas por incertezas, isto também
ocorre com a previsão do tempo onde as condições climáticas, combinadas das formas mais
diferenciadas possível, influenciam de forma significativa o comportamento do clima de uma
determinada região. Existem diversos fatores que compõe o estudo da meteorologia, entre eles está a
quantidade de chuva registrada por áreas definidas e tentar prevê o índice pluviométrico não é uma
tarefa fácil.
Por se tratar de um conjunto de observações ordenadas no tempo (não necessariamente
igualmente espaçadas) foi utilizado o conceito de Série Temporal, pois estes dados apresentam
dependência serial (isto é, dependência entre instantes de tempo), cujo aspecto de interesse é a
previsão que a partir de valores passados da série encontrar boas previsões de valores futuros. Para
auxiliar este trabalho foi proposta a tecnologia de Mineração de Dados por ser capaz de descobrir novas
informações em função da análise histórica dos dados armazenados numa base.
Após o processamento dos dados pelo software Rapid Miner 5.0 foi gerado os resultados, realizada
uma análise a partir do que foi gerado, avaliados os métodos e ajustes feitos para validar se a previsão
obtida se aproxima do que poderia ser o registro do índice pluviométrico para a cidade de Aracaju.

3. OBJETIVOS
Através da Mineração de dados e o uso de séries temporais a pesquisa aqui definida consiste em
prever o valor desconhecido para o índice pluviométrico a partir da análise histórica dos dados
armazenados na base de conhecimento cedida pelo órgão público SEMARH/SE.
Por se tratar de dados contínuos (são medidos e resultam num conjunto finito de valores),
estocásticos (por não ter como prever a conduta exata dos dados) e sazonais (devido às estações do
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ano), a finalidade desta pesquisa foi explorar o comportamento de séries temporais para o registro da
precipitação pluviométrica no município de Aracaju – SE com base nos dados armazenados a partir de
janeiro de 1912 até novembro de 2010, visando à elaboração de previsões sazonais, analisando as séries
e os mecanismos (processos) que a geram.

4. CONTEXTUALIZAÇÃO
Os fenômenos meteorológicos sempre foram objetos de estudos dos cientistas do tempo. Definir a
velocidade e direção do vento, temperatura, concentração de uma massa de ar, a quantidade de chuva,
etc., para uma determinada área não é simples. A previsão do tempo consiste em uma análise de vários
fatores para estimar como o clima se comportará.
Para fundamentar o artigo foi analisado um conjunto de observações feitas em sequência ao logo
do tempo para a quantidade chuva registrada no município de Aracaju no período entre janeiro de 1912
e novembro de 2010. Os dados foram cedidos pelo Centro de Meteorologia da SEMARH/SE (Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Sergipe).
Este conjunto de observações ordenadas no tempo fundamenta o conceito de Séries Temporais,
pois permite gerar previsões de valores futuros da série baseando-se na utilização dos dados históricos
para descrever a trajetória mais provável dos mesmos. Em grande parte dos problemas o passado traz
informações relevantes sobre o que irá ocorrer posteriormente, pois existe correlação entre as variáveis
em diversos instantes.
As Séries Temporais visam compreender o mecanismo gerador da série, predizer o comportamento
futuro para realizar planos a longo, médio e curto prazo visando decisões apropriadas. A fundamentação
matemática das séries temporais possibilita descrever efetivamente o comportamento da série,
encontrar periodicidades na mesma, controlar sua trajetória. O futuro envolve incerteza, as previsões
não são perfeitas. O objetivo é reduzir ao máximo os erros de previsão.
Diversas técnicas são utilizadas a fim de prever o comportamento dos dados. Por isso, o uso de
sistemas inteligentes de análise de decisão tem sido cada vez mais frequente. Neste contexto encontrase o processo de Mineração de Dados, uma área de pesquisa da Inteligência Artificial que busca a
extração de informações aparentemente escondidas em grandes massas de dados.
Em busca de um bom modelo almeja-se um que permita o aprendizado levando à previsões
adequadas, onde sua descrição deve ser relativamente simples e flexível para poder se adaptar ao
futuro incerto e facilitar o aprendizado baseado no processamento de informação, pois devido à
incerteza do presente o modelo torna-se probabilístico.
O melhor critério para a escolha de um modelo de previsão é a sua capacidade preditiva, ou seja,
quão perto estão as previsões dos valores posteriormente observados, este tipo de atividade é também
chamada de aprendizado supervisionado, dado que esse modelo é construído, ele pode então classificar
novos dados.
O início do aprendizado consiste no treinamento com um conjunto de dados que já foi classificado,
cada registro nos dados de treinamento contém um atributo, chamado de rótulo (no Rapid Miner, é o
label), que indica a que classe o registro pertence. Algumas das preocupações importantes com relação
ao modelo e ao algoritmo que o produz são a habilidade do modelo em prever a classe correta dos
novos dados, o custo computacional associado ao algoritmo e a sua escalabilidade.
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Para o treinamento da base de dados, foram utilizados dois algoritmos de Inteligência Artificial: a
Redes Neurais e a Máquina de Vetor de Suporte (SVM – Support Vector Machine).
No que diz respeitos às Redes Neurais sabe-se que as mesmas aprendem por exemplos e
generalizam as informações aprendidas, a generalização está associada à capacidade da rede de
aprender através de um conjunto reduzido de exemplos e posteriormente dar respostas coerentes para
dados não conhecidos.
Quanto à Máquina de Vetor de Suporte uma variável de predição é um atributo, o qual é
transformado e empregado na definição de um hiperplano, ou seja, uma característica. A dificuldade da
SVM é escolher a representação mais satisfatória, ou seja, selecionar a melhor característica, onde o
conjunto destas o qual descreve um caso é chamado de vetor. SVM apresenta boa capacidade de
generalização, pois os classificadores gerados por ela alcançam bons resultados. Essa capacidade é
medida por sua eficiência na classificação de dados que não pertençam ao conjunto utilizado em seu
treinamento. Apresenta robustez em grandes dimensões, ou seja, em grandes quantidades de dados e
possui sua teoria bem definida baseadas na matemática e estatística.

5. METODOLOGIA
A coleção de informações sobre o registro dos índices pluviométricos da cidade de Aracaju foi
entregue numa planilha para realizar uma predição, ou seja, prever valores futuros com base em valores
passados, mesmo sabendo que o futuro envolve incerteza e que há tentativas para reduzir os erros.
Para a efetivação do processo foram realizados os seguintes passos:
1. De posse do arquivo com os registros dos índices pluviométricos, foi preciso arrumar todos os
dados dispondo-os de forma a atender configuração aceita pelo Rapid Miner.
2. Dentro da base de dados original havia registros que não foram informados, logo foi preciso
fazer ajuste para poder realizar o treinamento e teste da mineração de dados, ou seja, foi feito um préprocessamento[1] antes de submetê-los aos algoritmos de Rede Neural e Support Vector Machine
(SVM). O pré-processamento foi baseado no método de Data Cleaning, por se tratar de uma estratégia
para preencher os dados incompletos. Dentre as técnicas que compõe o método mencionado, foi
utilizado o preenchimento manual dos valores para os registros que estavam faltando no banco de
dados com a média registrada para cada mês respectivo.
3. No Rapid Miner, foram utilizados componentes de software responsáveis pela utilização das
Séries Temporais, Redes Neurais, Support Vector Machine e validação do modelo criado. Todos estes
componentes foram configurados e inicialmente utilizados com seus respectivos valores default[2] .
A fase de treinamento da base de dados foi dividida em dois momentos. O primeiro deles fez uso da
Rede Neural o segundo utilizou a Máquina de Vetor de Suporte.
Finalizada toda a configuração no Rapid Miner, os testes foram iniciados e à medida que os
resultados foram aparecendo, registrou-se cada um deles, pois algumas mudanças foram feitas nos
valores dos mesmos para tentar atingir a melhor precisão (acurácia) para a previsão. A próxima seção
apresenta o saldo dos testes.
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS ENCONTRADOS
Depois que a base de dados foi arrumada para ser submetida ao Rapid Miner, os resultados obtidos
foram divididos entre o processamento pela Rede Neural e pela Máquina de Vetor de Suporte.
Num primeiro momento utilizou-se Rede Neural, os resultados encontrados foram os seguintes:

Tabela 1 – Acurácia utilizando Rede Neural
Configuração de parâmetros no Rapid Miner
Window size

Acurácia

Training cycles

Learning rate

1

Default

Default

0.462 +/- 0.188

3

Default

Default

0.484 +/- 0.191

4

Default

Default

0.480 +/- 0.189

3

1000

0,20

0.482 +/- 0.191

3

1000

0,15

0.494 +/- 0.186

3

1000

0,10

0.504 +/- 0.182

3

1000

0,05

0.517 +/- 0.175

3

1000

0,02

0.530 +/- 0.164

3

1000

0,01

0.526 +/- 0.173

Note que os testes inicialmente foram feitos alterando somente o tamanho da janela (window size),
percebeu-se que a melhor acurácia foi obtida quando tamanho foi igual a 3, logo em seguida, foram
feitos ajustes nos parâmetros training cycles e learning rate e a medida que diminuía a taxa de
aprendizado, o valor da acurácia aumentou até 53% e depois voltou a cair.
Seguem os resultados utilizando a Support Vector Machine (SVM):

Tabela2: Acurácia utilizando a SVM
Configuração de parâmetros no Rapid Miner
Window Size

Acurácia

3

0.532 +/- 0.168

4

0.527 +/- 0.163

5

0.536 +/- 0.168

6

0.534 +/- 0.163

Com o SVM o valor da acurácia já foi registrado com certa credibilidade, pois já se apresentou maior
do que a Rede Neural para o mesmo valor do parâmetro window size igual a 3. Nota-se, também, que o
valor da acurácia apresentou certa irregularidade nos valores de seus resultados, alternando entre
valores maiores e menores a medida que aumentava o tamanho da janela.
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Durante o processamento dos dados, o tempo gasto para obter o resultado da rede neural foi maior
do que a SVM independente de sua configuração. Para a rede neural quanto menor a taxa de
aprendizagem, maior era o tempo gasto para processar as informações.
Para o melhor nível de precisão utilizando a Rede Neural, segue a previsão encontrada:

Tabela2: Previsão para o mês de Dezembro de 2010
Label

Mês/Ano

Dado-2

Dado-1

Dado-0

129.9

Ago/2010

219.1

85.5

145.1

31.6

Set/2010

85.5

145.1

129.9

47.1

Out/2010

145.1

129.9

31.6

73.6

Nov/2010

129.9

31.6

47.1

45.1

Dez/2010

31.6

47.1

73.6

Somente, em nível de ilustração, foram apresentados somente os dados dos cinco últimos meses,
incluindo o resultado previsto.

7. CONCLUSÃO
O presente trabalho apresentou como foco principal estimar o valor do índice pluviométrico a partir
de uma base de dados a qual foi minerada utilizando redes neurais e máquina de vetor de suporte e
diante de todo o estudo realizado sobre os diversos conceitos que foram trabalhados chega-se a uma
conclusão da análise dos resultados obtidos a qual revela que houve diferença na precisão em tentar
prevê a quantidade de chuva através do treinamento com rede neural e com a máquina de vetor de
suporte.
A idéia foi criar um bom modelo de previsão que produzisse resultados com menor taxa de erro, isto
implica que precisam ser feitos ainda vários ajustes para possibilitar um valor mais adequado possível. A
idéia para um trabalho futuro seria definir, não somente um valor, mas um intervalo de dados no qual o
conteúdo possa estar inserido, isto possibilita uma gama maior de acerto.
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A? 
&;%& 4 ;=:*,2&3<4 % 3<&:3&<J ; 8&;;4; ?(2 &3#43<:3%4 8:4"1&2; %& 9=1,%%& %& =;4
T#8#,%%& & )#,1,%%& %& 4; =;=:,4; <,3*,:&2 ;=; 2&<; #42 &),#,(3#, & ;<,;)$!4U &2 1*=2;
81,#$7&;&"M,;8:4"1&2;<(2%,?&:;;&A81,#$7&;J=2%&1;'9=&#:,$!4%&8*,3;&";&
<4:34=1*4<!4)#,1J9=&9=19=&:8&;;484%&%&;&3?41?&:=281,#$!4J2&;24;&2#43+&#,2&3<4;
8:4)=3%%4; &2 ,3<&:$!4 &3<:& +42&2 & #428=<%4:&; T UM =<: &A81,#$!4 :&;,%& 34 )<4 %&
%,?&:;4;8:4/&<4;;&:&2%&;&3?41?,%4;#4284=#(3);&39=1,%%&%&=;4J49=&?,:,4#;,43:
=22,4:%,),#=1%%&3:&1,C$!4%;<,?,%%&;84:8:<&%4;=;=:,4;%&;,;<&2;#428=<#,43,;
T   J[cc_UM
1*=3; <:"1+4;J #43)4:2& %&;#:,<4 34; <:"1+4; :&1#,43%4;J ,1=;<:2 4; 8:4"1&2; %&
=;",1,%%&2,;#42=3;&2;,;<&2;&"M&3<:&4;8:4"1&2;2,;#42=3;J&::&,:&&,<&T\ZZ]U
#43;<<:2J84:&A&2814J4=;4%&=22&;24-#43&8:%,?&:;;)=3$7&;&4=;4,3%&?,%4%&#4:&;
&2#&:<;8*,3;%4;,<&M
,3<& %& <,; 8:4"1&2;J 4 8:&;&3<& :<,*4 ?,; 8:&;&3<: ] 8:4/&<4; %& ,3<&:)#& *:),#
%&;&3?41?,%4;8:4;,;<&2&"2:< ::,*<,43M4"/&<,?4%&;<&<:"1+4'%&;#:&?&:&?41=$!4%4;
8:4/&<4; %& ,3<&:)#& 2&3#,43%4;J <&3%4 #424 #:,<':,4 4 =;4 %& 8: 2&<:4; :&1<,?4;  =;",1,%%&J
#424L&:*4342&<:,L;,2&<:,J#4:&;J3>2&:4;%&#1,9=&;&4:*3,C$!4%,3)4:2$!4M,;<&2&"
2:< ::,*<,43 #43;,;<& &2 =2 ;4)<@:& 9=& *&:&3#, :&24<2&3<&J <:?'; % 3<&:3&<J =2 ;,;<&2
%& #43<:41& % ,::,*$!4M &:2,<,3%4L 1,*: & %&;1,*:J <4<1 4= 8:#,12&3<& 4 ;,;<&2K "&2 #424
*&3%:+4::,4;8:4#,432&3<4K&*&:$!4%&:&1<5:,4;;4":&#43;=24%&&3&:*,M
:,;;4J&;<&:<,*4)4,%,?,%,%4&22,;^;&$7&;M;&$!4 \'8:&;&3<%=28&9=&3
)=3%2&3<$!4<&5:,#;4":& 3<&:$!4 =234Q428=<%4:J=;",1,%%&&4;,;<&22:< ::,*<,43M
;&$!4]%&;#:&?&1*=3;<:"1+4;:&1#,43%4;M;&$!4^;!48:&;&3<%4;4;8:4/&<4;%&,3<&:)#&
*:),# 8: 4 ;,;<&2 2:< ::,*<,43M 4: ),2J 3 ;&$!4 _ &3#43<:2Q;& ; #43#1=;7&; & 1*=3;
<:"1+4;)=<=:4;M


B?     
&;%&#:,$!4% 3<&:3&<J4;8:,2&,:4;;,<&;/#43<,3+2&::4;9=&)&<?2%,:&<2&3<&
3 )4:2 #424 4; =;=:,4; 23,8=1?2 4; 2&;24;M 42 4 ?3$4 <&#3415*,#4J <,; 8:4"1&2;
8&:;,;<,:2J&?,;3%42,3,2,CQ14;)4,#:,%=2:&%&&;<=%4%&342,3% T 3<&:$!4 =234Q
428=<%4:UJ9=1&;<=%Q;&#4244;&:+=234,3<&:*&#424#428=<%4:M
=;&/J%&=2)4:22,;&;8&#-),#J4;&;<=%4;&2 "4:%248:4/&<4%&%&;,*3%&=2
;,;<&2J  ?1,$!4 & ,281&2&3<$!4 %& ;,;<&2; ,3<&:<,?4; 8: =;4 +=234J /=3<2&3<& #42 4;
)&362&34;;;4#,%4;&;<&=;4T &<1J[ccaUM424;=:*,2&3<4%&<1&;<=%4J4;8:4/&<,;<;
8=%&:2 #43<: #42 =2 84%&:4; )&::2&3<J  9=1 4; /=%  31,;:  2&1+4: 23&,: %&
#43;<:=,: =2 81,#$!4 #428=<#,431M *4: ' 84;;-?&1 &;#41+&: =2 &3<:& %,?&:;; <'#3,#; %&
?1,$!4 8: ;"&:J &)&<,?2&3<&J ;&  ,3<&:)#& %&;&3?41?,% *:% 4; =;=:,4; 4= 3!4J #424 84:
&A&2814J#41&<%48,3,!4%&=;=:,4;<:?';%&9=&;<,43:,4;4=&3<:&?,;<M
 %& ;=2 ,284:< 3#, 9=& %&;%& 4 ,3-#,4 %4 %&;&3?41?,2&3<4 %4 ;4)<@:& <'  ;=
,281&2&3<$!4J4;8:4/&<,;<;=<,1,C&24;&;<=%4;%& #424";&%4%&;&3?41?,2&3<4J84,;,;;43!4
;42&3<& *:3<& =2 2&1+4: ,3<&:)#& #424 <2"'2J %,2,3=, 4; &::4; 4#;,43%4; 34
%&;&3?41?,2&3<4M &?&2Q;& 1&?: &2 #43< %4,; <&:24; ,284:<3<&; % :& %& L =;",1,%%& &
#42=3,#",1,%%&M
;",1,%%&'=2<&:24=;%48:%&;#:&?&:9=1,%%&%,3<&:$!4%4;=;=:,4;#42=2
%&<&:2,3% ,3<&:)#& TJ [cc_UM &*=3%4 ,&1;&3 T[cc]UJ &;< 9=1,%%& &;< ;;4#,% 
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8:,3#-8,4;%&)#,1,%%&%&8:&3%,C%4J;<,;)$!4%4=;=:,44=<,1,C:,3<&:)#&%&3<:&4=<:4;M:
2&%,:&;;9=1,%%&J%&?&Q;&)C&:=24=2,;?1,$7&;3,3<&:)#&#42),31,%%&%&;"&:;&
1*=2 +&=:-;<,# )4, ?,41%M ,&1;&3J ,3% ;=*&:& %&C :&#42&3%$7&; 8: =2 "4 ?1,$!4 %
,3<&:)#&J&3<:&;9=,;&;<!4L




),#,(3#, %& =;4 & 8:4%=<,?,%%&L :&)&:&Q;& ;& 4 =;=:,4 #43;&*=& #43#1=,: ;=; <:&); #42
(A,<4 4= 1+& 8:484:#,43 =2 2&1+4: 8:4%=<,?,%%& 4 23,8=1: %&<&:2,3%; )=3$7&; %4
;,;<&2K
<,;)$!4 %4 =;=:,4L :&)&:&Q;& 4 *:= %& ;<,;)$!4 &2 9=& 4 =;=:,4 ;& &3#43<:M & 4
2&;24#+4;,;<&2#43)4:<?&18:23,8=1$!44=;&48:484:#,43=2&;<:&;;&K
<,1,%%&L :&)&:&Q;& 4 #43/=3<4 %& )=3#,431,%%&; 9=& 4 ;,;<&2 #43<'2 8: 4; =;=:,4;
:&1,C:&2;=;<:&);K
&*=:3$34=;4L:&)&:&Q;&4*:=%&8:4<&$!4%&=2;,;<&2#43<:#43%,$7&;%&;)?4:?&,;
4=;=:,4K
1&A,",1,%%&L#43;,%&:49=3<4=2;,;<&284%&;&:)1&A-?&1&2;=&;<:=<=:M
  #42=3,#",1,%%& "=;# ?1,: 4 8:4#&;;4 %& #42=3,#$!4 %&;,*3&:Q=;=:,4J 9=& ;& %
<:?';%,3<&:)#&T&<1J\ZZZUM&4=;=:,4#43;&*=&&3<&3%&:49=&4%&;,*3&:9=&%,C&:
#42=2)=3$!4J#&:<2&3<&42&;243!4<&:8:4"1&2;&2&A&#=<:1*=2<:&)3,3<&:)#&M
8:4/&<,;<%&?&<&:&22&3<&9=&1*=2;8&:*=3<;%&?&2;&:)&,<;3#:,$!4%,3<&:)#&<,;#424L
9=1  ),31,%%& %4 ;,;<&2K #424 )=3#,43K &J 9=1  ?3<*&2 %& =<,1,CQ14 &2 :&1$!4 4; 4=<:4;
;,;<&2;;,2,1:&;M
&;; )4:2J ;& <,; 8&:*=3<; )4:&2 :&;843%,%; #4::&<2&3<&J #&:<2&3<& 4 ;,;<&2 <&:
=2"4=;",1,%%&J<4:33%4;;,2J,3<&:$!4%4=;=:,4#42,3<&:)#&2,;;,281&;&,3<=,<,?M
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4 <:"1+4 %& &::&,: & &,<& T\ZZ]U )4, :&1,C%  ?1,$!4 %& =;",1,%%& %4 ;,<&
="2:,34M &1&J 4; =<4:&; &3#43<::2 %,?&:;4; 8:4"1&2; %& =;",1,%%&J %&3<:& 4; 8:4"1&2;
&;<!4L=;4,3%&9=%4%&#4:&;M1)1+#::&<&2=2*:?&8:4"1&2%&=;",1,%%&J84,;4=;=:,4
84%&3!4;"&&29=&%&8:<2&3<4%4;,<&&;<M=<:48:4"1&2)4,4=;4%&=22&;24-#43&8:
%,)&:&3<&; )=3$7&;M 1 8:4"1&2 84%& 4#;,43: =2 &3*34 4 =;=:,4J 84,; 4 2&;24 84%& 9=&:&:
&A&#=<:=2)=3$!4&4?&:9=&4-#43&',*=14%&4=<:)=3$!4J%&#,%,:3!4:&1,C:2,;<:&)J
84,;8&3;9=&?,:&1,C:=2#4,;<4<12&3<&%,)&:&3<&%49=&:&12&3<&9=&:,M
&*=3%4,3#01&:&,2&3<T\ZZ\UJ=2"4,3<&:)#&'"&28:4/&<%3!4;42&3<&9=3%4
;& =<,1,C 4 <&:24 =;",1,%%&J 2; <2"'2 9=3%4 ;& =<,1,C 2,; %& =2 2'<4%4 %& ?1,$!4 %&
,3<&:)#&;M2;&=:<,*4J4;=<4:&;8:487&2%,?&:;;23&,:;%&;&?1,:=2;,;<&2&"M&3<:&
;8:,3#,8,;&;<!4L
'<4%4 +&=:-;<,#4L #43;,;<& &2 =2 4= ?:,4; ?1,%4:&; 9=& =<,1,C2  ,3<&:)#&
843<3%4&::4;9=&8:4??&12&3<&4;=;=:,4;,:,2#42&<&:M,&1;&3T[cc]U;=*&:&9=&
;&/2 &28:&*%4; &3<:& ]  _ ?1,%4:&;M 1 ?1,$!4 84%& =;:  <'#3,# %& N   
 OJ4=8&3;2&3<4&2?4C1<8:9=&4;#42&3<:,4;%4;?1,%4:&;;&/2
%4#=2&3<%4; 84: =2 4";&:?%4:J )C&3%4 #42 9=& &2 =2 >3,#4 %4#=2&3<4 #43<&3+
<4%; ; 4";&:?$7&; )&,<;M  ,284:<3<& :&;;1<: 9=& 4; ?1,%4:&; 3!4 84%&:!4 ;&
#42=3,#:85;?1,$!4#42),31,%%&%&=2?1,%4:3!4,3)1=&3#,:348,3,!4%4
4=<:4M
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'<4%4 %& &3;,4; %& ,3<&:$!4L #43;,;<& ";,#2&3<& &2 =2 ?1,$!4 )&,< &2 =2
1"4:<5:,4 %& =;",1,%%& 43%& 4 2&;24 84;;=, # 2&:; 8: ),12*&2 %4
#4284:<2&3<4 %4; =;=:,4; 4 23,8=1: 4 ;,;<&2M 42 ,;;4J 4; ?1,%4:&; 4"<(2
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,&1;&3J 4 =<,1,C: _ 8&;;4; &2 =2 ?1,$!4 %& ,3<&:)#& &2 =2 1"4:<5:,4; %&
=;",1,%%&J84%&Q;&,%&3<,),#:#&:#%&aZf%4;8:4"1&2;9=&,3<&:)#&#43<'2M
=&;<,43:,4;L#43;,;<&";,#2&3<&&2#41&<:,3)4:2$7&;;="/&<,?;;4":&%%4;J8&:),;
%& =;=:,4;J 9=,; 8:4"1&2; &3#43<:%4; 8&14; =;=:,4; 3 =<,1,C$!4 %4 ;,;<&2 &3<:&
4=<:4;M  ?3<*&2 %&;;& 2'<4%4 ' 9=& 8&:2,<& 4 ?1,%4: 81,#: <1 ?1,$!4 &2
%,?&:;4; 14#,; 4 2&;24 <&284J 43%& 4; %%4; 4"<,%4; 84%&2 ;&: ><&,; &2 %,?&:;4;
242&3<4;%4%&;&3?41?,2&3<4%,3<&:)#&#424J84:&A&2814L
o

%&3<,),#3%4 4 8&:),1 %& =;=:,4;J 43%& <,; ,3)4:2$7&; 84%&2 ;&: %& 4:,*&2
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o
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?1,: #424 ; 8&;;4; ,3<&:*&2 &3<:& ;, =;3%4 4 ;4)<@:&M 424 84: &A&2814J 84%&Q;& #,<: 4
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43)4:2&2&3#,43%4J42:< ::,*<,43'=2,;<&2&"9=&?,;4*&:&3#,2&3<4:&24<4
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'(%649>='6;(<M6'@(5=6' 5=(;5(=J5#6+6.96<</@(39;(@(;<(>%;(<%.4(5=6'(+6;4%;.;>4
9';#6 (+.%D 9; ;(3.D&#6 '( %65<>3=< ( .5=(;69(;$.3.''( '< .5+6;4&8(< :>( (;4
'.<965.$.3.D'<5;('(M J3.5,>,(4'(4;%&#64.<'.+>5'.'5(<<(4(.6J)%9D'(%;.;
9(5<>4$N4(=O%64>4'(+.5.&#6<.493(<'((3(4(5=6<'(4(=''6<:>().5<>+.%.(5=(9;
.5+(;.;>4<.,5.+.%'64.<%65%;(=6'6:>((<=!<(5'6'.<965.$.3.D'65:>(3(464(5=6M <<66$;.,J
:><(<(49;(J+6;&->45.5=(;9;(=;.5+6;4&#6:>((<=!<(5'6'.<96<=M9;696<='A($
<(4"5=.% ) =6;5; 6< ''6< 4.< %649;((5</@(.< =;@)< ' .5=(,;&#6 '( 3.5,>,(5<J 46'(36< (
=(%5636,.<J9(;4.=.5'6:>(,(5=(<'(<6+=A;(=(5-4%65<%.*5%.'.5+6;4&#6:>(96<<>(4M<<
56@ +6;4 '( .5=(;9;(=&#6 9(;4.=.;! %;.; ;(3&8(< '( <(>< ''6< %64 6>=;< +65=(< <(4(3-5=(<M
<< 9;!=.% 96<<.$.3.=  .5=(;3.,&#6 '( .5+6;4&#6J .5+(;*5%. '( 56@6< ;(%>;<6< ( ;(<,=( '( ''6<
5>4%65=(B=64.<9;6B.4'6'5(%(<<.''(;(3'6><>!;.6M646$<(6'(<(5@63@.4(5=6'($
(4"5=.%J <>;,.> 6 9;61(=6  $J :>( @.< '(3.4.=; >4 %651>5=6 '( 9;!=.%< 9; 9>$3.%; (
%65(%=; %651>5=6< '( ''6< (<=;>=>;'6< 5 ($J %64 6 .5=>.=6 '( %;.; >4 (<9&6 ,36$3 '(<<(<
''6<M (<< 45(.;J J ST (  96'(4 <(; @.<=6< %646 =;*< 46'(36< %9D(< '( <(;(4
>=.3.D'6< %651>5=4(5=( 9; ;(9;(<(5=&#6 '(<<(< ''6< (<=;>=>;'6<M <=(< 46'(36< 96<<>(4
%65<=;>=6;(< %64 <(4"5=.% '.<=.5=J 4<J 4>.=< @(D(<J %6493(4(5=;M (<=( (<%696J (<=( =;$3-6
9;(<(5= >4 (<=>'6 '( %<6 ;(3.D'6 %64 6 6$1(=.@6 '( %649;; <(45=.%4(5=( 6 %651>5=6 '(
%65<=;>=6;(<(B.<=(5=((4%'>4'(<<(<=;*<46'(36<M;.<=6J'(+.5(>4(B(4936'(93.%&#6'(
''6<J;(9;(<(5=5'6Q'(%6;'6%64%'46'(36(<=>''6M646;(<>3='6J9;(<(5=>45!3.<(
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PG 
 5=(;5(= %65=(496;"5(J 56< 463'(< ' "  J @.@( >4 %65<=5=( 9;6%(<<6 '(
(@63>&#6 ( =(4 ;(@63>%.65'6  +6;4 %646 %;.46< %65=(?'6 ( =;6%46< .5+6;4&8(<M  ($
6;,5.D6> < .5+6;4&8(< 5 5=(;5(= 96; 4(.6 '( -.9(;=(B=6 ( =6;56>  .5=(;&#6 '6 ><>!;.6 %64 
;('(4>5'.34.<4.,!@(3M64.<<6J96<<.$.3.=6>>44$.(5=('(%649;=.3-4(5=6'('6%>4(5=6<
6;.>5'6< '< '.@(;<< !;(< '6 %65-(%.4(5=6J 9>$3.%'6< '.54.%4(5=( =;@)< '( 93.%&8(<
'(<(5@63@.'<9;(<<(4$.(5=(M5=;(=5=6J(<<(<%65=(?'6<9>$3.%'6<56;434(5=(<(,>(4;(,;<
9(5<<.5=!=.%<J%646$1(=.@6<'(9;(<(5=&#6J5#69(;4.=.5'6:>(<(%65<.,(B=;.;<(4"5=.%'6<
4(<46<J5(43.,!Q36<J<(4:>(9;.<<6<(1+(.=6>4,;5'((<+6;&6'(.493(4(5=&#6M65<.'(;5'6
.<<6J  ($ =>3 96'( <(; %3<<.+.%' %646 <.5=!=.% ( 6 9;6%(<<6 '( .5=(;9;(=&#6 '6< %65=(?'6<
'.<965.$.3.D'6<+.%,(;34(5=(%;,6'6<><>!;.6<S(J][[dTM
(<< +6;4J (4 <> 4.6; 9;=(J 6< ''6< 5 ($ .5' <#6 6;,5.D'6< 9; <(;(4 3.'6< 6>
%649;((5'.'6< 96; ->456< ( 5#6 96; ,(5=(< '( <6+=A;(M ; :>( >4 ,(5=( '( <6+=A;( 96<<
(5=(5'(; ( .5=(;9;(=; >4 ''6J ) 5(%(<<!;.6 9;6%(<<;  <(4"5=.% (5@63@.' 5:>(3( ''6J 5>4
'(=(;4.5'6 %65=(B=6M (<=( (<%696J <(4"5=.% '.D ;(<9(.=6  =;.$>.&#6 '( <.,5.+.%'6  (3(4(5=6<J
''6< 6> (B9;(<<8(< :>( 9;(%.<(4 <(; .5=(;9;(='6< 5>4 '' <.=>&#6 S $ MJ ][\\TM  6
%(5!;.6'($J.<<6;(9;(<(5==;.$>.;<.,5.+.%'66<''6<.5=(;3.,5'6Q6<%646>=;6<%651>5=6<'(
''6<6>6>=;6<'64/5.6<'(%65-(%.4(5=6J%65<(,>.5'6<<.4%;.;>4;(3&#6'(<.,5.+.%"5%.(5=;(
6< %65=(?'6< 9>$3.%'6< 5 5=(;5(= '( 46'6 :>( <(1 9(;%(9=/@(3 =5=6 9(36 ><>!;.6 :>5=6 9(36<
,(5=(< '( <6+=A;(M << 56@ @.<#6 ' ($ @(4 <(5'6 '(564.5' '( ($ (4"5=.% S$
TSQ$MJ][[\TM
 ($ (4"5=.% ) %65<.'(;' >4 (B=(5<#6 ' ($ =>3 %>16 6$1(=.@6 9;.5%.93 ) =6;5; 6<
''6<4.<%649;((5</@(.<5;('(=;@)<'.5=(,;&#6'(3.5,>,(5<J46'(36<(=(%5636,.<%6466
J J ST ( 65=636,.< S  (     J ][[dTM  +.53.''( 9<< 9(36
'(<(5@63@.4(5=6'(>446'(36:>(9(;4.=9;=.3-,36$3'(%65-(%.4(5=6<<.<=.'696;4!:>.5<
S^J][\\TJ9;=.;'('><9;(4.<<<$!<.%<LS.T;(9;(<(5=;6%65=(?'6'($9;+%.3.=;6<(>
9;6%(<<4(5=6(S..T%=(,6;.D;<.5+6;4&8(<9;+%.3.=;6%(<<6M646$<(6'(<(5@63@.4(5=6
' ($ (4"5=.%J <>;,.> 6 9;61(=6  $ :>( @.< '(3.4.=; >4 %651>5=6 '( 9;!=.%< 9;
9>$3.%; ( %65(%=; %651>5=6< '( ''6< (<=;>=>;'6< 5 ($J %64 6 .5=>.=6 '( %;.; >4 N($ '(
'6<O S  $ MJ ][[dTM  $<('6 (4 =(%5636,.< ($J %646  (  <J %64 6 6$1(=.@6 '(
9(;4.=.;  3(.=>; '6< ''6< %65(%='6< <(45=.%4(5=(J '( +6;4 >=64!=.%J 96; ,(5=(< '(
<6+=A;(M
; 3.,; ''6< '.<=;.$>/'6< 5 ($J ) 5(%(<<!;.6 >4 4(%5.<46 9';#6 :>( 9(;4.= 
(<9(%.+.%&#6 ' (B.<=*5%. ( <.,5.+.%'6 '6< 3.52< (5=;( 6$1(=6< '(<%;.=6< 56< '.@(;<6< %651>5=6< '(
''6< S   (  J ][\\TM <<( 4(%5.<46 ) 9;6@.'6 9(36 9';#6  S #%" #" $
"'"TJ>446'(369;;(9;(<(5=;<.,5.+.%'6<6$;(;(%>;<6<J:>(-$.3.=,(5=(<'(<6+=A;(
(B936;; 6< ''6< '( +6;4 >=64!=.%M 5=;(=5=6J ><; <64(5=(  5#6 ) <>+.%.(5=( 9; '(+.5.; 
<(4"5=.% '( >4 '64/5.6 S  (     J ][[dTM ; .<<6J 96'(Q<( ><;   6>
STJ >4 (<:>(4 :>( 9(;4.=( '(+.5.; =(;46< '( >4 @6%$>3!;.6 ( ;(3%.654(5=6< (5=;( (3(<J 6
=(496 (4 :>( 6+(;(%( >4 <.,5.+.%'6 (B=; 6< ;(%>;<6< ( 9;69;.(''(<  SJ ][[cTM <=
<(4"5=.%(B=;(<9(%.+.%%646>4=(;46'(@(<(;.5=(;9;(='6M6464(.6'(+%.3.=;(4(3-6;;
(B936;&#6 '(<<(< ''6<J %65-(%.4(5=6 <(4"5=.%6 9;6@(5.(5=( '( @6%$>3!;.6< ( 65=636,.< =4$)4
96'(<(;(49;(,'6S J\dd`TM5=636,.<<#656;434(5=(;(9;(<(5='<=;@)<'3.5,>,(4
 S $) %TJ '(<(5@63@.' 9; >4(5=;  +%.3.''( '( (B9;(<<; <(4"5=.%
'.<965/@(3(4(ST(9(;4.=.;.5+(;*5%.<6$;(6<''6<;(9;(<(5='6<SJ][[cTM
(<<45(.;JJST(96'(4<(;@.<=6<%646=;*<46'(36<%9D(<'(<(;(4>=.3.D'6<
%651>5=4(5=( 9; ;(9;(<(5=&#6 '( ''6< (<=;>=>;'6< 5 ($M 65=>'6J (<=(< 46'(36< 96<<>(4
%65<=;>=6;(< %64 <(4"5=.% '.<=.5=J 4<J 4>.=< @(D(<J %6493(4(5=;M (<=( <(5=.'6J (<=( =;$3-6
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9;(<(5= >4 (<=>'6 '( %<6 ;(3.D'6 %64 6 6$1(=.@6 '( %649;; <(45=.%4(5=( 6 %651>5=6 '(
%65<=;>=6;(<(B.<=(5=((4%'>4'(<<(<=;*<46'(36<M;.<=6J'(+.5(>4(B(4936'(93.%&#6'(
''6< (J  9;=.; '( <> 46'(3,(4J 53.< %646 (3 96'( <(; ;(9;(<(5=' (4 %' 46'(36
%649;'6M  =;$3-6 %65=;.$>. 9;  =;(+ '( .'(5=.+.%&#6 ( %649;((5<#6 '< %;%=(;/<=.%< '(
%' 46'(36 SJ ST ( TJ '( 46'6 :>( >4 9(<<6 :>( %65-(& >4 '6< 46'(36< 96<<
(5=(5'(;6<'(4.<4.<+%.34(5=((J64(<46=(496J96<<%649;((5'(;>=.3.''('(><!Q36<(4
%651>5=6M .< (<9(%.+.%4(5=(J 6 =;$3-6 6$1(=.@ <(;@.; '( $<( 9; 6 (5=(5'.4(5=6 '6 9';#6
 $M  .'(. ) :>(J  9;=.; '(<=( (<=>'6J <(1 '(<(5@63@.' >4 +(;;4(5= :>( 9(;4.=
=;5<+6;4; ''6< 9>$3.%'6< =>34(5=( %646  (4 PSTPJ <(,>.5'6 6< 9;.5%/9.6<
'(+.5.'6<56 $M
<=(=;$3-6(<=!6;,5.D'6'<(,>.5=(+6;4L(&#6]9;(<(5=93.%&#6'(''6<>=.3.D'
56(<=>'6'(%<6K(&#6^'(<%;(@(<%;%=(;/<=.%<'6<46'(36<JST(J9;(<(5=5'6
6 46'(36 (<9(%.+.%'6 ' 93.%&#6 (4 %' >4 '(<=(< +6;4=6<K  (&#6 _ 53.<  %649;&#6
;(3.D'M(&#6`J+.534(5=(J=(%(3,>4<%65<.'(;&8(<(.5'.%=;$3-6<+>=>;6<M

QG     
QGP 678$1$%"61
 (<=>'6 '( %<6 9;(<(5='6 5(<=( ;=.,6 (5:>';Q<( 56 %65=(B=6 '( "$# #!%#(<
9;.5%.9.< (5=.''(< (5@63@.'< 56 <(> '64/5.6M (<=( (<%696J (B.<=(4 < <(,>.5=(< %3<<(<L 9;61(=6J
;(3%.65' %64  %3<<( 5/@(3 ( 9(<:>.<'6;J ( (<= S9(<:>.<'6;T ;(3%.65' %64 9>$3.%&#6M 
(5=.''(9(<:>.<'6;<((<9(%.3.D(49;6+(<<6;6>3>56M46'(36'(%3<<(<%6;;(<965'(5=((<=
'(<%;.&#6)9;(<(5='65.,>;\M<=(46'(36<(;!>=.3.D'66365,6'(<=(=;$3-6(<(;!49('6
9;%.34(5=( 9;  (  (J (4 <(,>.'J 9; J ST ( M  6$1(=.@6 ) 46<=;; 
;(9;(<(5=&#6'(<=((<=>'6'(%<6S<><(5=.''(<J;(3%.654(5=6<(<(4"5=.%<<<6%.'<T56<=;*<
46'(36<J +D(5'6 >4 %649;=.@6 (5=;( (3(< (B3=5'6 <>< '.+(;(5&<J 3.4.=&8(< ( :>3.''(<
(<9(%/+.%<'(<(><;(<9(%=.@6<%65<=;>=6;(<M

)'85PL1$%.1$%.66%6351 678$1$%61H51,%716$%%648)6I

QGQ )0'8'%06%1$%.1635%!%/07)"
! >4 @63>4( (B=(5<6 '( ''6< ( '6%>4(5=6< '.<965/@(.< 5 ($J 4< <> >=.3.D&#6
S%65<>3=(.5=(;69(;$.3.''(T=(4<.'6'.+.%>3='(4+>5&#6'696>%6><6'(9';8(<M <=6%65=(%(
9;.5%.934(5=( 96;:>(  3.5,>,(4 ><' 9;  (B.$.&#6 '( ''6< S T =(4 %646 6$1(=.@6 
+6;4=&#6'6<''6<J<(49;(6%>9&#6%64'(+.5.&#6'(4(=''6<S%64(B%(&#6'$N4(=OJ:>(
96<<.$.3.='(+.5.&#6'((3(4(5=6<<.493(<'(4(=''6<TSJ][[]TM<<.4J Q) "$($
"%  %J ) >4 3.5,>,(4 '( 4;%&#6J :>( >< (3(4(5=6< %-4'6< $#J :>( <#6
.5=(;9;(='<+6;5(%(5'6.5+6;4&8(<9;'(<%;(@(;>49!,.5($S^J][\\TM
"#"$%S^T)>4%65<7;%.6.5=(;5%.653;(<965<!@(39(3'(+.5.&#6
'( 9';8(< ( '.;(=;.D(<  <(;(4 ><'< 5 ($ '(<'( \dd_ S^J ][\\TM  9;=.; '< 5(%(<<.''(<
965='< 9(3 %64>5.''( :>( >=.3.D  ($J 6 ^ @(4 %;.5'6 9';8(< ( 9;.46;5'6 6< 1!
(B.<=(5=(<M 4 '(<<< 5(%(<<.''(< +6.  :>($; '< 3.4.=&8(< '< $# 9;('(+.5.'< ' 3.5,>,(4
J6:>(9;69.%.6>%;.&#6'3.5,>,(4J9';65.D'9(36^(4\ddcSJ][[\TM
643.5,>,(4J6;(:>.<.=6'((B.$.&#6+6.<>$<=.=>/'69(36''(<%;.&#6'(%65=(?'6M
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  Q ($# "%  % ) >4 3.5,>,(4 '( 4;%&#6 (B=(5<.@J :>(J <<.4
%646 6 J >=.3.DQ<( '( $# 9; ;(9;(<(5=; ''6<J 4< '.+(;(5=(4(5=( '(3 S:>( 96<<>. $#
'(+.5.'<TJ 56  6 '(<(5@63@('6; =(4  3.$(;''( '( (<%63-(; 6 564( :>( 3-( %65@.(;M  +6.
9;61(=' 9; 9(;4.=.; 6 ;4D(54(5=6 ( %649;=.3-4(5=6 '( ''6< (5=;( %649>='6;(<J
96<<.$.3.=5'6(<=;>=>;&#6(65.5-4(5=6'(<<(<''6<(49;6+>5'.''(<;$.=;!;.<S^J][\\TM
65<.'(;5'66(<%696'6(<=>'6'(%<6.5=;6'>D.'65(&#6]J.3><=;46<'.+(;(5&(5=;(
(J=;@)<'$(3\M(<=((B(4936J)96<</@(3%649;((5'(;'(<%;.&#6'(.5+6;4&8(<
<6$;( >4 9;61(=6 '( 9(<:>.<J '( 564( N;5<+6;45'6   (4 OJ (4 :>(  9(<:>.<'6; )
N;.O ( 6 3>56 ) N(';6OM > <(1J .5+6;4&8(< <6$;( >4 9;61(=6 '( 9(<:>.< <#6 %6'.+.%'< (4
 %64 6 9;697<.=6 '( 9;(<(5=&#6J (5:>5=6 <#6 ;(9;(<(5='< (4 J %64 6 9;697<.=6 '(
'(<%;.&#6M6'(46<9(;%($(;:>(.5+6;4&#6)4.<%3;%646><6'(M
!%.PK ;

<h2> Projetos de Pesquisa </h2>
<table>
<tr><th> Pesquisador </th>
<th> Projeto </th>
<th> Aluno </th> </tr>
<tr><th> Maria </th>
<th> Transformando PHP em HTML</th>
<th> Pedro </th></tr>
</table>


<?xml version="1.0"?>
<projetoPesquisa>
<projeto>
<pesquisador>Maria</pesquisador>
<projeto> Transformando PHP em
HTML </projeto>
<aluno> Pedro </aluno>
</projeto>
</projetoPesquisa>


64646<=;'6J3.5,>,(4)(B=(5</@(3(9(;4.=(:>(6'(<(5@63@('6;%;.(<><$#
3.@;(4(5=(M 5=;(=5=6J (<= 3.$(;''( 96'( ,(;; %65+3.=6<J %646J 96; (B(4936J (4 >4 4(<46
'6%>4(5=6J96'(4Q<(9;(<(5=;(3(4(5=6<'.<=.5=6<(6;'(5<@;.'<J96;.<<6(B.<=(43.5,>,(5<'(
'(+.5.&#6 '( (<:>(4 M <=(< '6%>4(5=6< .5+6;44 :>.< <#6 6< (3(4(5=6<J =;.$>=6< ( 6;'(4
'(<=(<M(5=;((<=<3.5,>,(5<J'(<=%4Q<(6(6S (   J][[dTJ
<(5'6 (<= ?3=.4  ;(%64(5'' 9(3 ^J 96; 96<<>.; >4 4(3-6; '(+.5.&#6 '6< ''6< ( 96; <(;
(<%;.= (4 M >=;6 9;6$3(4 '.D ;(<9(.=6  %65+3.=6< '( 564(< '( $# %64 <(5=.'6< <(4"5=.%6<
'.+(;(5=(<M ; (@.=; (<<(< %65+3.=6<J (B.<=( 6 %65%(.=6 '( # #J (4 :>( < $# <#6
;(+(;(5%.'<96; <S" #%"$"#TM><6'(# #>4(5=+3(B.$.3.''('(
 J 9(;4.=.5'6  ;(>=.3.D&#6 '( '(+.5.&8(< +(.=< (4 6>=;6< (<:>(4<M 6'(Q<( =4$)4
;('(+.5.;=.96<'(%3;'6<(4>4'(=(;4.5'6# S  ( J][[\TM
6'3.$(;''('((<=;>=>;&#6'6<''6<+6.''6'(<(5@63@('6;=;@)<'3.5,>,(4
M 5=;(=5=6J .<=6 5#6 9(;4.=.>  9';65.D&#6 '( 4(=''6<M ; 5(%(<<!;.6 >4 %6;'6 (5=;( 6<
'(<(5@63@('6;(<(><>!;.6<(5@63@.'6<:>5=6 564(5%3=>;(<.,5.+.%'6'<$#(49;(,'<+.4
'(:>(<4(<4<+6<<(4;(%65-(%.'<(44$.(5=(<-(=(;6,*5(6<SJ][[]TM<=5(%(<<.''(
+6. <>9;.' 9;%.34(5=( %64  (<9(%.+.%&#6 '6< (<:>(4<  S^J ][\\TJ 4<J 5#6
<>+.%.(5=(4(5=( 9; ;(9;(<(5=&#6 '( 46'(36< '( ''6< 4>.=6 %6493(B6< SJ ][[]TM (<<
+6;4J 9(<; '( 4934(5=( >=.3.D' (4 '.@(;<< 93.%&8(<J  5#6 96<<>. 6< ;(:>.<.=6<
5(%(<<!;.6< 9; '(<%;(@(; '(:>'4(5=(  <(4"5=.% '( >4 ''6M 646 +6;4 '( <>9;.; (<=
3.4.=&#6J<>;,.;46<46'(36<JST(:>(<(;#6'(<%;.=6<5<<(&8(<<(,>.5=(<M

QGQGP  
5#6)%65<.'(;'6>43.5,>,(4J4<>446'(36'(''6<:>('(<%;(@(;(%>;<6<J6>
<(1J(5=.''(<6>3,6:>(96<<>>4.'(5=.''(5A($S (   J][[dTM6'(Q<(
(5=(5'(; 6 46'(36  %646 >4 46'(36 $<('6 (4 ,;+6<J 65'(  '(<%;.&#6 '6< ''6< )
;(9;(<(5='=;@)<'(57<(;(<=<S57<;(9;(<(5=46<;(%>;<6<J(<;(<=<J6<;(3%.654(5=6<
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6> 9;('.%'6< (5=;( (<<(< ;(%>;<6<TM ; <> .493(4(5=&#6J +DQ<( 5(%(<<!;.6 6 ><6 '( >4
3.5,>,(4 :>( 9(;4.= (B9;(<<; (<<( 46'(36M  3.5,>,(4  ) >4 '< +6;4< 96<</@(.< '(
;(9;(<(5=;46'(36<SJ][[cTJ6>=;<J%646J96;(B(4936J6$%"$*=4$)496'(4<(;
><'<SJ][[bTM(<=(%(5!;.6J646'(366$1(=.@=6;5;<(4"5=.%'6<;(%>;<6<(''6<
($ %(<</@(.<  ,(5=(< '( <6+=A;(<J <(5'6 (<=  ;D#6 9(3 :>3 ) ;(%64(5''6 56 %65=(B=6 '
($ (4"5=.%M 3( >=.3.D 6 %65%(.=6 '( <(5=(5& 6> =;.93M 4 <(5=(5& ) (<=;>=>;' 56 +6;4=6
<>1(.=6J9;('.%'6(6$1(=6J65'(LS.T6<>1(.=6=(4%646@36;6;(%>;<6'6:>3<(:>(;(<%;(@(;>4
<(5=(5&KS..T69;('.%'6(<9(%.+.%>4;(3%.654(5=6(5=;(<>1(.=6(6$1(=6()(<9(%.+.%'6=;@)<
'(9;69;.(''(<J:>(9(;4.=(4;(3%.65;>4;(%>;<6''6<6>6>=;6<;(%>;<6<J(S...T66$1(=6J:>(
'(564.5 6 ;(%>;<6 :>( <( ;(3%.65 6 <>1(.=6 S  (     J ][[dTM  .'(5=.+.%&#6 '6
;(%>;<6<(;'(<%;.=6)+(.=>=.3.D5'6Q<(6=;.$>=6%$6>S  ( J][[\TJ65'(6
=;.$>=6<.53.D%;.&#6'(>456@6;(%>;<6J(6=;.$>=6%$;(+(;(Q<(>4;(%>;<61!(B.<=(5=(M
<9;.5%.9.<(3(4(5=6<'6<#66(3(4(5=6;.DJf;'+LgJ65'(<('(+.5(6'6%>4(5=6
 9; <(; >4 '6%>4(5=6  ( :>( =4$)4 %65=)4 >4 ;(+(;*5%. < # # J %646
=4$)46(3(4(5=6f;'+L(<%;.9=.65gJ:>(96<<>..'(5=.+.%&#6'6;(%>;<6<(;'(<%;.=6(>43.<=
'( 9;69;.(''(< %6;;(3%.65'<  (<<( ;(%>;<6M  .,>; ]J ) '(465<=;'  '(<%;.&#6 '( ''6< '(
>49>$3.%&#6J'(5=;6'6%65=(B=6'6(<=>'6'(%<646<=;'65.,>;\M
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF [<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">]>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:pes="http://www.gddc.com/pesquisador"
xmlns:pub="http://www.gddc.com/publicacao"
<rdf:Description rdf:about="http://www.gddc.com/publicacao/publicacao#1”>
<pub:titulo>Linked Data</pub:titulo>
<pub:evento>SBBD</pub:evento>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:ID="publicacao#1">
<pub:titulo rdf:datatype="Literal">Linked Data</pub:titulo>
<pub:evento rdf:datatype="Literal">SBBD</pub:evento>
</rdf:Description>
…
<rdf:Statement rdf:about="http://www.gddc.com/publicacao#1/">
<rdf:subject rdf:resource="http://www.gddc.com/pesquisador/mat#123"/>
<rdf:predicate rdf:resource="http://www.gddc.com/publica"/>
<rdf:object rdf:resource="http://www.gddc.com/publicacao#1#titulo"/>
</rdf:Statement>
…
</rdf:RDF>
)'85QF%6"5)# 1$%$$16$1 678$1$%61%/ .

93.%&8(<J (4 4.6;.J =*4 5(%(<<.''( '( '(<%;(@(;6>=;< '(%3;&8(< ><5'6 6
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3)4 '< %;%=(;/<=.%<4(5%.65'<J  ;(%64(5'&#6=4$)4 (<9(%.+.%>4 <);.(
'(6>=;<%;%=(;/<=.%<:>(.5'5#6+6;4'(;.'<=6=34(5=(9(3%64>5.''( $M+.4
'(=6;5; 4.< +!%.39; 6< ><>!;.6<%65<>3=;(4''6<J );(%64(5''6 6 ><6 '(9(5< >4
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.5+6;4&8(<'(@(<(;5(B'< 6 '6%>4(5=6' ($ :>( %65=)4< =;.93<;(3(@5=(<M
$( $"#=4$)4 <#6 (3(4(5=6< :>(<=.65'6< <(6< ''6< 9;(%.<;(4<(;
%65<>3='6<%64M6;=5=6J56<%<6<(4:>(6;'(4;(3=.@'(.=(5<(4>4%651>5=65#6)
<.,5.+.%=.@J6><6'(4?3=.93<=;.93<%6464(<469;('.%'6);(%64(5''6M
 46'(36 '( ''6<  +6. 9;696<=6 %646 >4 96<</@(3 <63>&#6 9; 3.4.=&8(< '( J
(5=;(=5=6J<><(<9(%.+.%&8(<<6$;(>4'(=(;4.5'6;(%>;<6<#6.5'<.493(<J5#69(;4.=.5'6J96;
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QGQGQ  18 MN
(,>5'6 ;>$(; S\dd`TJ 65=636,. ) >4 (<9(%.+.%&#6 (B93/%.= ( +6;43 '( >4
%65%(.=>3.D&#6M><(1J(3'(<%;(@(6<%65%(.=6<(;(3%.654(5=6<(B.<=(5=(<(4>4''6'64/5.6
6>>5.@(;<6'('.<%>;<6:>()56;434(5=('(%65-(%.4(5=6%64>4M <=6'(@(<(;'(<%;.=6'(+6;4
:>(<(13(,/@(3>4,(5=('(<6+=A;(M4'6%>4(5=65#696'(<(;%65<.'(;'6J96;<.<7J>4
65=636,.J 96.< 5#6 ) 96<</@(3 (<9(%.+.%; (4   '(+.5.&#6 '( %3<<(< '( ;(%>;<6<J '( 96<</@(.<
;(<=;.&8(< '( %3<<(< ( ;(3%.654(5=6< ( '(=(%&#6 '( @.63&#6 '( ;(<=;.&8(<M    @.<
<63>%.65;=.<9;6$3(4<9;6@(5'6%65<=;>=6;(<:>(9(;4.=(4(<9(%.+.%;+6;434(5=(>4(<:>(4J
'(+.5.5'6%3<<(<J<>$%3<<(<J'64/5.6(;(<=;.&8(<'(@36;(<'<9;69;.(''(<56%65=(B=6'A($M
.'(.9;.5%.93)>5.;STe'(=3+6;4:>(=6'<<<(5=(5&<'(<%;.=<(46$('(&4 
<(4"5=.%'(<%;.=56(<:>(4(<9(%.+.%'6(4STM
 ST ) >4 %63(&#6 '( ;(%>;<6< '6  :>( 96'(4 <(; >=.3.D'6< 9; '(<%;(@(;
9;69;.(''(<'(6>=;6<;(%>;<6<9;'(+.5.;@6%$>3!;.6<9;93.%&8(<(<9(%/+.%<S^J][\\TM
@6%$>3!;.6'65?%3(6)'(+.5.'6><5'66# N;'+<OM<<.4JST)>4(B=(5<#6'6J
:>( '(<%;(@( ;(%>;<6< %646 %3<<(<J 9;69;.(''(< ( @36;(<M 3<<(< (4 ST <#6 <(4(3-5=(< <
%3<<(<56;.(5=&#66$1(=6<S^J][\\TM <=69;6@*+6;4<'('(+.5.;;(%>;<6<%646.5<="5%.<'(
%3<<(<(<>$%3<<(<M4(B(4936'(ST;(+(;(5=(6(<=>'6'(%<6)46<=;'65.,>;^M
<?xml version=”1.0”?>
<rdf: RDF xmlns:rdf=”http://www.w3.org./1999/02/22-rdf-syntax-ns#”
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns=”http://a.com/ontology#”>
<rdfs:Class rdf: ID=”Projeto” />
<rdfs:Class rdf: ID=”Publicação” />
<rdfs:Class rdf: ID=”Pesquisador”>
<rdfs:label> Pesquisador
</rdfs:label>
<rdfs:comment> Um pesquisador pode ser um professor ou um aluno </rdfs:comment>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf: ID=”Aluno”> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Pesquisador"/> </rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf: ID=”Professor”> <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Pesquisador"/> </rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf: ID=”Nível” />
<Projeto rdf: ID=”Linked Data” />
<Publicação rdf: ID=”HTML, XML, RDF: uma comparação” />
<Aluno rdf: ID=”Joãozinho” />
<Nível rdf: ID=”Graduação” />
</rdfs:Class>
<rdf: Property rdf: ID=”Escreve” >
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<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"/
<rdfs:domain rdf: resource=”#Aluno” />
<rdfs: range rdf: resource=”#Publicação” />
</rdf: Property>
<rdf: Property rdf: ID=”Participa” >
<rdfs:domain rdf: resource=”#Aluno” />
<rdfs: range rdf: resource=”#Projeto” />
</rdf: Property>
</rdf: RDF>
)'85RF%6"5)# 1$%$$16$1 678$1$%61%/ MN

9(<;'6>4(5=6'(B9;(<<.@.''('@.5'6'>5.#6'(%64STJ.<=6.5'5#6)6
<>+.%.(5=( 9; 9;6@(; >4 ;.% '(<%;.&#6 <(4"5=.% %(;% '( >4 '64/5.6 '( .5=(;(<<(M  5(%(<<!;.6
:>((B.<=>4@6%$>3!;.6:>(96<<(<9(%.+.%;;(,;<4.<%6493(B<J%646J96;(B(4936J;(<=;.5,.;
%;'.53.''( '( >4 9;69;.(''(M .5=( '.<<6J <>;,.> 6 46'(36 J 9;61(='6 9; '(<%;(@(; 
(<=;>=>;'(>4'64/5.6S65=636,.<T(4=(;46<'(%3<<(<J.5<="5%.<J9;69;.(''(<(B.64<M

QGQGR 
 $)  % R  ) >4 3.5,>,(4 ;(%64(5'' 9(3 ^ 9; 
(<9(%.+.%&#6 '( 65=636,.<M (,>5'6 7<%.6 ( ,5(; .3-6 S][[dTJ 6< <(>< .'(3.D'6;(< @.<@4
9;6@(; >4 3.5,>,(4 :>( 96<<>/<<(  (B9;(<<.@.''( 5(%(<<!;. =5=6 5 '(<%;.&#6 '( 65=636,.< 56
<>96;=( ($(4"5=.%J%646(4;(3%.654(5=6<(5=;('64/5.6<(<><9;69;.(''(<M64J
96'(4Q<(6$=(;.5+(;*5%.<9;=.;'6<%65%(.=6<(;(3%.654(5=6<(B.<=(5=(<(5=;((<<(<%65%(.=6<M
3,>4<'<%;%=(;/<=.%<+>5'4(5=.<'6<#6LS.T;(<=;.&8(<'(9;69;.(''(<;(3%.65'<6<
96<</@(.< @36;(< <<>4.'6<J 96; (B(4936J 96'(46< (B9;(<<; :>( >4 =.4( '( +>=($63 (B.,(J 56
4/5.46J 65D( 16,'6;(< 9; '.<9>=; >4 9;=.'K S..T '.<1>5&#6 '( %3<<(<J 96; (B(4936J ,=6 (
%%-6;;6 <#6 '6.< %65%(.=6< '.<1>5=6<J 96.< >4 5.43 5#6 96'( <<>4.;  +6;4 '( >4 ,=6 ( >4
%%-6;;6 6 4(<46 =(496 ( S...T %64$.5&#6 (5=;( %3<<(<J 65'( 96'(Q<( %;.; 56@6< %65%(.=6<
>=.3.D5'6 >4 %64$.5&#6 '( %65%(.=6< 1! (<9(%.+.%'6< ><5'6J 96; (B(4936J  >5.#6 6> .5=(;<(&#6
'(<=(<M
  96<<>. =;*< <>$Q3.5,>,(5< :>( '(+.5(4 5/@(.< '( 493.=>'( '.+(;(5=(< 9;
'(<(5@63@.4(5=6 S  ( %  J ][[_TL  .=(J   (  %,   .=( ) >4
<>$%651>5=6 '(   S#" $ #TJ :>( <>96;= 9(5< 3,>5< %65<=;>=6;(< '( M #6
<>96;=J 96; (B(4936J %3<<(< (5>4(;'<J '(%3;&8(< '( '.<1>5&#6 ( %;'.53.''(< ;$.=;!;.<M  
  ) @63=' 9; '; 6 4!B.46 '( (B9;(<<.@.''( 45=(5'6  %6493(=>'( %649>=%.653
S,;5=(:>(=6'<<%65%3><8(<<(;#66$=.'<T('(%.'.$.3.''(S6=(496'(9;6%(<<4(5=6)+.5.=6TM
!%+6.9;61(='9;';64!B.46'((B9;(<<.@.''((3.$(;''( <.5=!=.%'6J96;)4
<(4,;5=.%649>=%.653M6'<<+>5%.653.''(<'(<(5@63@.'<9;<#6<>96;='<96;(3M
4(B(4936:>('.+(;('<'(4.<J):>(>4.'(5=.+.%'6;'(%96'(=>;64(<46=(496
%646>4%3<<((%646>4564(S6>.5<="5%.TM
B(4936< '( %65<=;>=6;(<  <#6 '+ $ " "$) ( '+$$)  " "$)J
4$6<<>$%3<<(<'( "+ " "$), 4 J %3<<(< <#6 '(+.5.'< %64 6 (3(4(5=6 '+##J :>( )
<>$%3<<( '( f;'+<L3<<gM 65<.'(;5'6 6 (<=>'6 '( %<6J 96'(46< '.D(; :>( ;6+(<<6; ) '.<1>5=6 '
%3<<(3>56S4$6<<#6<>$%3<<(<'((<:>.<'6;T>=.3.D5'66(3(4(5=6'+#$$(:>().,>3
 %3<<( +.%=/%. 66;'(5'6; S=4$)4 <>$%3<<( '( (<:>.<'6;T >=.3.D5'6 '+!%&$##, !
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B.<=(4 .'(5=.+.%'6;(< (<9(%..< (4  ><'6< 9; +6;5(%(; .5+6;4&8(< <6$;(
9;69;.(''(<(<(><@36;(<M;(%>;<6'+&"# )65'(>49;69;.(''(96'(<(;.5'.%'9;
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N).(OJ  +.;4=.@ N 6#6 R ).( R >.DOJ 9(;4.=( 6 ;%.6%.5'6; .5+(;.; :>( N>.D Q (-.3-6( R
6#6OM9(;4.=(=4$)4.5%3><#6'(;(<=;.&8(<M<=(<=.96<<#6><'6<'(5=;6'6%65=(B=6'(
>4'+ #$"$M(3(4(5=6'+ " "$).5'.%9;69;.(''(:>(<(;!;(<=;.=M
65<.'(;5'6 6 (<=>'6 '( %<6J  .,>; a 46<=;  '(<%;.&#6 '6 ;(3%.654(5=6 (5=;( <
%3<<(< N9(<:>.<'6;O ( N9>$3.%&#6OJ  <>$%3<<( N9;6+(<<6;OJ ( < 9;69;.(''(< '< %3<<(<
4(5%.65'<M
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:pes="http://www.gddc.com/pesquisador"
xmlns:pub="http://www.gddc.com/publicacao"
xmlns:prof="http://www.gddc.com/professor">
<owl:Ontology rdf:about=""/>
<owl:Class rdf:ID="#pesquisador"/>
<owl:Class rdf:ID="#publicacao"/>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="#escreve">
<rdfs:domain rdf:resource="#pesquisador"/>
<rdfs:range rdf:resource="#publicacao"/>
</owl:ObjectProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="nome">
<rdfs:domain rdf:resource="#pesquisador"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="titulo">
<rdfs:domain rdf:resource="#publicacao"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="evento">
<rdfs:domain rdf:resource="#publicacao"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:Class rdf:ID="#professor">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:resource="#pesquisador">
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
</rdf:RDF>
)'85UF%6"5)# 1$%$$16$1 678$1$%61%/
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RESUMO
A importância das redes WLAN no atual contexto tecnológico pode ser facilmente constatada
pela crescente disponibilização de conexões de rede sem fio nos mais diversos ambientes. É conhecido
que esse tipo de rede possui alguns atrativos que ratificam a sua expansão, como: a facilidade de
configuração e operação, o baixo custo dos equipamentos, o suporte a mobilidade e a conectividade
sem utilização de interligação física. As transmissões de tráfego pouco sensíveis ao tempo, como HTTP e
FTP, transmitidos sobre redes locais sem fio já se encontram em situação bem definida em termos de
usabilidade. A disseminação das redes WLAN em diversos ambientes demonstra o estado de aceitação
dessa tecnologia. A utilização de conexões sem fio cresce em um momento onde a demanda de serviços
multimídia também apresenta grande crescimento. São diversas as tendências envolvendo o uso de
tecnologias de rede sem fio para distribuição de tráfego de áudio e vídeo. Porém, devido a algumas
características próprias de operação, as redes WLAN não são atualmente indicadas para transmissão de
tráfego em tempo real, no entanto, existem diversas iniciativas de estudos e pesquisas que procuram
desenvolver e propor melhorias em termos de qualidade de serviço na transmissão de tráfego
multimídia em redes sem fio. Esse artigo, então, objetiva apresentar aspectos relacionados a
transmissão de vídeo em um ambiente de serviços IPTV utilizando as redes WLAN, definindo uma
arquitetura a fim de analisar o comportamento desse tipo de rede em transmissões de streams de
vídeo. Serão apresentados e demonstrados mecanismos de mineração e análise de dados coletados
durante as transmissões de vídeo na rede sem fio, permitindo a utilização dessas informações para o
desenvolvimento de relatórios e gráficos qualitativos das métricas de QoS vazão, atraso, jitter e perda
de pacotes, assim como as métricas objetivas de QoE como o PSNR, demonstrando os impactos
causados na qualidade do vídeo recebido pelo usuário final e que é possível especializar uma WLAN para
tráfego de tempo real.

Palavras-chave: vídeo, wireless, IPTV, WLAN.

㻌
㻌
0433

㻌
㻌
1. INTRODUÇÃO
O crescente interesse no desenvolvimento de ambientes de distribuição IPTV (Televisão sobre
IP) está sendo impulsionado principalmente pelo aumento das redes de banda larga. O crescimento da
demanda de conteúdo multimídia pode ser facilmente constatado pela facilidade de compartilhamento
e distribuição de vídeo, inclusive em tempo real, através da internet (SINGH, 2008).
Em um primeiro momento, algumas vantagens na utilização de IPTV já podem ser destacadas
em relação ao atual modelo de TV, como: maior liberdade de escolha de programação e conteúdo
independente da localização física do usuário, possibilidade de seleção de múltiplos canais e facilidade
de compartilhamento de conteúdo (LIANG, 2007). Com o advento da Televisão Digital a atratividade dos
serviços IPTV se expandiu ainda mais, em razão das possibilidades envolvendo a interatividade entre
emissor e receptor, e a alta qualidade de áudio e vídeo.
Nesse contexto, a adoção de redes wireless 802.11 na distribuição de serviços IPTV para usuários
finais vem sendo apontado como uma tendência interessante. Em cenários como empresas,
universidades, aeroportos e residências a utilização desse padrão de rede tem se tornado cada dia mais
popular (MINGARDI, 2009).
Diante das mudanças envolvendo a Televisão Digital, as redes WLAN podem exercer um papel
fundamental para o aumento da conectividade e da mobilidade no acesso aos serviços multimídia,
funcionando como uma extensão a fim de aumentar a disponibilidade, onde os usuários possam acessar
o conteúdo em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer dispositivo (SINGH, 2008).
Para alcançar essa audaciosa meta, as redes locais sem fio precisam superar alguns desafios
complicados, como a necessidade de adaptação as preferências do usuário e as limitações de
capacidade de cada dispositivo. Outros problemas são bastante comentados e estudados, e muitas
propostas são feitas, a fim de que as redes WLAN sejam consideradas realmente adequadas para
distribuição de fluxo de áudio e vídeo. Fatores que envolvem a sensibilidade do canal à perda de pacotes
devido à instabilidade da rede, a existência de redes heterogêneas, a garantia de QoS/QoE (Qualidade
de Serviço/Qualidade de Experiência) e a existência de anomalias envolvendo dispositivos com taxas de
transmissão diferentes, são alguns campos que estão sendo alvo de muitos estudos dentro da
comunidade acadêmica.
Com o objetivo de analisar a qualidade da transmissão dos streams de vídeo em uma infraestrutura de distribuição IPTV utilizando as redes WLAN como rede de acesso, foi proposto o
desenvolvimento de um ambiente de distribuição VoD (Vídeo sob demanda) seguindo o modelo físico
apresentado pela recente recomendação G. 1082 da ITU-T (ITU-T, 2009).
Na sessão 2 é apresentado alguns trabalhos desenvolvidos que englobam a distribuição de
serviços IPTV utilizando redes sem fio. Na sessão 3 é apresentado a recomendação G. 1082 da ITU-T que
visa padronizar ambientes de monitoração, gerenciamento e distribuição de serviços IPTV. Na sessão 4 é
apresentado o ambiente criado para realização das medições de desempenho da rede, além de detalhar
os procedimentos utilizados e os testes que foram feitos. Na sessão 5 é apresentado os resultados das
medições através de gráficos de desempenho da rede referentes as métricas de QoS como vazão, jitter,
atraso e perda de pacotes, além de apresentar resultados referentes a qualidade de experiência do
usuário através da métrica PSNR. Finalizando, na sessão 6 é feita a conclusão e os possíveis trabalhos
que possam ser desenvolvidos a partir ou em complemento deste.

2. TRABALHOS RELACIONADOS
A proposta do IPTV é utilizar-se de um conjunto de protocolos de rede que possibilite a oferta
de serviços de TV através das redes IP. No entanto, para alcançar níveis de qualidade, segurança,
interatividade, disponibilidade e satisfação, comparando, por exemplo, com um serviço de TV digital por
assinatura, é necessário ambientes de rede confiáveis e que ofereçam garantia de serviço ao usuário.
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A maior oferta de banda larga, o desenvolvimento da televisão digital, o aumento da demanda
de serviços multimídia na internet, a evolução dos codecs de vídeo e a padronização do protocolo IP são
alguns dos fatores que impulsionaram o surgimento do IPTV.
Kim (2011) apresenta uma proposta que objetiva melhorar o desempenho fim a fim de
transmissões de vídeo em tempo real no modelo broadcast sobre redes sem fio WLAN 802.11 (IEEE
802.11, 1999). O esquema tem por definição o uso do padrão WLAN IEEE 802.11 e do protocolo HCCA
executando na camada MAC definidos no padrão IEEE 802.11e (2005), além da utilização de compressão
de vídeo através da tecnologia H.264/SVC (JVT, 2007). Utilizando o simulador de redes NCTUns 4.0 o
autor apresenta através de sua proposta resultados de melhoria em termos de vazão, atraso fim a fim e
qualidade de vídeo em comparação com uma transmissão simples em broadcast (WANG, 2005).
Podemos agora entender os conceitos, os meios e as ferramentas que foram utilizadas para alcançar os
ganhos mencionados.
MacKenzie (2009), em resumo, apresenta um estudo para melhoria da qualidade de serviço em
redes WLAN na distribuição de arquivos multimídia. O autor utiliza-se do padrão de compressão de
vídeo H.264 e do protocolo EDCA (Enhanced distributed channel access – protocolo aprimorado de
acesso ao canal distribuído), do 802.11e. Portanto, o esquema proposto faz um mapeamento da
importância de cada slice (pedaço) de vídeo para a qualidade final e atribui prioridades utilizando as filas
implementadas no EDCA. O autor comenta que existem diversos trabalhos que propõem políticas de
QoS sobre o EDCA e utilizando o padrão de compressão de vídeo H.264. No entanto, ele apresenta como
diferencial a utilização de vídeos com maior resolução bitrate e com o padrão de definição SDTV ao invés
do padrão CIF utilizado em outros trabalhos. Essas diferenças visam situar a proposta em uma realidade
mais provável de distribuição IPTV (JVT, 2007).
Fan (2009) demonstra um ambiente de transmissão de vídeo em tempo real sobre redes
WLAN. No entanto, dentro desse escopo, o trabalho propõe algumas alterações na infraestrutura de
transmissão, que diferem de um modelo usual, visando minimizar o grau de latência no meio wireless. O
cenário possui duas partes (transmissão e recepção). No lado do transmissor uma câmera captura o
vídeo em tempo real e envia os dados capturados e comprimidos para um módulo de processo acoplado,
que tem como função codificar o vídeo recebido e transmitir para o receptor através da rede WLAN.
Seguindo para o lado do receptor, os dados recebidos através da rede WLAN são decodificados por outro
módulo de processo acoplado e por fim são enviados para exibição (um monitor LCD, por exemplo). Até
este ponto temos um cenário bastante conhecido. Também entendemos que a latência pode ser gerada
dentro deste processo de transmissão por vários fatores intermediários, como na transmissão, na
codificação e na decodificação do vídeo. Portanto, a maior contribuição que o trabalho propõe é
exatamente a aplicação de métodos que procurem reduzir a latência da transmissão nesses processos
intermediários.
Feng (2009) utiliza-se do protocolo IEEE 802.11e a fim de apresentar uma estratégia para
oferecer qualidade de serviço em transmissões multimídia sobre redes WLAN. A sua proposta consiste,
em síntese, na aplicação de um algoritmo que configura dinamicamente o valor do TXOP limit de cada
estação baseado nas condições atuais de tráfego. Dentro do modelo 802.11e existe o conceito chamado
de oportunidade de transmissão (TXOP) que atribui uma duração máxima de tempo (TXOPlimit) que uma
estação pode dominar o canal após o período de contenção. No modelo nativo o valor do TXOP limit é
igual para todos, e isso provoca, segundo o autor, um desbalanceamento da vazão nos links de download
e upload e, conseqüentemente, influencia na degradação do canal. Portanto, devido a problemática
apresentada justifica-se a abordagem onde os valor do TXOPlimit é determinado segundo as condições do
tráfego na rede (IEEE 802.11e, 2005).
A intenção desse trabalho é desenvolver um ambiente IPTV baseado no modelo apresentado
pela recente recomendação G. 1082 da ITU-T, utilizando rede sem fio no domínio de acesso a fim de
demonstrar o comportamento das redes WLAN no transporte de pacotes multimídia utilizando o serviço
de vídeo sob demanda. Baseado nos dados coletados nas transmissões será possível visualizar
graficamente os problemas de qualidade sofridos pelos streams de vídeo nesse tipo de topologia.
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3. A RECOMENDAÇÃO G. 1082 DA ITU
A ITU (International Telecommunication Union – União Internacional de Telecomunicação) é a
principal agência para questões de tecnologia da informação e comunicação da Organização das Nações
Unidas (ONU). Tem como principais funções coordenar mundialmente a utilização de espectro de rádio,
pesquisar e estabelecer padrões para interconexão de sistemas de comunicação, além de promover a
cooperação internacional na determinação de órbitas de satélites. A ITU possui um departamento
denominado ITU-T (Telecommunication Standardization Sector – Setor de Padronização em
Telecomunicação), que é responsável por estudar técnicas, questões tarifárias e operacionais com o
objetivo de lançar recomendações de padronização na área de telecomunicações em todo o mundo. A
Assembléia Mundial de Padronização de Telecomunicações (WTSA), que se reúne a cada quatro anos,
estabelece tópicos a serem estudados pela ITU-T, que por sua vez produz as recomendações referentes
aos tópicos propostos (SINGH, 2008).
Recentemente a ITU-T publicou a recomendação G. 1082, que sumariamente propõe um
framework a fim de estabelecer métodos para fornecimento de robustez de desempenho IPTV baseado
em resultados obtidos em tempo real de transmissão. Portanto, o framework visa, através de pontos de
monitoração, criar regras e políticas que possam controlar os recursos de mídia e rede, sempre com o
objetivo final de garantir alta qualidade de experiência ao usuário (ver Figura 1) (ITU-T, 2009).

Figura 1. Ambiente proposto pela recomendação G. 1082 da ITU-T [ITU-T 2009]

O ambiente é dividido em domínios por onde a transmissão de vídeo é distribuída até alcançar
o cliente final. A recomendação G. 1082 define parâmetros de desempenho da Qualidade de Serviço e
da Qualidade de Experiência, obtidos através de pontos de monitoração (PT) dentro de cada domínio.
Com as informações coletadas nos PTs é possível analisar e controlar os recursos de mídia e os recursos
de rede através de uma plataforma de análise de desempenho, gerenciamento e monitoramento. Por
ser uma estrutura robusta e complexa cada domínio possui seus mecanismos de monitoração (ver
Tabela 1).
Tabela 1. Domínios do ambiente recomendado pela ITU-T
Domínio
Descrição
Content Provider
Provedor de Conteúdo - pode ser entendido como a área de criação
do conteúdo. Ex: uma emissora de TV.
Service Provider
Provedor de Serviço – responsável pela distribuição do conteúdo.
Network Provider
Provedor de Rede – estrutura de rede cabeada ou sem fio que irá
transmitir fisicamente os streams de vídeo para determinado
cliente.
End User
Usuário Final – cliente que receberá a transmissão de vídeo.
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A proposta desse trabalho inclui a montagem de um ambiente de distribuição de vídeo sob
demanda obedecendo a infraestrutura descrita pela recomendação da ITU-T, totalmente baseada em
software livre. Através de pontos de monitoração no domínio do Provedor de Rede, mais
especificadamente no subdomínio da Rede de Acesso IP, será analisada a qualidade da transmissão e a
qualidade dos vídeos que chegam ao cliente, considerando que o acesso nos dispositivos clientes será
feito através de uma WLAN.

4. AMBIENTE DE TESTES
Com a intenção de levantar informações que possam permitir analisar e avaliar o
comportamento das redes WLAN em transmissões de tráfego de vídeo foi proposto o desenvolvimento
de um ambiente que permitisse a execução de testes na rede com e sem tráfego agregado. As métricas
de QoS utilizadas para analisar o fluxo multimídia foram vazão, atraso, jitter e perda de pacotes. E a
qualidade do vídeo foi medida utilizando a métrica de PSNR.

4.1. Descrição do Ambiente
Baseado conceitualmente no ambiente proposto pela recomendação G. 1082 da ITU-T, foi
desenvolvido uma infraestrutura de testes onde foi possível executar diversos experimentos reais que
caracterizasse um cenário de distribuição IPTV (ver Figura 2).

Borda 1

Roteador 1

Roteador 2
2Mbps

Provedor de Conteúdo
Provedor de Serviço

Roteador 3
2Mbps

Roteador 4

Borda 2

AP

2Mbps

Provedor de Rede

Usuário
Final

Figura 2. Ambiente proposto pela recomendação G. 1082 da ITU-T

Os Provedores de Conteúdo e Serviço foram posicionados em apenas um domínio, pois não
houve geração própria de conteúdo, o que exigiria equipamentos de criação e edição de áudio e vídeo. O
armazenamento dos vídeos é feito no servidor VoD e disponibilizados aos clientes com o auxílio do VLC.
No mesmo servidor VoD foi configurado um servidor FTP que também será acessado pelos clientes com
o objetivo de analisar o comportamento e o tráfego na rede.
O núcleo do Provedor de Rede é formado por um roteador de borda que recebe e encaminha
o fluxo de dados aos demais roteadores da estrutura. Os quatro saltos da rede formados pelos
roteadores centrais exercem o fator de limitação de banda, onde em suas interfaces seriais foi
configurado uma taxa de transmissão de 2Mbps a fim de simular um cenário mais realista. Os
roteadores foram configurados com sistema operacional Linux com funções de roteamento nativo.
Interligado a interface de saída do segundo roteador de borda está um AP que recebe o fluxo de dados e
disponibiliza aos clientes, servindo como rede de acesso aos serviços IPTV.
O objetivo desse ambiente é tornar possível o monitoramento e a análise do fluxo multimídia
fim a fim, do servidor até o usuário conectado a rede de acesso wireless. O software utilizado para
capturar os pacotes transmitidos na rede WLAN foi o wireshark, que mostra os dados e informações da
transmissão em tempo real, permitindo filtrar-los para eventual análise.
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4.2. Descrição dos Testes
No servidor VoD foram disponibilizados através do VLC diversos streams de vídeo de variados
tipos e características. Para realizar os testes propostos foram selecionados dois vídeos como conteúdo
de transmissão multimídia (ver Tabela 2).
Vídeo
Foreman

Tabela 2. Vídeos utilizados
Imagem

Detalhes
Resolução: 352x288
Frames por segundo: 25 fps
Quantidade de frames: 300
Duração: 11s
Resolução: 672x270
Frames por segundo: 30 fps
Quantidade de frames: 1600
Duração: 60s

Iron Man

A solicitação do conteúdo é feita por um cliente no domínio da rede wireless. O acesso ao
meio no canal é através de um modelo de tráfego best-effort, sem nenhum tipo de configuração de
prioridade para os pacotes ou dispositivos. Os clientes fazem a solicitação ao servidor de um dos vídeos
através do cliente VLC. O conteúdo é transmitido fim a fim através dos roteadores até a rede de acesso
sem fio, que envia o vídeo solicitado apenas àquele usuário que requisitou, caracterizando uma
transmissão do tipo unicast.
As tarefas de transmissão de vídeo, geração de tráfego agregado, captura de pacotes na rede e
cálculo e análise dos resultados foram feitas com o auxílio dos seguintes aplicativos (ver Tabela 3).
Aplicativo
VLC
Iperf
Proftpd
Wireshark
FFMPEG

PSNR

Tabela 3. Aplicativos utilizados
Descrição
Player multimídia open-source que possui uma arquitetura cliente/servidor que permite
a distribuição de streaming de vídeo em unicast, multicast ou broadcast.
Utilizado como gerador simples de carga na rede.
Servidor FTP configurado com o objetivo de gerar tráfego na rede.
Captura todos os pacotes transmitidos através da interface de rede de determinado
dispositivo.
Programa utilizado para converter os vídeos transmitidos do formato mp4 para o formato
yuv. O formato yuv é utilizado para extrair a qualidade apenas do vídeo, descartando o
áudio.
Pequeno programa que aplica a fórmula de PSNR comparando o vídeo original com o
vídeo transmitido e retornando a métrica de qualidade de cada frame.

A proposta dos testes envolve primeiramente a transmissão dos vídeos do servidor ao cliente
sem qualquer tráfego adicional, e em seguida com tráfego agregado, a fim de analisar as perdas de
qualidade dos vídeos e o comportamento da rede WLAN. Com os dados obtidos através do wireshark foi
possível construir gráficos que indiquem a vazão, o atraso, o jitter e a perda de pacotes da rede como
métricas de qualidade de serviço. A qualidade do vídeo recebido é medida utilizando a métrica objetiva
de PSNR (ver Tabela 4).
Métrica
Vazão

Atraso
Jitter

Tabela 4. Métricas de QoS e QoE
Descrição
Quantidade máxima de dados que foram transmitidos na rede em
determinado intervalo de tempo. Sua unidade de medida é em bps, Kbps,
Mbps ou Gbps.
Tempo gasto em segundos na transmissão de um pacote da origem até o
destino.
Métrica que indica a variação do atraso.
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Perda de pacotes
PSNR

Porcentagem de pacotes perdidos durante a transmissão.
Métrica alcançada através de uma fórmula que compara dois frames de vídeo
(original e transmitido) a fim de encontrar o valor de ruído sofrido pelo frame
transmitido.

Os experimentos foram realizados diversas vezes para cada vídeo e foi verificada uma
linearidade nos resultados encontrados no ambiente de transmissão proposto.

5. RESULTADOS
Nos experimentos, os pacotes UDP das transmissões de vídeo foram capturados utilizando o
wireshark e armazenados em arquivos específicos para posterior análise. Os arquivos de vídeo
capturados no cliente também foram armazenados com o objetivo de medir a qualidade, comparando
com os vídeos originais disponíveis no servidor.
Em um primeiro momento as principais métricas de qualidade de serviço (vazão, atraso, jitter e
perda de pacotes) foram levantadas em relação a cada vídeo transmitido, e em seguida a qualidade de
experiência foi analisada através da métrica PSNR. Os resultados encontrados são demonstrados abaixo
de acordo com cada um dos vídeos escolhidos.

5.1 Foreman

Figura 3. Vazão a cada 50 frames

Figura 4. Média Total de Vazão

Figura 5. Média Total de Atraso

Figura 6. Média Total de Jitter
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Figura 7. Porcentagem Perda de Pacotes

Figura 8. PSNR

É observado na Figura 3 e 4, que a vazão da rede é maior quando não há nenhum tráfego de
fundo concorrendo com o tráfego multimídia, o que acarreta em valores de atraso, jitter e perda de
pacotes também menores em comparação aos valores encontrados em uma transmissão de vídeo com
carga de tráfego concorrente (ver Figura 5, 6 e 7). É conhecido que as transmissões de vídeo são
extremamente sensíveis ao atraso já que o envio de um frame do servidor ao receptor pode não chegar
a tempo de sua exibição em casos de maior atraso e jitter da rede. O número de pacotes perdidos
durante a transmissão também implica diretamente na qualidade do vídeo.
As métricas de QoS analisadas indicam que em transmissões normais onde exista a ocorrência
de tráfegos adicionais ocupando o canal juntamente com o tráfego multimídia a qualidade do vídeo
percebida pelo usuário tende a diminuir em comparação a situação onde o canal esteja livre de tráfego
concorrente. Essa tendência é evidenciada pelo gráfico de PSNR, onde a qualidade do vídeo em um
ambiente de testes sem tráfego é maior comparado ao ambiente com tráfego de fundo (ver Figura 8).
Visualmente a qualidade do vídeo com tráfego e sem tráfego pode ser comparada através da seqüência
dos frames recebidos pelo cliente entre os limiares de 2 a 6 e de 10 a 11 do gráfico de PSNR (ver Figuras
9 e 10).

Figura 9. Seqüência de frames recebidos sem tráfego agregado

Figura 10. Seqüência de frames recebidos com tráfego agregado

Por ser um vídeo de pequena duração, com poucos frames e pouca qualidade, a transmissão
não exigiu da rede uma vazão maior do que 400 Kbps (ver Figura 3) para completar o envio dos pacotes
multimídia, considerando que a largura de banda é de 2 Mbps (ver Figura 9). No entanto, o maior atraso
e a maior perda de pacotes ocasionados pelo tráfego concorrente na segunda seqüência provocaram
uma evidente perda de qualidade na recepção do vídeo (Figura 10). Ou seja, nesse vídeo não é exigida
da rede uma grande largura de banda disponível para uma recepção de qualidade, porém, a incidência
de tráfego concorrente, que produz maior atraso e perda de pacotes, provoca visível degradação mesmo
com grande largura de banda.
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5.2. Iron Man

Figura 11. Vazão a cada 200 frames

Figura 12. Média Total de Vazão

Figura 13. Média Total de Atraso

Figura 14. Média Total de Jitter

Figura 15. Porcentagem Perda de Pacotes

Figura 16. PSNR

Como esperado as métricas de QoS são menos satisfatórias em situações de tráfego
concorrente no canal (ver Figuras 11, 12, 13, 14 e 15). Esse comportamento acentua a sensibilidade dos
streams multimídia a condições onde não são configuradas prioridades ou estratégias de garantia de
serviço, além de evidenciar a maior tendência das redes WLAN 802.11 a atrasos e perda de pacotes,
comprovando que em condições normais de tráfego agregado as redes locais sem fio ainda não podem
ser consideradas boas opções para transmissão de tráfego de áudio e vídeo.
Visualmente a qualidade do vídeo com tráfego e sem tráfego pode ser comparada através da
seqüência de frames recebidos pelo cliente (ver Figuras 17 e 18).
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Figura 17. Seqüência de frames recebidos sem tráfego agregado

Figura 18. Seqüência de frames recebidos com tráfego agregado

Em comparação ao vídeo anterior este possui melhor qualidade, maior resolução e maior
quantidade de frames a serem transmitidos, e conseqüentemente necessita de maior largura de banda
para a melhor qualidade da transmissão. Com a existência de tráfego concorrente a disponibilidade de
banda diminui, aumentando o atraso, o jitter e a perda de pacotes, provocando assim queda da
qualidade do vídeo.
É possível concluir que, de acordo com as características de cada vídeo, determinadas métricas
de QoS são mais determinantes do que outras na tarefa de garantir QoE ao usuário final. É evidenciado
também que a presença de tráfego concorrente na rede provoca quedas significativas na qualidade
percebida pelo usuário, onde o vídeo perde muito de suas características iniciais. Como demonstrado, a
arquitetura não fornece nenhum tipo de prioridade aos pacotes multimídia, provocando uma
concorrência de melhor esforço no canal.
A função de coordenação DCF, que é a mais utilizada na camada MAC do modelo IEEE 802.11,
possui mecanismos que visam evitar colisões no meio, porém, esses mecanismos provocam incremento
adicional de atraso na rede, afetando diretamente a qualidade do conteúdo de vídeo. Quanto maior o
atraso e o jitter maior a possibilidade de pacotes chegarem fora de ordem na origem, provocando
descarte. Para reduzir o atraso, o jitter e a perda de pacotes dos frames de vídeo podem ser utilizadas
estratégias de QoS que permitam priorizar e alocar maior largura de banda para o tráfego multimídia.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de conexões sem fio cresce em um momento onde a demanda de serviços
multimídia também apresenta grande crescimento. São diversas as tendências envolvendo o uso de
tecnologias de rede sem fio para distribuição de tráfego de áudio e vídeo. Porém, como demonstrado
nesse trabalho, as redes WLAN 802.11 ainda não apresentam condições ideais e satisfatórias para
transmissões de tráfego em tempo real. Por essa razão muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas a fim
de propor possíveis soluções e melhorias no modelo.
Possíveis melhorias podem ser implementadas através de técnicas de qualidade de serviço
para os problemas demonstrados nesse trabalho. O padrão 802.11e disponibiliza meios de priorização
de acordo com o tipo de tráfego, porém poucos equipamentos têm esse mecanismo disponível. Existem
diversos trabalhos que propõem, de acordo com as condições da rede, um ajuste dinâmico dos recursos
[FAN, 2009], [FENG, 2009].
Em trabalhos futuros, aspectos de mobilidade na rede sem fio, utilização de dispositivos
portáteis na recepção do vídeo, utilização de novas tendências e tecnologias como o protocolo de
transporte SCTP e técnicas de garantia de qualidade de serviço como a priorização de pacotes podem
ser empregadas para melhorar a qualidade dos vídeos recebidos em uma WLAN, medindo e adaptando
as métricas de QoS no núcleo da arquitetura IPTV.
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'<'><-39$=5<5;+4-D$-54-<$54<-&';4&5$;$=';.<=-$<$5355@52>4=;-&5'5#;-+=5;-'&&'N
[

;'*'-=5&'<='=;#2,5M<-<='3<&'-4*5;3%"5<"5&'*-4-&5<$535>3$540>4=5-4*5;3=-D&5$5395<=595;
<5*=A;'M,;&A;'M&&5<';'$>;<5<,>345<P
0444



 54+;'<<5&''<:>-<' 45@%"5&'&'5;=''5;&'<='&'&>$%"5'$4526+-$
=2RR\Z[[


< *5;3< &' 9;5$'<<3'4=5 $'4=;2-D&5 5> &'<$'4=;2-D&5M ;'*5;%4&5  $539;''4<"5 :>' >3
<-<='395&'<';>3<>$'<<5=($4-$5'>3*;$<<55;+4-D$-542P
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5;+4-D%8'<35&';4<L
NG   F
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$54='B=5M $54<=-=>'3R<' 5< -<='3< &' -4*5;3%"5 $535 >3 *';;3'4= :>' ='3 95; *>4%"5
$54=;-#>-;4$52'=M;3D'43'4=5M<-<='3=-D%"5'&-<=;-#>-%"5&'-4*5;3%8'<T M\ZZ^UP
< @4%5< 4 ='$4525+- $54=;-#>.;3 9; 95<<-#-2-=;  ;'>4-"5 &' >3 +;4&' @52>3' &'
-4*5;3%8'<M<<-3$535&-<954-#-2-D;'<<<-4*5;3%8'<&'*5;33-<; 9-&''*-$-'4='P <<5<6*5-
95<<.@'2M $53 5 &'<'4@52@-3'4=5 &' -45@%8'< ='$4526+-$< :>' $539;''4&';3  >=-2-D%"5 &'
,;&A;'M<5*=A;'M#4$5<&'&&5<M;'&'&'$539>=&5;'<M'4=;'5>=;5<P
<5;+4-D%8'<'B-<='3&-@';<5<<-<='3<&'-4*5;3%"5M'3<>3-5;-M=>3&'*5;3
-4=';2-+& =;@(< &' ;'&'< '2'=;74-$<P B-<='3 =3#(3M < -4=';2-+%8'< '4=;' &>< 5> 3-<
5;+4-D%8'<4<;'&'<&''R#><<-4'<<P -423'4='M5<<-<='3<&'-4*5;3%"5&'@'3<';$54<=-=>.&5<
&' *5;3  ='4&';  5#0'=-@5< 5;+4-D$-54-< 9;'@-3'4=' &'=';3-4&5< TN $N
 M\ZZ^UP

NGMGN*67$-6#$*.'/5-"2$6F!,66*'*!"/$*.7$(5"/G
>;#4M $'4 ' '=,';#' T\ZZ^U &'<=$3 :>' 5< <-<='3< &' -4*5;3%"5 95&'3 <';
$2<<-*-$&5<&'@ ;-<*5;3<M'4=;''2<M5#<';@3R<'$2<<-*-$%8'<:>4=554.@'2,-'; ;:>-$5M ;'<
*>4$-54-<M=-95&'<>95;='*5;4'$-&5';:>-='=>;&5<-<='3P=-<=T\ZZ^U9;598'$2<<-*-$%"5&5<
<-<='3< &' -4*5;3%"5 5;+4-D$-54-< <'+>4&5 <> >=-2-D%"5 ' 5 =-95 &' -4*5;3%"5 *5;4'$-&P

0445



 54+;'<<5&''<:>-<' 45@%"5&'&'5;=''5;&'<='&'&>$%"5'$4526+-$
=2RR\Z[[
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SIMULAÇÃO BASEADA EM SOFTWARE LIVRE DE UM SISTEMA ROBÓTICO FUZZY
1

1
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RESUMO
Sistemas robóticos podem ser compreendidos como sistemas concebidos de liberdade de
movimentos para realizarem tarefas de forma autônoma, suas aplicações estendem-se por um amplo
espectro de áreas, tais como: automação industrial; medicina; exploração espacial e outros. O presente
artigo utiliza ferramentas de software livre para simular um sistema de navegação nebuloso para um
agente robótico. O software Simbad, em conjunto com a biblioteca jFuzzyLogic, foram aplicados para
realizar esta simulação, cujos resultados demonstram que o agente robótico é capaz de percorrer o
trajeto proposto, ao mesmo tempo em que desvia dos obstáculos.

Palavras-chave: Robótica móvel, lógica nebulosa, software livre
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1. INTRODUÇÃO
O emprego de robôs para a realização de diversas tarefas tem sido cada vez mais comum,
facilitando, dessa forma, o desempenho de inúmeras atividades, inclusive as mais perigosas, nas quais
seria inviável ou impossível a realização delas pelo homem. Algumas vantagens proporcionadas pela
utilização de robôs são: aumento de produtividade na indústria; maior precisão e velocidade na
fabricação e montagem dos produtos e afastamento da mão de obra humana dos locais inóspitos. Dessa
maneira, o incentivo ao desenvolvimento da robótica torna-se cada vez mais crucial para a melhoria da
qualidade de vida e desenvolvimento da sociedade.
Sistemas robóticos podem ser compreendidos como sistemas concebidos de liberdade de
movimentos para realizarem tarefas com certo nível de autonomia de decisão, suas aplicações
estendem-se por um amplo espectro de áreas, como: automação industrial (FILHO et al., 2010);
medicina (PREISING et al., 1991); exploração espacial (HIRZING et al., 1994) e outros.
O avanço da robótica também é percebido no ramo educacional, onde diversos robôs têm sido
empregados para o ensino, para o provimento da multidisciplinaridade e interdisciplinaridade,
fornecimento de conhecimento tecnológico e principalmente para disseminar conceitos da mecânica,
eletrônica, engenharia e computação (SOLIS et al., 2009). Dessa forma, a utilização de robôs autônomos
proporciona inúmeras vantagens e possui grande empregabilidade em inúmeras áreas de atuação.
A utilização de softwares livres, da mesma maneira, tem se mostrado cada vez mais notória em
iniciativas governamentais e privadas. As vantagens oriundas desses softwares vão além do custo
econômico, a possibilidade de modificar o código-fonte do software fornece uma grande liberdade e
flexibilidade para os sistemas computacionais (STALLMAN, 1999). As características existentes no
software livre contribuem para elaboração de ferramentas de simulação de sistemas robóticos,
auxiliando na resolução de diversos problemas nessa área.
O objetivo deste artigo é realizar a simulação de um sistema de navegação robótica através da
utilização de softwares livres. Para isso, foi utilizado o simulador Simbad (HUGUES e BREDECHE, 2006)
escrito em Java, o mesmo fornece um ambiente de simulação contendo um ou mais robôs, que podem
ser equipados com câmeras e sensores e um cenário contendo obstáculos e vários outros recursos
adicionais. Foi utilizado também um pacote, o jFuzzyLogic (CINGOLANI, 2011), para implementar o
paradigma reativo para o desvio de obstáculos através da utilização da lógica fuzzy, proporcionando ao
sistema uma metodologia para representar a percepção baseada em ações. Estas duas ferramentas de
software livre foram aplicadas para realizar essa simulação, cujos resultados demonstram que o agente
robótico é capaz de percorrer a sequência de coordenadas especificadas, ao mesmo tempo em que
desvia dos obstáculos do ambiente.
O restante do trabalho está dividido em seis seções. A seção 2 traz conceitos de robótica móvel e as
dificuldades existentes na navegação robótica. A seção 3 do artigo discorre sobre a lógica fuzzy. A seção
4 detalha as ferramentas utilizadas na simulação. A seção 5 mostra como foi implementado o sistema
robótico. A seção 6 exibe os resultados da simulação. Finalmente, a última seção mostra as
considerações finais obtidas com a conclusão desse trabalho.
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2. ROBÓTICA MÓVEL
A robótica móvel engloba todos aqueles dispositivos automatizados capazes de se locomoverem em
um determinado ambiente. A movimentação pode ser controlada através da intervenção humana, onde
temos o uso de controle remoto, por exemplo, ou através de inteligência computacional, onde os robôs
podem tomar decisões sobre a rota a ser seguida através da leitura do ambiente. Existe uma grande
variedade de ferramentas para a locomoção de robôs, cada uma atendendo a características específicas
do ambiente. Por exemplo, robôs podem atuar em solos rochosos ou arenosos, em ambientes aquáticos
ou até mesmo em céu aberto. Cada ambiente requer equipamento e controles especiais para
atenderem suas especificidades.
Os paradigmas da robótica móvel são mostrados na Figura 1. A escolha de qual paradigma
empregado no projeto depende da necessidade e da complexidade da tarefa a ser executada.

Figura 1 - Paradigmas na robótica: (i) hierárquico, (ii) reativo, (iii) híbrido (SIMÕES et al., 2006).

Para projetos mais complexos, nos quais o ambiente apresenta uma grande quantidade de
informações, o paradigma hierárquico é mais adequado porque o robô pode tomar decisões baseadas
no grau de dificuldade obtida, permitindo um domínio maior da situação. Por sua vez, o paradigma
reativo procura diminuir a complexidade gerada pelo paradigma hierárquico, pois com o decorrer dos
anos a etapa de planejamento se tornou demasiadamente complexa. Com o intuito de mesclar as
vantagens dos dois paradigmas apresentados, surge o paradigma híbrido. Assim, uma tarefa pode ser
decomposta em sub-tarefas para que o robô possa escolher qual a ação mais adequada para executá-las
(SIMÕES et al., 2006).
A navegação robótica torna-se um obstáculo encontrado no desenvolvimento da robótica móvel.
Inúmeros fatores podem torná-la mais complicada uma vez que é necessária a leitura e a interpretação
do ambiente para que as decisões sejam tomadas, visando permitir ações rápidas que evitem colisões e
garantindo que a trajetória seja percorrida com sucesso (FRACASSO et al., 2005).
A percepção territorial realizada pelo robô pode ser feita através de diversos métodos, dependendo
do terreno onde o mesmo se encontra. Pode-se utilizar sonares em ambientes em que a informação é
pouca ou nenhuma (OTTONI et al., 2003) ou o rastreamento pode ser feito através da visão (MOTTA et
al., 2008). As informações captadas passam por um estágio de processamento, onde muitas vezes são
filtradas para que sejam interpretadas com maior precisão. A partir daí, os resultados obtidos pela etapa
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de processamento são usados para realizar a ação do robô, onde os comandos são enviados para os
atuadores.
Estudos têm buscado diminuir várias dificuldades encontradas na navegação de um robô (BATISTA et
al., 2010). Nosso trabalho tem como objetivo realizar uma simulação de um sistema robótico móvel e
nebuloso, o qual será descrito nas seções seguintes, utilizando ferramentas de software livre.

3. LÓGICA FUZZY
A lógica fuzzy ou lógica nebulosa é uma forma de realizar a interface entre processos inerentemente
analógicos, que se movem através de uma faixa contínua de valores, para o universo digital, onde os
valores são definidos como discretos. Foi inicialmente proposta por Lotfi A. Zadeh (PERRY, 1995) na
Universidade da Califórnia em Berkeley em um artigo datado de 1965.
As implementações da lógica nebulosa permitem que estados indeterminados possam ser tratados
por dispositivos de controle. Desse modo, é possível avaliar conceitos não quantificáveis. A lógica fuzzy
deve ser vista mais como uma área de pesquisa sobre tratamento da incerteza, ou uma família de
modelos matemáticos dedicados ao tratamento da incerteza, do que uma lógica propriamente dita. A
lógica nebulosa normalmente está associada ao uso da teoria de conjuntos fuzzy.
A lógica fuzzy pode ser empregada no ramo industrial, possibilitando automatizar diversas tarefas.
Tal fato pode encorajar a utilização da lógica fuzzy na robótica móvel, possibilitando desta forma a
navegação robótica de uma maneira mais simplificada. Alguns trabalhos que seguem tal linha de
pesquisa podem ser encontrados em Joshi e Zaveri (2009) e Raguraman et. al (2009), por exemplo. A
lógica fuzzy também pode ser aplicada em outras funcionalidades existentes no robô.
Em um sistema de controle fuzzy, possuímos variáveis de entrada que representam os valores que
podem ser obtidos através de sensores. Tais valores podem ser categorizados em faixas: muito longe,
longe, normal, perto, muito perto. Esses estados são conhecidos como estados fuzzy e não possuem um
limiar definido de um para outro. As variáveis de entrada podem pertencer a vários estados com
diferentes níveis de pertinência. A Figura 2 apresenta um exemplo de funções de pertinência de uma
variável fuzzy.
Os valores de entrada, conhecidos como crisp, são convertidos para valores fuzzy em um processo
conhecido como “fuzzificação”, utilizando as funções de pertinência dos termos fuzzy de entrada. O
grau de participação de uma grandeza de entrada é dado em função dos termos primários definidos
como o “Universo do Discurso” de entrada. Assim, cada valor de entrada tem um grau de pertinência
para cada termo primário definido. A arquitetura fuzzy pode ser observada na Figura 3.

Figura 2 - Note que a um dado instante, a distância será um grau de pertinência com respeito a dois conjuntos
fuzzy: 0.3 Muito Longe e 0.7 Longe, 0.4 Normal e 0.6 Perto, assim por diante.
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Dados “mapeamentos” das variáveis de entrada para as funções de pertinência e valores verdade,
um micro-controlador pode então tomar decisões sobre a ação a ser executada baseada em um
conjunto de regras, da forma:
“Se a distância frontal é muito perto e a velocidade é muito rápida então gire acentuadamente à
esquerda”
É possível perceber que, neste exemplo, a variável de saída é também definida como um conjunto
fuzzy que pode assumir os valores como “acentuadamente à esquerda”, “levemente à direita” e assim
por diante. Existe uma ampla gama de funções que podem ser utilizadas, como: NÃO-fuzzy, E-fuzzy e
OU-fuzzy.
REGRAS
Valores
Precisos de
Entrada

FUZZIFICAÇÃO

DEFUZZIFICAÇÃO

Valores
Precisos de
Saída

INFERÊNCIA
Conjuntos
Fuzzy de
Saída

Conjuntos
Fuzzy de
Entrada

Figura 3 - Arquitetura de um controlador fuzzy.

Os valores obtidos por todas as regras de inferência que foram acionadas são “defuzzificados” para
valores exatos por meio de um dentre vários métodos possíveis. Por exemplo, o método do centróide
retorna o centro de massa do resultado como valor exato. Por sua vez, o método da altura retorna o
maior valor. A Figura 4 apresenta um exemplo de um sistema de inferência nebuloso que utiliza o
método do centróide para realizar a defuzzificação.

A

C

B

x

μ(x)

regra 1: se x é A então Ɛ é

μ(y)
y)D

regra 2: se y é C então Ɛ é

y
Ɛ = centroide (valor)
Figura 4 - Exemplo de ativação das regras em um sistema de inferência nebuloso e o processo de defuzzificação
pelo cálculo do centroide.
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4. FERRAMENTAS DE SOFTWARE LIVRE
Esta seção apresenta as ferramentas de software livre utilizadas para simular o sistema nebuloso de
navegação proposto neste trabalho.

4.1 Simulador Simbad
O Simbad é um simulador de sistemas robóticos utilizado para fins científicos e educacionais. Esta
ferramenta é principalmente dedicada a pesquisadores/programadores que querem uma base simples
para estudar Inteligência Computacional (IC), aprendizado de máquina e outros algoritmos IC no
contexto da robótica autônoma e agentes autônomos. O projeto Simbad está hospedado no
SourceForge, este projeto é livre para ser usado e modificado sob as condições da Licença Pública Geral
GNU.
O emprego de um simulador de sistemas robóticos traz inúmeras vantagens. Uma destas vantagens
é a sua utilização no desenvolvimento da programação offline (programas elaborados em um
computador e carregados posteriormente no robô, possibilitando que o mesmo não seja retirado das
funções de produção e ocupado com a tarefa de programação), permitindo que sejam feitos testes dos
programas antes de executá-los no robô real (REDEL e HOUNSELL, 2004). Outra vantagem é a
possibilidade de seu uso para o ensino, pois permite que cada aluno se familiarize com o robô de forma
individual, mesmo sem a existência física do mesmo, fazendo com que estes alunos adquiram os
conhecimentos básicos necessários antes de utilizarem o robô real.
O simulador Simbad possui sensores de visão, sensores de alcance (com sonares e infravermelho) e
sensores de contato. O uso destes sensores permite a interação do robô com o ambiente que o rodeia
de uma forma flexível. Existem vários tipos de sensores e cada um se adapta a uma função específica.
Estes são adicionados no sentido anti-horário em cada robô e retornam o alcance, o ângulo e informam
se houve colisão.
O Simbad possui uma interface que permite a manipulação e a visualização dos eventos da
simulação. Durante a execução do programa, aparecerá uma janela dividida em três setores, como
mostra a Figura 5.

Figura 5 - Visão geral do simulador Simbad.

A janela World exibe o mundo da simulação descrito pelo usuário ou algum dos exemplos presentes
no Simbad. Na parte lateral situada à esquerda são exibidas as informações do robô e de seus
acessórios, como o nome do robô, alcance dos sensores, velocidade translacional e rotacional, visão da
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câmera, colisão, tempo de vida do robô, entre outras, que podem variar de acordo com o projeto. A
terceira janela é a Control, esta é dividida em três abas. As abas View From e a Follow são responsáveis
pela visualização da simulação. A aba Simulator permite rodar, pausar, reiniciar ou passar cada etapa da
simulação manualmente, além de alterar a velocidade da simulação na opção Time Factor.

4.2 jFuzzyLogic
O jFuzzyLogic é um pacote de lógica fuzzy escrito em Java, disponível pela licença "LGPLv3", este
pacote implementa uma Linguagem de Controle Fuzzy (FCL). A FCL é um padrão para a programação de
Controle Difuso, publicado pela Comissão Electrotécnica Internacional (IEC). As especificações para a
sintaxe FCL podem ser encontradas no documento IEC 61131-7. Esta linguagem é uma linguagem de
programação de domínio específico, ou seja, possui características diretamente relacionadas com a
lógica fuzzy. Dessa forma, o FCL permite ao programador especificar conjuntos fuzzy, que são listas de
pontos em um gráfico, bem como o conjunto de regras do sistema de inferência e o método de
defuzzificação.

5. SISTEMA ROBÓTICO MÓVEL E NEBULOSO
O sistema robótico móvel e nebuloso proposto neste trabalho objetiva controlar os movimentos do
agente robótico de forma que este seja capaz de alcançar uma sequência especificada de coordenadas
no ambiente, ao mesmo tempo em que desvia dos obstáculos. Neste modelo, o agente robótico é ciente
de sua localização no ambiente, bem como das coordenadas que devem ser alcançadas para completar
sua trajetória.

Figura 6 - Módulo de navegação e diferença de direção, adaptado de Fracasso (2005).

A postura do robô é determinada pela sua orientação no ambiente (x, z, ξ), na qual x e z
representam suas coordenadas no plano bi-dimensional e o ângulo ξ representa a direção do seu
movimento. Durante a navegação, a postura atual, a próxima postura e o ângulo atual são utilizados para
calcular o ângulo de rotação necessário para o robô alcançar o objetivo, como ilustrado na Figura 6. Os
sonares frontais indicam a distância dos obstáculos que possam existir no caminho. O controlador
nebuloso utiliza as informações sobre a diferença angular das posturas e da distância dos obstáculos
para definir o ângulo de rotação. A velocidade de translação do robô é mantida fixa para simplificar a
modelagem.

5.1 Variáveis linguísticas
Neste sistema nebuloso, são utilizadas três variáveis linguísticas de entrada. As variáveis esquerda e
direita indicam a distância dos obstáculos obtida pela leitura dos pares de sonares existentes. A última
variável linguística é o ângulo є1, que é obtida pela diferença dos ângulos de orientação das posturas
inicial e final. Além disso, existe apenas uma variável linguística de saída: o ângulo de rotação є2.

0467

VI Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica
Natal-RN -2011

As funções de pertinência das variáveis linguísticas são apresentadas na Figura 7. Pode-se observar
que o universo do discurso dos sonares varia de 0 à 1.5m, com os valores linguísticos: Perto e Longe,
simplificando o projeto para que o robô apenas evite as colisões. Por outro lado, o universo do discurso
dos ângulos de entrada є1 e de saída є2 varia de -30º à +30º, ambos possuem doze variáveis linguísticas,
Ângulo Muito Pequeno (AMP), Ângulo Pequeno (AP), Ângulo Médio (AM), Ângulo Médio Zero (AMZ),
Ângulo Grande (AG), Ângulo Muito Grande (AMG), que podem ser positivos ou negativos.

Figura 7 - Funções de pertinência das variáveis de entrada: direita/esquerda e ângulo. A função de pertinência
para o ângulo de saída é a mesma da função que representa o ângulo de entrada.

5.2 Regras, sistema de inferência e defuzzificação
As regras de inferência são colocadas no arquivo navigation.fcl, tendo um objetivo com duas
premissas: fazer o robô desviar dos obstáculos, se os mesmos estiverem próximos, ou fazer
simplesmente o robô continuar a sua trajetória quando o caminho está livre. A Figura 8 apresenta
algumas das regras utilizadas. O sistema utilizado foi o método dos mínimos de Mamdani. No processo
de defuzzificação, os valores obtidos pelas regras acionadas foram defuzzificados através do método de
máximo mais à esquerda.

Figura 8 - Exemplo de algumas regras utilizadas na simulação.

6. RESULTADOS
A avaliação do sistema proposto utiliza dois ambientes de simulação. Nos quais foram criados
obstáculos no intuito de bloquear a trajetória do robô através das coordenadas inseridas, representadas
pelas esferas vermelhas no cenário, testando assim, a lógica nebulosa para desvio de obstáculos. Para o
primeiro ambiente, foi modelado um cenário simples, com dois obstáculos do tipo parede, o qual é
ilustrado na Figura 9.
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Figura 9 - Rota realizada pelo robô antes e após a simulação.

Através da utilização da lógica fuzzy, a navegação do robô foi realizada com êxito. A Figura 9
demonstra também como o robô consegue seguir as coordenadas estipuladas e, ao mesmo tempo,
desviar dos obstáculos dispostos no ambiente.
Em uma segunda simulação, foi utilizado um ambiente com mais obstáculos. A Figura 10 demonstra
o ambiente antes do início da simulação e o percurso realizado pelo robô com tais obstáculos. Durante
essa simulação, o robô consegue novamente percorrer com êxito as coordenadas definidas.

Figura 10 - Rota realizada pelo robô em um segundo ambiente de simulação.

Como foi visto, a lógica nebulosa para o desvio de obstáculos funcionou perfeitamente para os dois
ambientes de simulação propostos. O robô apresentou como saída os movimentos giratórios para
esquerda ou direita, fazendo com que o mesmo consiga evitar as colisões. Validando, dessa forma, o
sistema fuzzy proposto.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo apresenta o modelo e a simulação de um sistema robótico móvel e nebuloso baseado
nas ferramentas de software livre: Simbad e jFuzzyLogic. Os resultados demonstram que o agente
robótico consegue não só desviar dos obstáculos, mas percorrer a trajetória designada nos dois
ambientes de simulação propostos. Contudo, o modelo apresentado não é capaz de percorrer trajetos
em um ambiente mais complexo e com muitos obstáculos, nesse caso é necessário modificar as regras e
tornar o sistema mais robusto. Assim, surgem duas motivações principais para um futuro trabalho:
adicionar e melhorar as regras existentes, com o objetivo de deixar o sistema mais tolerante a falhas, e
realizar a implementação desse projeto em um ambiente com elementos reais.
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Transcriçãodoexemplo




Reglete
virtual


Figura4:Construçãodeumaexpressãomatemática


O exemplo 6+2 (seis mais dois) construído anteriormente na Figura 4 foi transcrito ao clicar em
pontosda1ªa5ªcela,quesãorespectivamenteospontos:(3,4,5,6)primeiracela,(1,2,4)segundacela,
(2,3,5)terceiracela,(3,4,5,6)daquartacelae(1,2)quintacela.Essasentençamatemáticaévisualizada
no reglete virtual na parte inferior da janela principal, como mostra o exemplo da Figura 4. Aqui é
necessáriaumaobservação:quea1ª(primeira)ea5ª(quinta)celassãodenominadassinaldenúmeroe
precederáacelasemprequeindicarumnúmero.

4.3JogoTRANSMEMO(RIII)
EsserecursoéumjogolúdicodenominadoTRANSMEMO.Elepermiteatranscriçãodoalfabetoem
português negrito para o Braille, no intuito de fazer o usuário dessa ferramenta aprimorar seu
conhecimento em relação ao reconhecimento das letras do alfabeto em Braille. Como podeͲse ler na
ajudaapresentadanaFigura5,ousuárioclicaemdeterminadospontosdeumacéluladetranscriçãoe
podevisualizarcomoficaemBraillenoregletevirtualaoladodesta.Ousuárioentãoclicaemumadas
letras logo abaixo e o sistema avisa se há correspondência entre os pontos pressionados e a letra
escolhida.EsserecursoéativadoquandoousuáriopressionaobotãoTRANSMEMO.PodeͲsevisualizar
essebotãonaFigura5aseguir.
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H

_

N

!7.+.8!!4415 @4701.#'46*+.8!!4415M'/!40&4'5!4/10!146'5 
3;<,<=<4&%&:1%4:3+!4S28=;43<&;<&14Kh 3;<,<=<4&%&:1%4:3+!4S28=;43<&
;<&14&i 3;<,<=<4&%&:1%4:3+!4S28=;43<&;<&14
:=1N;%*[+4<2,1N#42T"N1"&:<+;"[*2,1N#42T42:[,)2N&%=N":


 
 ;<&:<,*48:&;&3<=21*4:,<24+-":,%49=&#42",3<,2,D$!4&2=@&2%&:<-#=1;VW
#42 1*4:,<24; &3'<,#4; V W 3 :&;41=$!4 %& 8:4"1&2; %& <,2,D$!4 =2':,#N ;,#2&3<& 4
1*4:,<24'";&%4&2#422=<$!4*&3'<,#-%&*$K#=/44"/&<,@4'=2&3<:@:,",1,%%&
%;84;;-@&,;%,;84;,$7&;%;8:<-#=1;34&;8$4%&"=;#K4=;&/K=2&3<:@:,",1,%%&%&3<:4%
848=1$!4 V3=@&2WN  ;&1&$!4 %& :<-#=1; 43%& ' 81,#%  2=<$!4 ' )&,< #43;,%&:3%4 4;
,3%,@-%=4; 2,; 8<4; %& #% ,<&:$!4 %4 1*4:,<24K 84,;K &;<&; ,:!4 ;4):&: 2=<$!4N 8&;: %& =2
8:<-#=1 84;;=,: @:,; %,2&3;7&;  2=<$!4 ' :&1,D% ;42&3<& 3; 9=& 8;;:&2 34 <&;<& %&
2=<$!4K <&;<& &;;& 9=& ' :&*,%4 84: =2 <B %& 2=<$!4K #=/4 @14: ' 1<&:%4 %& #4:%4 #42 4
3>2&:4 %& ,<&:$7&; %4 1*4:,<24N  1*4:,<24 )4, 81,#%4 &2 #,3#4 )=3$7&; %& "&3#+2:0; %&
4<,2,D$!4 3=2':,# & ;&=; :&;=1<%4; ;!4 @1,%4; & #428:%4; #42 4; :&;=1<%4; 4"<,%4; #42 4
<:%,#,431N1'2%,;;4K4;:&;=1<%4;;!4#428:%4;<2"'2#424;&3#43<:%4;31,<&:<=:N

!.!84!5C$*!8'A 1*4:,<24; @41=<,@4; -":,%4;K <,2,D$!4 84: =@&2 %& :<-#=1;K <,2,D$!4
=2':,#K=<$!43,)4:2&K&3#+2:0;N
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HB 
1*4:,<24; &@41=<,@4; 8&:<&3#&2 4; 1*4:,<24; %& "=;# 14#1 & ;!4 ";&%4; 34 8:4#&;;4 %&
&@41=$!43<=:1N";&84:<:;%&;;,%','=<,1,D:=2848=1$!4%&,3%,@-%=4;9=&#428&<&284:
;4":&@,@(3#,<:@';%&=2)=3$!4%&8<,%!4K%&24%48:484:#,43:=2;&1&$!43<=:1N&@3%4
&2#43;,%&:$!44;@14:&;%&8<,%!4K=24=2,;#3%,%<4;V<2"'2#+2%4;%&,3%,@-%=4;W;!4
&;#41+,%4; 8:  8:5B,2 *&:$!4 V,"&3 Z 2,<+K `^^aWN ;;4 ' )&,<4 81,#3%4S;& 48&:%4:&; %&
#:=D2&3<4&R4=2=<$!4&;;&;,3%,@-%=4;N#:=D2&3<4'=248&:%4:9=&84%&;&:81,#%4=2
4= 2,; ,3%,@-%=4; 8:&1&#,43%4; 8:4%=D,3%4 =2 4= 2,; %&;#&3%&3<&;N  2=<$!4 ' 81,#%  =2
>3,#4,3%,@-%=48:4%=D,3%4=234@4#3%,%<4N
#428=<$!4&@41=<,@<&2:&#&",%4";<3<&<&3$!434;>1<,24;<&284;N:<&%&;;<&3$!4;&
%&@&4)<4%&9=&3>1<,2%'#%K484%&:#428=<#,431%4;#428=<%4:&;8&;;4,;<(2#:&;#,%4
@&:<,*,34;2&3<&N <=12&3<& ' )#,1 &3#43<:: :9=,<&<=:; 9=& 3<,*2&3<& &;<@2 %,;843-@&,;
;42&3<&&2*:3%&;%&#&3<:4;%&;=8&:#428=<$!4N=3%44;8:,2&,:41*4:,<24;&@41=<,@4;)4:2
8:484;<4;3%'#%%&d^4;2&;24;)4:2"3%43%4;%&@,%484=##8#,%%&#428=<#,431
%,;843-@&1 39=&1 '84#N = :&<42% %&=S;& 3 %'#% %& f^ #42 )4:$ <4<1 9=3%4 4;
#428=<%4:&;#422,4:#8#,%%&#42&$:2;&:%,;843,",1,D%4;=2#=;<42,;#&;;-@&1N
;1*4:,<24;&@41=<,@4;;!4";&%4;&2,3%,@-%=4;K;&3%434:212&3<&:&8:&;&3<%4;84:=2
;&9?(3#, %& *&3&;K ,;<4 'K =2 #:424;;424 V,#+1&A,#DK _ggdWN  )4:2 2,; #42=2 %&
:&8:&;&3<$!4 ' <:@'; %& @&<4:&;N 4:'2K 4=<:; )4:2; 84%&2 <2"'2 ;&: =<,1,D%;K #424 84:
&B&2814K:@4:&;",3:,;N 1*4:,<24;&@41=<,@4;+-":,%4;84%&2=<,1,D:=22,;<=:%&%4,;4=2,;
<,84; %& 1*4:,<24; &@41=<,@4;K #424 84: &B&2814K 1*4:,<24; *&3'<,#4; V W V,#+1&A,#DK _ggdWK
&;<:<'*,;&@41=<,@;VWV4K,=KZ,3K_gggWV,#+1&A,#DZ4*&1K`^^bWK;&1&$!4#1431V1431S W
V%&;<:4Z43="&3K`^^`WK4<,2,D$!484:3=@&2%&8:<-#=1;VWV &33&%CZ"&:+=:<K__geWK
&<#N1'2%,;;4K=21*4:,<24+-":,%484%&<2"'2;&:2,;<=:%4=21*4:,<24<:%,#,431%&"=;#
14#1K #424 84: &B&2814K +,11S#1,2",3*K ;,2=1<&% 33&1,3*K "=;# <"=K &<#N V,#+1&A,#D Z 4*&1K
`^^bWN 3%&8&3%&3<&2&3<& %& 9=,; 1*4:,<24; ;!4 =<,1,D%4;K 4 4"/&<,@4 %& =2 1*4:,<24 +-":,%4 '
2&1+4::9=1,%%&%;;41=$7&;3:&;41=$!4%&=28:4"1&2&;8&#-),#4N
 &B814:$!4 % #428=<$!4 &@41=<,@ <&2 8&:2,<,%4  81,#$!4 %&;;& <,84 %& <&#3414*, 3
:&;41=$!4%&8:4"1&2;9=&;!4";<3<&%,)-#&,;%&:&;41@&:<:@';%&<&#3414*,;<:%,#,43,;K#424
84: &B&2814K =2 8:4"1&2 #42 2=,<; @:,@&,;K ,3% 2,; 9=3%4 ;4 =<,1,D%; )=3$7&;
2=1<,24%,;K 4= ;&/K 9=& 8:&;&3<2 2=,<4; 5<,24; 14#,;N &;;& #43<&B<4K )4, %&;&3@41@,%4 =2
1*4:,<24&@41=<,@4+-":,%4K2,;8:&#,;2&3<&=2#42#:#<&:-;<,#;%& K#42),31,%%&%&
2&1+4::  9=1,%%& %; ;41=$7&; &3#43<:%;N : <&;<: 4 1*4:,<24 &@41=<,@4 %&;&3@41@,%4 ;&:!4
=<,1,D%4;8:4"1&2;%&"&3#+2:0;2=1<,24%,;&3#43<:%4;31,<&:<=:N

IB  
,@&:;4; <:"1+4;K ";&%4; &2 1*4:,<24; +-":,%4; <(2 8:&#,%4N 4: &B&2814K 4 <:"1+4 %&
+3*:/ E K `^_^F 2,;<=: &@41=$!4 %,)&:&3#,1 & &;<:<'*,; &@41=<,@; 8: ;41=#,43: 1*=2;
)=3$7&; 243424%,; & 2=1<,24%,;N 2 2,;<=: &3<:& &@41=$!4 %,)&:&3#,1K ;,2=1<&% 33&1,3* &
<&4:,%4#4;')&,<34<:"1+4%& 4Z ,V`^^gWN&1*=2;@:,$7&;";&%;3<&4:,%&
=<62<4;;!481,#%4;34<,2,D$!4%&)=3$7&;%&"&3#+2:0;34<:"1+4%& ;+&2,Z&C"4%,
V`^^gWN 39=3<4 9=& 34 <:"1+4 %& 43* V K `^^gW ;!4 =;%4; 48&:%4:&; *&3'<,#4; &2 =2
1*4:,<24%&;&1&$!4#1431%&24%42&1+4::;),3,%%&;%4;3<-*&34;3:&;41=$!4%&1*=2;
)=3$7&;%&"&3#+2:0;N:+VK`^_^W)D8&3;#428:$!4&3<:&& K24;<:3%49=&
 8:&;&3< "43; :&;=1<%4; 3 4<,2,D$!4 %& 8: 2&<:4; &2 =2 813< ,3%=;<:,1N 4: ),2K 4
<:"1+4%&3*VK`^^eW)D4+,":,%,;24&3<:&&1*4:,<24; &3'<,#4;K=;3%442'<4%4%
:41&<K:&1,D3%4#:=D2&3<4;&2=<$7&;34;,3%,@-%=4;%&=23=@&23:&;41=$!4%&8:4"1&2;%&
4<,2,D$!4#42&;&2:&;<:,$7&;N
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;8&#,),#2&3<&<:<3%4%&2=<$!481,#%4K4<:"1+4%&,VK`^^bW=;2=<$!4
1&<5:, &2 1*=2; %,2&3;7&; % 3=@&2 %& 8:<-#=1; #;4  3=@&2 3!4 &@41=K 4=K &@41= 2=,<4
84=#4%%#&:<9=3<,%%&%&,<&:$7&;N2,VK`^^bW=<,1,DS;&2=<$!4 V=+1&3"&,3Z
#+1,&:028S44;&3K_ggaW8:2=<:1*=2;8:<-#=1;K&@,<3%4;;,2#43@&:*(3#,8:&2<=:N 
4<:"1+4%&,VK`^^fWK81,#<:(;<,84;%,)&:&3<&;%&2=<$!4V=#+CK =;;,3&&@CWK1'2
%&=;:=2+&=:-;<,#8:&;#41+&:=<42<,#2&3<&9=1%;<:(;=<,1,D:N2<4%4;&;;&;<:"1+4;K
4;1*4:,<24;%&#422=<$!4;!481,#%4;4<,2,D$!43=2':,#K4=;&/K;&2:&;<:,$7&;N
"&3%4%84;;-@&12&1+4:34;:&;=1<%4;%4;1*4:,<24;+,":,%,D%4;:&;41@&=S;&<&;<:<'#3,#
%& +,":,%,D$!4 &2 =2 1*4:,<24 %&  #363,#4K / 9=& 4 2&;24 ' =2 "4 1<&:3<,@ 8:
:&;41=$!4%&8:4"1&2;#4281&B4;K;&2&;9=&#&:9=&&2%&<&:2,3%4;#;4;&1&;&24;<:3!42=,<4
<:&3<& ;& #428:%4 #42 4=<:4; 1*4:,<24; %& :&;41=$!4 %& 8:4"1&2; #42 :&;<:,$7&;K #424 84:
&B&2814K4; ;N
&3;3%4 3,;;4 ;=:*,=  ,%', %& #:,: =2 1*4:,<24 %& 4<,2,D$!4 84: 3=@&2 %& 8:<-#=1; 9=&
<,@&;;&=2#:#<&:-;<,#%& ;K2;9=&3!4;&=<,1,D<3<;48&:$7&;9=3<44<:"1+4%&VK
`^^eW _&)4;;&%,)&:&3<&%;"4:%*&3;=;%;&2,VK`^^bWK,VK`^^cW&,VK`^^fWN
&;;&#43<&B<4K=<,1,D4=S;&;42&3<&2=<$!43,)4:2&`8:&;&3<&34;1*4:,<24;*&3'<,#4;N

JB   
JBH 6+/+9!%"131478'/&'!46,$7.!5EF
<,2,D$!484:=@&2%&8:<-#=1;4=:<,#1&A:28<,2,D<,43)4,8:484;<8&148;,#514*4
;4#,1K 2&; &33&%C & 84: =;;&11 "&:+:<K =2 &3*&3+&,:4 &1&<:,#,;< &2 _ggc & #43;,;<& &2 =2
)4:2 %& #428=<$!4 &@41=<,@ 9=& )4: ,3;8,:% 3 ;,2=1$!4 %& ;,;<&2; ;4#,,; ;,281,),#%4; %&
3,2,;K#4248&,B&;K,3;&<4;&8;;:4;N,3<&3$!44:,*,31)4,;,2=1:4#4284:<2&3<4%&=2"3%4
%& 8;;:4; %=:3<& 4 @64N 4;;=, %,@&:;; #:#<&:-;<,#; 84;,<,@; #424M 4 )<4 %& ;&: )#,12&3<&
,281&2&3<%4 & &B&#=<%4 &2 #428=<%4:&; #42 #43),*=:$7&; 24%&;<;K 84%& ;&: =<,1,D%4 3
:&;41=$!4 %& %,)&:&3<&; <,84; %& 8:4"1&2; %& 4<,2,D$!4K ,3#1=,3%4  2,4:, %4; 8:4"1&2; 9=&
84%&2;&::&;41@,%4;<:@';%4;1*4:,<24; &3'<,#4;K43%&84%&24;#,<:8:4"1&2;%&2,3,2,D$!4
%&@:,4;<,84;%&)=3$7&;N
 1*4:,<24 %&  #1;;,#4 ' )4:2%4 =2 848=1$!4K #+2% %& 3=@&2 & #4284;< %&
8:<-#=1;9=&84:;=@&D#4::&;843%&2=284;;-@&1;41=$!48:48:4"1&2;&:4<,2,D%4K43%&
&;<; P@42Q <:@'; %4 &;8$4 %& "=;# %4 8:4"1&2  8:4#=: % 2&1+4: ;41=$!4N 4 ,3-#,4 %4
1*4:,<24;!4<:,"=-%4;@14:&;1*=3;<:,"=<4;,284:<3<&;#424M
0M84;,$!4<=1%8:<-#=1L
.!M@&14#,%%&<=1%8:<-#=1L
)M2&1+4:84;,$!4,3%,@,%=11#3$%8&18:<-#=1K)+,L
52&1+4:84;,$!41#3$%%&3<:&<4%;8:<-#=1;%3=@&2K+,L
#+,52&1+4:84;,$!41#3$%84:1*=2%&;&=;@,D,3+4;L
@5 )<4: #4*3,<,@4K :&;843;@&1 84: %&<&:2,3:  <:$!4 % 8:<-#=1 #42 ;= 2&1+4:
84;,$!4/%&;#4"&:<L
A5 )<4: ;4#,1K %&<&:2,3  <:$!4 %; 8:<-#=1; 8:  2&1+4: 84;,$!4 %&;#4"&:< 84:
9=19=&:&1&2&3<4%4&3B2&V3=@&2WL
58&;4%&,3':#,N
&3%49=&M
1

À medida que mais operações são adicionadas, mais processamento é necessário.

2

A Mutação Uniforme consiste em um valor aleatório dentro do espaço de busca do problema ao valor de um gene.
No caso do PSO, o valor é atribuído a uma dimensão.
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% 8:<-#=1 ' <:<% #424 =2 843<4 &2 =2 &;8$4 S%,2&3;,431N  ,S';,2 8:<-#=1 '
:&8:&;&3<%#424BlV0@40A4740W&)lV)@4)A474)W#4::&;843%&2&1+4:84;,$!48:'@,%,S
';,28:<-#=1N
; @14:&; %& ) & +, 3 ,3,#,1,D$!4 %4 1*4:,<24 :&#&"&2 @14:&; 1&<5:,4;K :&;8&,<3%4 4
&;8$4%&"=;#%48:4"1&2N
: 9=& =2 8:<-#=1 ;& 24@,2&3<& 34 &;8$4 %& "=;# %4 8:4"1&2 &;< 3&#&;;,<
8:,2&,:2&3<& #1#=1: =2 34@ @&14#,%%& %& #4:%4 #42 ;= @&14#,%%& 3<&:,4: & ; %,;< 3#,;
&3<:& ;= 84;,$!4 <=1K ;= 2&1+4: 84;,$!4 &  2&1+4: 84;,$!4 %4 *:=84K #424 24;<:%4
84;<&:,4:2&3<&39=$!4_N424@14:%34@@&14#,%%&8:<-#=12=%8:=234@84;,$!4
%&#4:%4#429=$!4`N
.!E/.!D@*@;):0!<DA*A;:0!<X9N^_Y
0!E0!D.!X9N^`Y
&3%4M
*@&*AM>2&:4;1&<5:,4;34,3<&:@14X^K_YL
M&;4%&,3':#,K,3)1=&3#,3;+",1,%%&;%&&B814:$!4%;8:<-#=1;34&;8$4%&"=;#N
9=$!4a;&*=,:'=<,1,D%8:4#1#=14%4%%,2,3=,$!41,3&:%48&;4V<6
E%#:=;%#:%#<0 ,*&,-#>9$0 ,*(+X9N^aY
&3%4M%#548&;4,3,#,1L
%#548&;4),31L
,*&,-#5,<&:$!4<=1%41*4:,<24L
$0 ,*(+543>2&:42B,24%&,<&:$7&;%41*4:,<24N
@1,$!4')&,<2&%,3<&=2)=3$!4%&8<,%!4V),<3&;;W81,#%&2#%8:<-#=1N;<&8;;4
'2=,<4,284:<3<&8:41*4:,<24K84,;K85;4"<&3$!4%4;@14:&;%&8<,%!4%;8:<-#=1;;&'
#428:%4 4 @14: %& ),<3&;; %& 8:<-#=1 #42 ;&= :&;8&#<,@4 ),<3&;; %4 )+, & #;4  8<,%!4 %
8:<-#=1;&/2&1+4:9=&4@14:%&),<3&;;%4)+,K&;<&>1<,24';=";<,<=-%48&184;,$!439=1
8:<-#=1 &3#43<:S;& <=12&3<&N 4*4 &2 ;&*=,% 4 ),<3&;; %4 )+, %& #% 8:<-#=1 ' #428:%4
#424+,K&#;41*=2)+,<&3+8<,%!42&1+4:9=&4+,K&;<&';=";<,<=-%48&18:<-#=1&2
9=&;<!4N
 1*4:,<24 %4  ' &3#&::%4 #;4 <,3/ %&<&:2,3%4 3>2&:4 %& ,<&:$7&; 4= 9=3%4 3!4
+4=@&:2,;2&1+4:,;N;&*=,:'8:&;&3<%44#5%,*4%4:%,#,431N











3,#,1,D:3=@&2%&8:<-#=1;
4'3'!6
(14,l_<42&1
 +(V0WFV)W6*'0


)l0

+(V0WFVW6*'0


l0

'0&+(
'0&+(
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JBI 6+/+9!%"131478'/&'!46,$7.!5,#4+&1ECF
4<:%,#,4313!4&B,;<&4#43#&,<4%&,3%,@-%=4K2;;,2%&8:<-#=19=&;&24@,2&3<34
&;8$4%&"=;#N4&3<3<4K8&:#&"&=S;&9=&2=<$!4%4;1*4:,<24;*&3'<,#4;84%&:,;&:=<,1,D%
#424 )4:2 %& %,@&:;,),#: ,3% 2,;  848=1$!4 %& 8:<-#=1;K 84: #43;&*=,3<& 4"<&: 2&1+4:&;
:&;=1<%4;N +)74!HT5%,*48:4:%,#,431
2=<$!4;&:,=2)4:2%&&@,<:9=&4<&3%#43@&:*,::8,%2&3<&8:5<,24;14#,;K
4=;&/K),#:8:&;4&2=2%&<&:2,3%4843<484:P8&3;:Q9=&&;<&'42&1+4:@14:*14"1N;;,2
2=<$!48&:2,<,:,4#+&*:843<4;9=&#424<:%,#,431<1@&D)4;;&,28:4@@&1N
4;  O;  2=<$!4 4#4::& 3 848=1$!4 84: ,3<&,:4 & ;42&3<& &2 1*=3; *&3&; V%,2&3;7&;W
2&%,3<&  =2 <B %& 2=<$!4N 4 1*4:,<24 +-":,%4 8:484;<4 VS WK  2=<$!4 3!4 4#4::& &2
<4%;;8:<-#=1;K2;;42&3<&&2=28&9=&348&:#&3<=1%3=@&2K2,;8:&#,;2&3<&32&1+4:
8:<-#=1%&#%,<&:$!4%41*4:,<24N8&;:%&=28:<-#=184;;=,:@:,;%,2&3;7&;2=<$!4'
:&1,D% ;42&3<& 3; 9=& 8;;:&2 34 <&;<& %& 2=<$!4K <&;<& &;;& 9=& ' :&*,%4 84: =2 <B %&
2=<$!4K#=/4@14:'1<&:%4%&#4:%4#4243>2&:4%&,<&:$7&;%41*4:,<24N
",%49=&&B,;<&2%,@&:;4;<,84;%&2=<$!448<24;84:=;:2=<$!4=3,)4:2&9=&#43;,;<&
3<:,"=,$!4%&=2@14:1&<5:,4%&3<:4%4&;8$4%&"=;#8:4"1&2;%,2&3;7&;%;8:<-#=1;%
3=@&2K84:'2#4242&3#,43%43<&:,4:2&3<&%&23&,:314*4 2=<$!44#4::&2&%,3<&
=2<B%&2=<$!4N234;;4;<&;<&;=;24;=2<B%&2=<$!4#42@:,$!4%&_c84:#&3<4K
84,;K =2 <B %& 2=<$!4 ",B 84%& 8:&@&3,:  3=@&2 %& ;& &;<*3: &2 =2 5<,24 14#1K 1'2 %&
=2&3<:  84;;,",1,%%& %& ;& #+&*:  9=19=&: 843<4 %4 &;8$4 %& "=;#N  9=& 3!4 #43<&#&:,
#42=2<B2=,<41<K84,;K"=;#;&<4:3:,8:<,#2&3<&1&<5:,N
 1*4:,<24 &B&#=< 4  %& )4:2 34:21K 84:'2 4 ),31 %& #% ,<&:$!4 ' ;&1&#,43%4 4
2&1+4:,3%,@-%=4V8:<-#=1W%3=@&2&&;<&;4):&2=<$!4%&23&,:;&2&1+3<&9=&4#4::&34;
 O;K&2;&*=,%&;<8:<-#=1'#428:%#424+<K#;4&18:&;&3<&@14:%&8<,%!42&1+4:4
+,';=";<,<=-%48&12&;2N2;&*=,%4;<';="2&<,%42=<$!4&#;4;&=),<3&;;2&1+4:&
&;<&8;;;&:434@4+<K;&3!44@14:%4+,;&23<'2N234;;41*4:,<24=<,1,D24;a^^^
,<&:$7&;43%&%&^_^^^,<&:$7&;<B%&2=<$!4'%&c84:#&3<4K%&_^^^`^^^<B8;;
;&:%&a84:#&3<4&84:),2%&`^^^a^^^<B),#&2_84:#&3<4N
;&*=,:3,*=:`'24;<:%448;&=%4#5%,*4%41*4:,<24%&+-":,%4K#42(3);&349=&
)4:1<&:%434#5%,*4%4<:%,#,431N
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KB  
; <&;<&; %4 1*4:,<24 )4:2 :&1,D%4; &2 =2 #428=<%4: #42 8:4#&;;%4: #4:& ` =4 `Nb D
3<&1K `  %& 2&25:, K c^^  %& K 4    _NdN^U`a &   #1,8;& &1,4;N  "&1 _
8:&;&3< ; )=3$7&; %& <&;<& =<,1,D%;K ;&3%4 9=& <4%; )4:2 &B&#=<; a_ @&D&; & 9=& <4%; ;
)=3$7&; 84;;=&2 %,2&3;7&; ,*=,;  a^N  "&1 ` 8:&;&3< 4; 8: 2&<:4; =<,1,D%4; 34 1*4:,<24K
<3<4349=3<434S N
!#'.!HT=3$7&;%&&;<&

70%"1
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4!&+$+10!.
aKeaf`_b_ad_a_gf^^
`gaKdgce^`e_edcd^^^^
a`^Kefgfeaceafac^^^^
^Kbg^``e^cfa_^_a`^
SaddaKabf`fgag_cb^^^

C
^K_a`fdb_f^ea_afe^

^K^gbda_^efed_efd_
aaKcbaffbb_`dca`^^^
^K_b^d^g___edbgc_^
S_`cdfKga^efaaa`b^^^



!#'.!KT&1+4:14:K,4:14:&&;@,4%:!4:%,#,431
4!&+$+10!.

 
      
 
'.*14
aKf^eab^c_ _daKdagbdgd_ _ecKeba_e_a_ ^K_dgd`dfc Scc`e@d`cc^ege
+14
bK`cdea`^da bb_Kdb^ba^d^ fdgKe^ab`f^_ ^Ke^_d`dg^ S`^bbK`fca_b^c
'58+1!&4"1 ^Kbb`gcfga f^Kb_`^`gae _baKfgbf_bc ^K_e_gb_fg
de^Ka`af`ec
!#'.!LT&1+4:14:K,4:14:&&;@,4%:!4C 
,#4+&1

 
      
 
'.*14
^K^fbb^ggb
^K^a_dgaff
^Kafgd_a_a ^K^d_gafd^ S_`cdgK`aabb`
+14
^K_f^fec^c`g ^K_fa^_edf
f^Kdeffcdag ^K`agafeda^ S_`cdfKbaf`af
'58+1!&4"1 ^K^`b__bd__ ^K^b^g_geb_ `gKc`_e`a^b ^K^c_g_`ece ^K_egada^_b
424 2&3#,43%4 3<&:,4:2&3<&  :&;8&,<4 % <&3%(3#, %4  <:%,#,431 &2 ),#: 8:&;4 &2
5<,24; 14#,;K 84%&24; #428:4@: <1 <&3%(3#, #42 4; %%4; 8:&;&3<%4; 3 "&1 aN  84;;-@&1
<2"'24";&:@:24;=22&1+4:,#43;,%&:@&1349=3%4#:&;#&3<24;2=<$!4=3,)4:2&
VS W<:@';%4;:&;=1<%4;<2"'2%,;84;<4;3"&1aN
2 1*=2; )=3$7&; #424 #01&C 4  #43;&*=& #+&*:  =2 @14: #43;,%&:@&1K 84:'2 ),#
&;<*3%4&2=2%&<&:2,3%4843<4&3!4#43;&*=&;,:K49=&)D#429=&41*4:,<24#43;,%&:&<1
@14:#4242&1+4:84;;-@&1K&48;;49=&4S 8&14)<4%&84;;=,:2=<$!4=3,)4:2&#43;&*=&
#+&*:9=19=&:843<434&;8$4%&"=;#%48:4"1&2;;,21+&8&:2,<,3%4#+&*:"&28:5B,24%4
@14:,%&1%)=3$!4&29=&;<!4N
4#428::24;4;@14:&;%4<:%,#,431&%4S 34;8&:2,<&4";&:@:=2%,)&:&3$"&2*:3%&
&2 %&<&:2,3%; )=3$7&; #424M ;<:,*,3K 4;&2":4#0 & #+A&)&1K 3; 9=,; 4  <:%,#,431 3!4 #43;&*=&
#+&*:3&28&:<4%4;@14:&;,%&,;%&#%)=3$!4N
;"&1;b&c8:&;&3<24;2&1+4:&;&4;8,4:&;:&;=1<%4;4"<,%4;&2a_&B&#=$7&;%4;1*4:,<24;V
<:%,#,431 & S K :&;8&#<,@2&3<&W &2 #% =2; %; )=3$7&; %& "&3#+2:0;N 1'2 %,;;4K <2"'2 '
8:&;&3<%4 4 %&;@,4 8%:!4 %4  <:%,#,431 V"&1 bW & %4 S  V"&1 cW <:@'; %4 9=1 84%&24;
4";&:@:=22&34:%&;@,434S N
@:,$!4&3<:&_&c84:#&3<434@14:%<B%&2=<$!4%4S 34;8&:2,<,=348:,2&,:4242&3<4
V<B,*=1cW@;#=1+:4&;8$4%&"=;##+&*3%4843<4;%,@&:;4;N2=2;&*=3%4242&3<44:&%=D,:24;
<B%&2=<$!48:a84:#&3<4#43;&*=,24;#43<,3=:%,@&:;,),#3%44;@14:&;%;8:<-#=1;34&;8$4%&
"=;#84:'2/%&)4:22,;#43<:41%K8:84;<&:,4:2&3<&:&),3:24;"=;#&2843<4;2,;8:5B,24;4
<=1K#42<B,*=1_84:#&3<4N ;;434;8&:2,<&34,3,#,4=2"=;#*14"1&4),31=2:&),32&3<4%
:&;84;<<:@';%&=2"=;#2,;14#1N
,*=:aK14*4",B4K;!48:&;&3<%4;4;*:),#4;%4;2&1+4:&;:&;=1<%4;%4;1*4:,<24;&2:&1$!4;
a_&B&#=$7&;%4&%4S N
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LB 
;<& :<,*4 <&@& #424 4"/&<,@4 :&1<: =2 31,;& #428:<,@ &3<:& 4  <:%,#,431 & =2
24%,),#$!4 <:@'; % ,3#1=;!4 %& 2=<$!4 =3,)4:2& ;&2&1+3<&  9=& 4#4::& &2 1*4:,<24;
*&3'<,#4;34<:%,#,431K#+2%4%&S K34<,2,D$!43=2':,#N
1*4:,<24%&4<,2,D$!4%&8:<-#=1;+-":,%4KS 9=&)4:24;<:%43&;<&:<,*48:&;&3<4=
=2 "42 %&;&28&3+4K 3 2,3,2,D$!4 %; )=3$7&; %& <&;<&K 4 9=& 84%& ;,*3,),#: 9=& 4 )=<=:4 %4;
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1*4:,<24; %& 4<,2,D$!4 84%& &;<: 3 +,":,%,D$!4 %4; 2&;24;K 4= ;&/K 3 )=;!4 %; 2&1+4:&;
#:#<&:-;<,#;%4;1*4:,<24;%&4<,2,D$!4@,;3%4#:,$!4%&1*4:,<24;#%@&D2,;&),#,&3<&;N
8&;: %4; "43; :&;=1<%4; 8:&;&3<%4;K 4 1*4:,<24 8:&#,; #43<,3=: ;&3%4 &;<=%%4 & ;&:
@1,%4 #42 2,; )=3$7&; %& :&)&:(3#, & %,)&:&3<&; )4:2; %& 2=<$!4N  =<,1,D$!4 %& 15*,#
3&"=14;8:4#43<:41&%4;8: 2&<:4;%4S <2"'284%&;&:1&@%&2#43;,%&:$!4N




   

NN ;+&2,3%NN&C"4%,NP%8<,@&:2&<&:&1&#<,43#+&2&)4:M&:3,3*=<42<
88:4#+QN 3 %,*%,&%# &$)-,*&%*%N :&;;K`^^gN

N 3*K N +&3 3% N +4N P C":,% @41=<,43:C 1*4:,<+2 "C 42",3<,43 4)  3%  )4:
3#43;<:,3&% 3% 43;<:,3&% 8<,2,D<,43 :4"1&2;QN 3  %,*%,&%# &%*% &% &%,*&#
%-,&$,&%N 428=<&:4#,&<CK`^^eN

N,KN3*3% N 4:&/4NP4%,),&%:<,#1&A:28<,2,D<,431*4:,<+2QN 3*&%+&,
&-*, %,*%,&%# &%*% &% % *%% % 1*%,+K &%,<&% "C N :&;;K 88N _fT`_K
`^^cN

N,KN3*3% N 4:&/4NP3%8<,@&2=<<,4348&:<4:)4:8:<,#1&;A:248<,2,D<,43QN 3*&6&
,A??C &*"+&)&%&$)-,,&%# %,##%K88N_dcT_e^K`^^fN

%&;<:4KNN3%43="&3KN NK&:3,3*3%48<,2,D<,43=;,3*<+&#1431;&1&#<,438:,3#,81&K 
:3;#<,43;43@41=<,43:C428=<<,43K@41NdK88N`agS`c_K`^^`N

,"&3KNN3%2,<+K NN 3<:4%=#<,43<4@41=<,43:C428=<,3*K&:1,2M8:,3*&:&:1*K`^^aN
N =+1&3"&,3 3% N #+1,&:028S44;&3N P:&%,#<,@& 4%&1; )4: <+& ":&&%&: *&3&<,# 1*4:,<+2QN
&-*%#.&#-,&%*1&$)-,,&%K@41N_K34N_K88N`cTbgK_ggaN

N &33&%C3%N"&:+=:<NP:<,#1&A:28<,2,D<,43QN 3  %,*%,&%#&%*%&%-*#
,/&*"+K@41=2&bK_ggeN

N 43*K N ,4K N  3% N +3*N P C":,% 22=3& 1*4:,<+2 A,<+ 3<&11,*&3< &#42",3<,43QN 3
&%*++&%.&#-,&%*1&$)-,,&%4K88N_f^eT_f_bK`^^gN

,#+1&A,#DK NK P%, #&*,$+ D , ,*-,-*+ E .&#-,&% *&*$+8K ` &%K &:1,2M 8:,3*&:
&:1*K_ggdN

,#+1&A,#DKN3%4*&1KNNKP&/,&&#. ,5 &*%-*+,+8K&:1,2M8:,3*&:&:1*K`^^bN
N ,K NSN ,3K NSN =3 3% N 4=N P:<,#1& ;A:2 48<,2,D<,43 A,<+ 2=<<,43 48&:<4:QN 3
*&%+&A??B %,*%,&%#&%*%&% % *%%%1*%,+K@41=2&bK88N``c_
T``cdK=*N`^^bN

N +3*:/K N 3<K N ":+2K N &&8 3% N N 3;&1N P,))&:&3<,1 @41=<,43 ;,3*  4#1,D&%
=#+C=<<,438&:<4:QN 3  %,*%,&%#&%*%&%1+,$+ %%1*%,+K88Nae_^
Tae_dK`^_^N
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N N :+K N N ,;C 3% N :*+&;&N P8<,2,D<,43 4) :4#&;; :2&<&:; ;,3* &3&<,# 1*4:,<+2
3%QN 3 %,*%,&%#&%*%&%&$$-%,&%%&$)-,,&%# %,##%;  <K88N
ab^TabcK%&#N`^_^N

N 43%N ,NP C":,%,))&:&3<,1@41=<,431*4:,<+2A,<+33&1,3*3%+4;QN 3 %,*%,&%#
&%*%&%,-*#&$)-,,&%K88N`e^T`ebN 428=<&:4#,&<CK`^^gN

4K NK ,=K NK Z ,3K NK @41=<,43:C :4*:22,3* %& ;<&:N  :3;#<,43; 43 @41=<,43:C
428=<<,43KaV`WKf`T_^`K_gggN
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 B


c

36./,"35&MA6,N"-3CCO
4<=-=>=5'&';2&5;4,"5V39><54='<='25Ol 4<=-=>=5'&';2&5;4,"5W39><54='
m
<='25' 4<=-=>=5'&';2&5;4,"5W39><54='<='25
#R2#';=,<#_+3-2R$53W;>2<R<&+_+3-2R$53W53;R$;354_+3-2R$53


 5#0'=-A5&'<=';=-+5(9;'<'4=;>32+5;-=35'A52>=-A5,.#;-&59;2'25O54&'<';"5'C'$>=&<
< 3'=,'>;.<=-$< $54,'$-&< $535 2+5;-=35< '4(=-$5< ' =-3-E%"5 95; >A'3 &' ;=.$>2<R 
2+5;-=359;595<=5<'; 'C'$>=&5'3>3$539>=&5;3>2=-$5;'$53f4?$2'5<'<';"5>=-2-E&<=(f
%#$R2+5;-=35(#<'&54535&'25&'-2,<O54&'$&=,;'&'C'$>=; <>3'=,'>;.<=-$&'
*5;3 -4&'9'4&'4='R '<<' $54='C=5O 5 ,-#;-&-<35 <';  ;'9;'<'4=&5 95; -2,< 'C'$>=4&5 
=-3-E%"5 95; >A'3 &' ;=.$>2< =;&-$-542 ' >3 2+5;-=35 '4(=-$5O <'4&5 :>' 5 2+5;-=35
+'4(=-$5 ><  <'2'%"5 95; ;52'=O 5 $;>E3'4=5  '  3>=%"5 4"5 >4-*5;3' < -2,< =;5$3
-4&-A.&>5< 9';-5&-$3'4='  $& cbb -=';%8'<R  2+5;-=35 *5- 92-$&5  f *>4%8'< &' #'4$,3;1<
Z>3 354535&2 ' =;)< 3>2=-35&-<[ #'3 $54,'$-&< 4 2-=';=>; 35<=;4&5 #54< ;'<>2=&5<R 
2+5;-=35 *5- &'<'4A52A-&5 '3 AO <'4&5 :>' 9;  A2-%"5 &' &'<'39'4,5 <"5 $2$>2&5< 5
$"&"''*-$-)4$-R

,734E&7"B 2+5;-=35< A52>=-A5< .#;-&5<O =-3-E%"5 95; >A'3 &' ;=.$>2<O 2+5;-=35<
'4(=-$5<O=-3-E%"5>3(;-$O'4$,3;1<R
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HC 
< ?2=-3< &($&<O 3(=5&5< &' #><$ 25$2 #<'&5< 45< 9;-4$.9-5< & ='5;- & 'A52>%"5
9;595<= 95; ,;2'< ;B-4 =)3 ;'$'#-&5 $;'<$'4=' -4=';'<<' 95; 9;=' & $53>4-&&' $-'4=.*-$O
&'A-&59;-4$-923'4='$9$-&&'&';'<52A';9;5#2'3<$5392'C5<'&'5#=';<52>%8'<<=-<*=6;-<
54&' 3(=5&5< $54A'4$-54-< <"5 -4'*-$-'4='<R 2 -4=';'<<' ;'<>2=5> 45 4<$-3'4=5 &' >3 ;' &'
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Speedup – 4T 3,3174515
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Coleção de palavras que não são relevantes para a análise textual
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?!I05TG*5884@RgeeiU
 RUR  RURRU!7) R\fnme]U*B?8Y507.B0@A0'?8.?!6607.U!50-8?70!T
*A!B&50'!A087@U
 R:70'!U\fnnn] 7A*?!(%8*88=*?!(%8*650@A!@)*)0@'B@@%8U
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 RU\geeh]R=*7@8B?'*@8-AF!?*Z!7*E!5B!A087UR8B?7!58-H@A*6@!7)8-AF!?*kk\f]RllY
neU
 RURRURRU!7)   RU\fnnm]/*!A!!?*/8B@*0-*'H'5*
88540AR05*HRfnnmU
 \fnnj]R*A'?!-AA)U0@=871E*5*6T/AA=TXX7*F@U7*A'?!-AU'86'*@@8*63B5/8)*geelU
R!605!!A?1'0!#I0508UR?7)A87\geel]U?8'*@@8@)*8-AF!?*=*78B?'*U
  R*!7U\fnlh]@AB)8@8'0859.0'8@U08)*!7*0?8T 8?*7@*U
RUUR RUR!7)  RU\geel]U07.B0@A0'07>B0?H!7)8?)8B7A
\ geel]T'86=BA*?Y&!@*)A*GA!7!5H@0@=?8.?!6^'86=BA*?@8-AF!?*_UB@A07RT U7*AU
RU U7!5.8?0A/6-8?@B--0G@A?0==07.U?8.?!6R^U5U_REUfiR7UhRfnmeU
 U!7) U\geel]U/!A!7!0507.0@A@*55@Q?*50607!?H@H'/86*A?0'*GA
7!5H@0@8-A/*=!'/**E*58=*?!0507.0@AU?8'**)07.@8-A/* 8B?A/ 7A*?7!A087!58?4@/8=87
0707.8-AF!?**=8@0A8?0*@U
 R*?*6HaRUU\fnnj]87@A?B'A0878-@/!?*)478F5*).*07'855!&8?!A0E*=?8&5*6
@85E07.U 7U`!55*H\)U]R86=BA*?Y@B==8?A*)'855!&8?!A0E*5*!?707.U*F8?4T=?07.*?Y*?5!.RU
 RUR0RUR  RUR!7)   RU\geem]U*GA60707.!7)@8-AF!?**7.07**?07.T707A*.?!A*)
@8B?'*'8)*!7))8'B6*7A!7!5H@0@!==?8!'/U 8-AFZ=*'0!5*'A08787!AB?!5!7.B!.*07
8-AF!?*7.07**?07.RgR\f]R==UhZfkU
    RUR  RUR RU!7) R U*E*58=6*7A8-!8-AF!?*
7.07**?07.7A858.H-8?B5A0@0A*8-AF!?**E*58=6*7AU ?!7@!'A087@8778F5*).*!7)!A!
7.07**?07.R85UgfRgeenU
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  OIKBJJ
J

YKZ

K

BB$*/8 % BBB47-2 
4;<-<=<5'&':2&55$4<-4;P38=;23;
$,+;N<5U+3-2N$53Q0'4N<5U+3-2N$53



3 &; +:4&'; &-*-$=2&&'; '4*:'4<&; 8'25 8&:"5 &' :'&' A-:'2';; `XZNYY ( 
-4'B-;<)4$-&'852.<-$;&'54535&'25<:&-$-542N';35$53<5&55$:';$-3'4<5&';;'<-85&'
:'&'K 5 35&'25 #;'&5 '3   4"5 ( &'9=&5 8: <:4;3-;;7'; &' <'385 :'2K
8:-4$-823'4<'8'2-4;<#-2-&&'&53'-5;'3*-5K59='85&'8:5@5$:<:;5'8':&&'8$5<';45
*2=B5K ';; 5$5::)4$- *'< &-:'<3'4<'  9=2-&&' &5; &&5; 3=2<-3.&- 45 2&5 $2-'4<'N 5:<4<5K
8: <'4<: 3-4-3-D: ';;'; 8:5#2'3; *5- &';'4@52@-&5 5 8&:"5 `XZNYY'K '3 ';8'$-2 5 K 9='
#=;$ *5:4'$': 3(<5&5; &' 5 #;'&5 '3 <'+5:-; &' $';;5 9=' <:-#=- $':< 8:-5:-&&' 8:
*:3';&' =&-5'@.&'5N';<'<:#2,5@35;'4<'4&':3'2,5:5*=4$-543'4<5';8:<-$=2:-&&';
&58&:"5&5`XZNYYN
/845D")8%Q`XZNYY'KK5K3=2<-3-&-K8:-5:-&&'N
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JB 
 -385:<!4$- &; :'&'; &' <:4;3-;;"5 ;'3 *-5 45 <=2 $54<'B<5 <'$4526+-$5 85&' ;':
*$-23'4<' $54;<<& 8'2 $:';$'4<' &-;854-#-2-D%"5 &' $';;5 45; 3-; &-@':;5; 3#-'4<'; '4<:'
=4-@':;-&&';K':585:<5;K,5;8-<-;''38:';;'3+':2N;;'<-85&':'&'85;;=-2+=4;<:<-@5;9='
:<-*-$3  ;= 'B84;"5K $535 *$-2-&&' &' $54*-+=:%"5 ' 58':%"5K #-B5 $=;<5 &' '9=-83'4<5;K
;=85:<'  35#-2-&&' ' $54'$<-@-&&' ;'3 =<-2-D%"5 &' -4<':2-+%"5 *.;-$N 5 '4<4<5K &'@-&5 ;
8:<-$=2:-&&'; &5 3'-5 *.;-$5K ; :'&'; A-:'2';; =<-2-D3 =3 3'$4-;35 &' $';;5 5 3'-5 9=' 4"5
&'<'$<$52-;7';K8'4;'B'$=<3(<5&5;9='<'4<3'@-< P2;K -;;5(8:'0=&-$-28:-4$-823'4<'8:
<:4;3-;;"5&'<: *'+5'3<'385:'2N;;:'2-&&'K$535<5&5&';*-5<'$4526+-$5K<:-<'4%"5
&$53=4-&&'$&)3-$'&'8';9=-;K59=';'$54@':<''3=3;(:-'&'8:585;<;&'3'2,5:-'3
<':35;&'9=2-&&'&';':@-%5;5#:':'&';;'3*-5N
';;' $54<'B<5K  &5%"5 &' :'&'; A-:'2';; `XZNYY 4 &-;<:-#=-%"5 &' <: *'+5 8: =;= :-5;
*-4-;@'3;'4&5854<&$535=3<'4&)4$--4<':';;4<'K;'08:<:4;3-;;7';&'&&5;85=$5
;'4;.@'-;<:;5S KT5=8:<:4;3-;;7';&'&&5;3=-<5;'4;.@'-;<:;5$535 '5 
S   KZXXaTN53-;;5K;:'&';;'3*-585&'3'B':$':=388'2*=4&3'4<28:5=3'4<5&
$54'$<-@-&&' ' & 35#-2-&&' 45 $';;5 5; ;':@-%5;K *=4$-544&5 $535 =3 'B<'4;"5  *-3 &'
=3'4<:  &-;854-#-2-&&'K 8: 9=' 5; =;= :-5; 85;;3 $';;: 5 $54<'>&5 '3 9=29=': 2=+:K 
9=29=':,5:''39=29=':&-;85;-<-@5S  KZXX`TN
: 2$4%: ';; =&$-5; 3'<K ; :'&'; ;'3 *-5 8:'$-;3 ;=8':: 2+=4; &';*-5;
$5382-$&5;K $535  4'$';;-&&' &' &8<%"5 ; 8:'*':)4$-; &5 =;= :-5 ' ; 2-3-<%7'; &'
$8$-&&' &' $& &-;85;-<-@5N <5:'; 9=' '4@52@'3  ;'4;-#-2-&&' &5 $42  8':& &' 8$5<';
&'@-&5-4;<#-2-&&'&53'-5K'B-;<)4$-&':'&';,'<':5+)4';K+:4<-&'5O5''B-;<)4$-&'
4532-; '4@52@'4&5 &-;85;-<-@5; $53 <B; &' <:4;3-;;"5 &-*':'4<'; ;"5 2+=4; $385; 9=' ';<"5
;'4&52@5&'8';9=-;;&'4<:5&$53=4-&&'$&)3-$S  KZXX`TS KZXXaTN
; ';8'$-*-$&3'4<'K 8: <:4;3-;;7'; '3 <'385 :'2 S K 5 TK 'B-;<'3 3=-<5;
&';*-5; 9=' 8:'$-;3 ;': ;=8':&5; 8: 9=' ; :'&'; -P- 85;;3 ;': $54;-&':&; #5; 58%7';
8: <: *'+5 3=2<-3.&-N ';=3-&3'4<'K 5; 8:-4$-8-; 8:5#2'3; ;"5M  Q ; 2-3-<&; ';<:<(+-; &'
5 *5:4'$-&; 8'25 8&:"5  `XZNYYN  Q  2< @:-%"5 &5 <34,5 ' &5 <'385 &' $,'+& &5;
*:3';K 5 9=' 8:'0=&-$ #;<4<'  9=2-&&' &5; @.&'5;N  Q  -4'B-;<)4$- &' 852.<-$; &'
:'<:4;3-;;"5&'8$5<';&'3-5:-385:<!4$-8:9=2-&&'&5@.&'5N Q<:;54<:4;3-;;"5
&':'2<6:-5;&'$54<:52'&58:5<5$525K59='&-*-$=2<&8<%"5&$5&-*-$%"5&5;@.&'5;8:
:';854&':;$54&-%7';&5$42*-3&'&-3-4=-:8':&&'8$5<';S  KZXX`TN
'4<:5&';;';&-@':;5;&';*-5;'38=<K58:';'4<'<:#2,5;'$54$'4<:4;;52=%7';&'
=2-&&' &' ':@-%5 S5T -382'3'4<; 8'25  ' ,53525+&; 45 `XZNYY'N ' 34'-: 3-;
&'<2,&K;': &'354;<:&55*=4$-543'4<5&58:5<5$525';=;8:<-$=2:-&&';N
;<':<-+5';< ';<:=<=:&5'3$-4$5;'%7';N;'+=4&5;'%"58:';'4<=3@-;"5+':2&5
8&:"5 `XZNYY <:&-$-542 ' ;=; $:$<':.;<-$;N  <':$'-: ;'%"5 -4-$-35; 45;;5 ';<=&5 ;5#:'
=2-&&'&'':@-%5K8:';'4<4&5=3&';$:-%"5:';=3-&&58&:"5`XZNYY'K';=;&-*':'4%;'3
$538:%"5 5 35&'25 <:&-$-542N ;8'$-*-$35; 4 ;'%"5 \ 5 3(<5&5  &5 `XZNYY'K 9=' ( 2@5
&';;' <:#2,5N ';; 3';3 ;'%"5 <3#(3 'B8535; 5; 8:-4$-8-; <:#2,5; &' 8';9=-; 9=' ';<"5
;'4&5 &';'4@52@-&5; ;5#:' 5 <'3 @':;&5N 5: *-3K  >2<-3 ;'%"5 :'3'<' ; $54$2=;7'; '
$54;-&':%7';*-4-;&5<:#2,5N
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KBOIKBJJ
 =<-2-D%"5 &' :'&';  0  ';<  3823'4<' $54;52-&& 8: <:4;3-;;"5 &' <: *'+5 &'
&&5;K59=''4@52@'8:-4$-823'4<'&-;854-#-2-D%"5* $-2&'$';;5-4<':4'<N5@;<'4&)4$-;9='
'4+25#3 82-$%7'; 3=2<-3.&-K $535 <:4;3-;;"5 &' =&-5 ' @.&'5K ';<"5 8:';'4<4&5 $54;<4<'
$:';$-3'4<5 '3 :D"5 &5 =3'4<5 & &'34& ' &' 3-5: &-;854-#-2-&&' &' #4& 2:+N
54;'9?'4<'3'4<'K5;;':@-%5;9=';"5=<-2-D&5;<:@(;&'$54'B7';'<,':4'<<'4&'3;':=<-2-D&5;
<3#(3 '3 :'&'; N 5:(3K 5 3'-5 &' &-*=;"5 85: :&-5*:'9?)4$- &5 8&:"5 `XZNYY 8:';'4<
8:<-$=2:-&&'; 9=' 8:'0=&-$3  &-;<:-#=-%"5 &' =&-5 ' @.&'5N =';<7'; $535 -4<':*':)4$-;K
25$%"5&5$42K;'+=:4%K35#-2-&&''$54*-#-2-&&';"52+=4;&5;*<5:';9='*D'3&;:'&';
25$-;;'3*-5=3+:4&' :'&'';<=&5;'8';9=-;;S  KZXX`TS  KZXX_TN
;<:4;3-;;7';&' =&-5'@.&'5'38:<-$=2:8:5@5$3+:4&'<: *'+54:'&'K0 9=''B-;<'
 'B-+)4$- &' 9=' 5; 8$5<'; ;'03 '4@-&5; '3 <'385 :'2K $;5 $54<: :-5K 9=2-&&' & -3+'3
8:';'4<: *2,;'3;='B-#-%"5N<:;5'8':&45'4@-5&5;8$5<';8:5@5$3'*'-<5;4'+<-@5;
4<:4;3-;;"5&5@.&'5N3:'&';;'3*-5';;<'4&)4$-85&';':-4&3-;$'4<=&N
; 8:-4$-8-; 8&:7'; &' :'&'  =<-2-D&5;K 5 `XZNYY# ' 5 `XZNYY+K 4"5 85;;='3
4<-@3'4<'4'4,=33'$4-;359='85;;+:4<-:9=2-&&'&';':@-%5K85-;58':3'3=335&'25
5:-'4<&5 5 3'2,5: ';*5:%5 ' (K 54&' <5&5; 5; &-;85;-<-@5; &-;8=<3 $';;5 5 $42 ;'3
9=29=': 8:-@-2(+-5K -4&'8'4&'4<' &5 <-85 &' <: *'+5N  8':$'4<=2 '2'@&5 &' 8':& &' 8$5<';K 
3-5: -4$-&)4$- &' <:;5 ' 0-<<':K  -4;<#-2-&&' &5 $42 ;"5 2+=4; &5; *<5:'; 9=' -4*2='4$-3
&-:'<3'4<' 8: 9=' ; :'&'; ;'3 *-5 -4& 4"5 ;' '4$54<:'3 '3 =3 2-3-: &'9=&5 8:
<:4;3-;;"5 &' <: *'+5 3=2<-3.&-N ;<:'35; #5:&4&5 &'<2,&3'4<' 5 8&:"5 `XZNYY  *-3 &'
'4<'4&':'-&'4<-*-$:;8:-4$-8-;$:$<':.;<-$;&535&'25$54<'B<=2-D4&5$53;==<-2-D%"5'3
3#-'4<';3=2<-3.&-K$5355#0'<-@5&'0=;<-*-$:=<-2-D%"5&'3'$4-;35;&'5&-;854-#-2-D&5;
8'258&:"5`XZNYY'N

KBJ21642/%$%"%5522%*2
; &-;85;-<-@5; -4<':2-+&5; <:@(; &' =3 $54'B"5 ;'3 *-5 ' ! ( &'4<:5 &'
&'<':3-4& :' &' $5#':<=: ' ! ( ;"5 $54<:52&5; 85: *=4%7'; &' $55:&'4%"5
&'*-4-&; 45 35&'25 `XZNYYN  8&:54-D%"5 &5  &'*-4' &=; *=4%7'; &' $55:&'4%"5 8: 5
$54<:52' &5 $';;5 5 3'-5K ; *=4%7';  ' N ; :'&';  -4*:';<:=<=:&K 9=' 85;;='3 
*-+=: &5  S ( 8:  =<'4<-$%"5 &5; &-;85;-<-@5;K 85&'3 ;': $54<:52&; =<-2-D4&5
3#; ; *=4%7'; &' $55:&'4%"5K '49=4<5K ; :'&';  & 5$K 54&' 5; &-;85;-<-@5; ;'
$53=4-$3&-:'<3'4<';'3=<-2-D%"5&'=3K85&'3;':$54<:52&;8'4;8'2*=4%"5N
 *=4%"5  ( =3 ;':@-%5 58$-542 9=' 85;;=- =3 35&'25 &' $55:&'4%"5 $'4<:2-D&5N 
45:323'4<'-4&-$&8:<:4;3-;;7';$532<;'4;-#-2-&&'5<:;5K$535 =&-5'@.&'5N5:(3K
( #;<4<' -4'*-$-'4<' '3 <:4;3-;;7'; ;'3 :'9=-;-<5 &' <'385N 53 =3 '*-$-)4$- #;<4<'
$54<';< @'28:<: *'+5;$535K-382'3'4<%"5&*=4%"545;8:5&=<5;(85=$5=;=2N
 *=4%"5 &' $55:&'4%"5  ( =3 3(<5&5 &' $54<:52' &' $';;5 5 3'-5 #;'&5 45
8:5<5$525O'  "!(S@':#'2YTN
!%/JB21"%*625$234262"2/2C

71# 2

%'*1*# 2

 ' (

'4;5:&'5:<&5:Q8$-&&'&'-&'4<-*-$:;'
';< 5$5::'4&5<:4;3-;;"5453'-5N

' (

$';;5 >2<-825 Q 8$-&&' &' 3>2<-825;
&-;85;-<-@5;$54$5::':'38'2=<-2-D%"5&53'-5N

'!

@-<: 52-;7'; Q '$4-;35 9=' -382'3'4<
';<:<(+-;9='8:5$=:3'@-<:$52-;7';453'-5N
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 8:5<5$525 O ( #;'&5 &-:'<3'4<' 45 8:5<5$525 O =<-2-D&5 45 $';;5 5
3'-5 &; :'&'; $#'&; `XZNX[N  8:-4$-82 &-*':'4% ';<  4 ;52=%"5 &5<& 8: :'3'&-: 5
8:5#2'3&;$52-;7';N;:'&';$#'&;(85;;.@'25354-<5:3'4<5&5$42'49=4<5;'<:4;3-<'K
'49=4<5K4;:'&';';;*=4$-542-&&'(&'$5382'B-382'3'4<%"5N5:<4<5K&'<'$%"5&'
$52-;"5 '  % ( 9=' 'B-;<' 45 8&:"5 `XZNX[ *5- ;=#;<-<=.& 45 8&:"5 `XZNYY 85:
3'$4-;35;9='8:5$=:3'@-<:';;;$52-;7';45$42S!&(N
3 :';=35K 9=4&5 =3 :'&' 25$2 ;'3 *-5 ';<  58':4&5 &' $5:&5 $53 5 8&:"5 `XZNYY
$5353(<5&5&'$';;553'-5K5&-:'-<5&'-4-$-:=3<:4;3-;;"5(&&58:';<%"59='
<-@':53'45:<'385&'N;<';<'385;;"5';<#'2'$-&5;458&:"5`XZNYY#;'&545;@25:';
&04'2&'$54<'4%"5';"5-4&'8'4&'4<';&5<-85&'<: *'+5;':<:4;3-<-&5K*D'4&5$539='4"5
'B-;<4'4,=3<-85&'8:-5:-D%"5&'<: *'+5N

LBOIKBJJ
 8&:"5 `XZNYY'K ,53525+&5 '3 ZXX]K &'*-4' 8:5$'&-3'4<5; 8: +:4<-: 9=2-&&' &'
;':@-%5S5T&'4<:5&53'$4-;35&'$';;553'-5ST8:5;;':@-%5;'82-$%7';'3=3:'&'
25$2;'3*-5N+:4&'&-*':'4$-2'3=<-2-D:5`XZNYY'(85;;-#-2-&&'&'8:-5:-D%"5&'8$5<';&'
=&-5'@.&'5N;;8:-5:-D%"5(2$4%&$535=;5&'&-*':'4<';<'+5:-;&'$';;5SQ$$';;
<'+5:-';T8:$&<-85&'&&5K59=''3<';';-+4-*-$25$:&'<':3-4&5<-85&'<: *'+5'3=3
$2;;'K 54&' $& $2;;' 5*':'$' &-*':'4<'; 8:-5:-&&'; 45 353'4<5 &5 '4@-5N  =<-2-D%"5 &5 
`XZNYY' 8:535@' 3'2,5:-; 45 +':'4$-3'4<5 & #4& =<-2-D&K :'&=D-4&5 ;;-3 5 5@':,'& 45;
8$5<';N <5:'; $535 :'&=%"5 & 2<)4$-K :';':@ &' :'$=:;5; #;'&5 4 @D"5 ' 4 2<)4$- ;"5
2+=4;#'4'*.$-5;8:5@'4-'4<';&5`XZNYY'N
8&:"5`XZNYY'&'*-4'=345@*=4%"5,.#:-&&'$55:&'4%"5 $,3&&' S C#:-&
55:&-4<-54=4$<-54TK9='-382'3'4<'3;=';<:=<=:&5-;45@5;3(<5&5;&'$';;553'-5M
P  4,4$'& -;<:-#=<'& ,44'2 $$';; ST Q 3(<5&5 #;'&5 '3 $54<'4%"5 ;;-3
$535*=4%"5&58&:"5<:&-$-542N
P  54<:522'& ,44'2 $$';; S T Q 3(<5&5 #;'&5 '3 <:4;3-;;7'; '3 8':.5&5;
2-@:';&'$54<'4%"5;;-3$535*=4%"5&58&:"5<:&-$-542N
535 8:<' &; 2<':%7'; &5 35&'25 `XZNYY' <'35; 2+=4; 8:!3'<:5; 9=' *5:3
&-$-54&5;5=:'*5:3=2&5;'3$538:%"5$5358&:"5<:&-$-542N
P :#-<:<-54 4<':*:3' 8$' S T Q -4<':@25 &' <'385 '3 9='  ';<%"5 &'@' ;'4<-: 5
3'-55$-5;54<';&'-4-$-:58:5$'&-3'4<5&'#$15**N=4<53-5:*5:$<'+5:-&'$';;53'45:
;': 5 N
P:4;3-;;-5485:<=4-<CSTQ3 B-3&=:%"59='=3$<'+5:-&'$';;585&':'<':5
3'-586;&'<':3-4 P25$5355$-5;5'$53'%:<:4;3-<-:N
P54<'4<-54-4&5ASTQ04'2&'$54<'4%"5<'3;'=*=4$-543'4<5;'3'2,4<'&5
8&:"5 `XZNYYN  2<':%"5 4';<' 8:!3'<:5 ( :'2$-54& 5; @25:'; &'   '  # 9=' ;"5
&-*':'4<';8:$&$<'+5:-&'$';;5N-*':'4<'3'4<'&58&:"5`XZNYY'39='5;@25:';;"55;
3';35;8:<5&'9=29=':<:4;3-;;"5-4&'8'4&'4<'3'4<'&5<-85&'<: *'+5N

LBJ ""
' 34'-: :';=3-& 8:';'4<:'35; 5 3(<5&5 &' $';;5 N   =<-2-DP;' &' =3
3'$4-;35 &' $55:&'4%"5 $'4<:2-D&5 $54,'$-&5 $535 $  '(K ;-3-2: 5 
' (&5&';$:-<5458&:"5`XZNYYN
 $55:&'4;<:5$;&'*:3';'3=33#-'4<'2-@:'&'$54<'4%"5=<-2-D4&58:-5:-&&'
&' $';;5 3-; 2< 9=' 5; &'3-; ;':@-%5; -382'3'4<&5; 8'25 8&:"5N ';< *5:3 '2' $54;'+='
;;=3-:'$55:&'4:;<:5$;&'*:3';'4<:';';<%7';8:<5&553#-'4<'<:@(;&58:!3'<:5
K-4$2=;-@'8:'2'3';35N854<5&'$';;585&'-4-$-:8':.5&5;2-@:';&'$54<'4%"5$,3&5;
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&'    =;4&5  86; $54;-&':: 5 3'-5 $535 2-@:' 85: =3 -4<':@25 &'
<'385-+=2 N535 (3'45:&59=' 5854<5&'$';;5<'3585:<=4-&&'&'-4-$-:5
N
: -4-$-: =3 <:4;3-;;"5 ( ';<#'2'$-&5 =3   ' $& ';<%"5 85&' <': 45
3 B-35 5-<5   $53 &-*':'4<'; 8:-5:-&&';N  ';<%"5 &'@' '4@-: =3 9=&:5 $,3&5
    9=' $54<(3  &';$:-%"5 &5; :'9=':-3'4<5; &' 5 4'$';; :-5; 8:  <:4;3-;;"5N 53
#;'4';<';:'9=':-3'4<5;5854<5&'$';;5&'<':3-45  !!4'$';; :-5'8:<-:
&-;<5;';<%7';;"5-4&+&;'3-4<':@25;&'<'385;=*-$-'4<';8:<'4&':5;:'9=-;-<5;&'5
4'$';; :-5;8:<:4;3-;;"5N






MB
54*5:3' $53'4<&5 4<':-5:3'4<'K  5 =;5 &' :'&'; ;'3 *-5 <'3 $:';$-&5
'B854'4$-23'4<'K '4<:'<4<5 5 =;5 &';<; :'&'; 8: 82-$%7'; 9=' 85;;='3 :'9=-;-<5; &' <'385
:'2K$535($;5&;82-$%7';3=2<-3.&-;K'3';8'$-2;82-$%7';-4<':<-@;&'@5D'@.&'5;5#
&'34&S!TK<)3;-&55#0'<5;&'';<=&5;'3&-@':;5;:<-+5;8=#2-$&5;42-<':<=:K
&'@-&55+:4&'8:5#2'3&'+:4<-:9=2-&&'*-3*-34';<'3'-5&'<:4;3-;;"5K-;<5(K9='5;
&&5; :'$'#-&5; 85: =3 <':3-42 ;'3 *-5K <'4, 9=2-&&' ;'3'2,4<' 5; '4@-&5; 8'25 <:4;3-;;5:
5=+':&5:&'<: *'+5N
;-$3'4<'K;82-$%7';&'@5DK@.&'5' =&-5K&-*':'4<'3'4<'&;82-$%7';<:&-$-54-;K
&'34&385:3'$4-;35;9='85;;3+:4<-:5;:'9=-;-<5;3.4-35;8:=3#53*=4$-543'4<5
&; 3';3;K ';; 4'$';;-&&' &' +:4<- &' #4&K <:;5 3.4-35 ' 8:-5:-D%"5 &' <: *'+5 '3
&'<:-3'4<5&5;&'3-;<-85;&'*2=B5;K*5:3*<5:';&'$-;-@5;8:8:585;<&53'$4-;35N
8:587''4<"5K5-<5&-*':'4<';8:-5:-&&';&'=;= :-5;9='';<"5;;5$-&;'39=<:5
$<'+5:-;&'$';;5;N3-:;'<2N(&'354;<:&52+=4;&5;8:!3'<:5;85:$<'+5:-S@':#'2ZTN

!%/KB6%(24*5$%"%552%340%6425$%"21'*(74# 2
6%(24*$%
"%552

4*24*$$%

0*1

0:

 

0:*02
`XZNYY

`XZNYY

`XZNYY#

`XZNYY+

R

[

3-4

3B

_

X

X

R

Z

3-4

3B

[

X

X

R 

Y

S3-4bYTOZPY

3-4

Z

^KXY^3;

[KXX`3;

R

X

S3-4bYTO\PY

S3-4bYTOZPY

Z

[KZ^\3;

YK]X\3;


;$<'+5:-;&'$';;5';<"5&-@-&;'3MRS: *'+5&'*=4&5TKRS'2,5:';*5:%5TK
R  S.&'5T ' R S5DTN -2@ '< 2N 8:';'4< =3 ';$2 &' 8:-5:-&&' &' =;= :-5 $53 ;
:'*':'4<';<-8+'4;85:$<'+5:-S@':#'2[TN
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!%/LB5"/$%34*24*$$%5$%7574*2%6*3(%0324"6%(24*
4*24*$$%

4*24*$$%$%574*2E

6%(24*$%"%552E

%5"4*# 2

-;-B

X

R

: *'+5&'=4&5



Y

R

: *'+5&'=4&5

Z

R

'2,5:';*5:%5

[

R

'2,5:';*5:%5

\

R 

.&'5

]

R 

.&'5

^

R

5D

_

R

5D

-;2<




'4<:5 &';<' 35&'25 ; $<'+5:-; &' $';;5 85;='3 $& =3 ;= 8:68:- *-2K 54&' 5;
&&5;5$,'+:'34$3&;=8':-5:;"5$2;;-*-$&5;$535=3&;9=<:5$<'+5:-;&-;854.@'-;
45K'&'85-;;"5:3D'4&5;'3=3*-2+':2&5<-85-:;<P-4-:;<P5=<S TN5:-;;5(45<6:-5
9='5<:<3'4<5*'-<58'25*5:4'$'$54&-%7';&5;8$5<';9='85;;='3=3$<'+5:-&'$';;5
8:-5:-< :- $,'+ ; $3&; ;=8':-5:'; 3-; :8-&3'4<'N & *-2 *=4$-54 $535 =3 35&'25 
-4&-@-&=2K85:(3$538:!3'<:5;&-*':'4<';&'8'4&'4&5&$<'+5:-&'$';;5S@':-+=:YTN



*(74JB2$%/2$%'*/5$2


 *=4$-543'4<5 &5  45 9=' ;' :'*':'  <:4;3-;;"5 8:58:-3'4<' &5; &&5; 45 3'-5
;'3 *-5K ( #;<4<' ;'3'2,4<' 5 K  &-*':'4$-4&5P;' 8'4; 4 *6:3=2 8'25 9=2 5 $ 2$=25 &5
(:'2-D&5K9='45K$54*5:3'$53'4<&54<':-5:3'4<'K(-4*':-&58:<-:&5$54$'-<5
&' $<'+5:-; &' $';;5K 5= ;'0K 5 3(<5&5 *5:4'$' 5; 8$5<'; &' 3-5:'; 8:-5:-&&'; =3 3-5:
$,4$' &' ;':'3 <:4;3-<-&5;N ;;' <'385 8: 5; 8$5<'; ;':'3 <:4;3-<-&5; ( ;-42-D&5 85: =3
<'385 K$2$=2&58:<-:&$2;;'&5&&5K&04'2&'$54<'4%"5'&5<'385 N
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3;.4<';'K8:=3';<%"5;'3*-5-4-$-:=3<:4;3-;;"5'2&'@'';$=<:53'-585:=3
<'385 -+=2   N 86; @':-*-$: 9=' 5 3'-5 ';<  5$-5;5 $& =3 &; 9=<:5 $<'+5:-; &' $';;5
&:"5-4.$-55;'=8:5$';;5#$15**<-3'N535$&$<'+5:-&'$';;585;;=-=3@25:&-*':'4<'&'
3-4 ' 3B ' ';<'; @25:'; ;"5 &'<':3-4&5; &' 35&5  -382'3'4<:  8:-5:-D%"5 &'
<:4;3-;;"5K 5 <: *'+5 $2;;-*-$&5 $535 @5D <'3 3-5: 8:-5:-&&' &' <:4;3-;;"5 9=' 5 <: *'+5 &'
@.&'5K9='85:;=@'D<'33-5:8:-5:-&&'&59='5<: *'+5$2;;-*-$&5$535#';<'**5:<N
-4<':';;4<'5#;':@:9='3';35<'4&5';;$2;;-*-$%"585:$<'+5:-&'$';;5K'$53
8:-5:-D%"5 &5 3'-5 8:  <:4;3-;;"5 85: $<'+5:-K -4& ( 85;;.@'2  5$5::)4$- &' $52-;"5K -;;5
85:9='K =3 ';<%"5 9=' -382'3'4<' 5 3(<5&5  ;6 85&' &: -4.$-5 5 8:5$';;5 &' <:4;3-;;"5
86;=3<'385 K$535$&';<%"585;;=-5;3';35;@25:';&'A3-4KA3B' K'B-;<'
85;;-#-2-&&' &' &=; ';<%7'; <:4;3-<-:'3 5 3';35 <'385K 9=4&5 -;;5 5$5::': =<-2-DP;' 5
8:5$'&-3'4<5 8&:"5 -382'3'4<&5 45 `XZNYY S K ZXXaTN ;;' 8:5#2'3 <'3 ;= 5:-+'3 '3
@-:<=&' &5 35&'25 &5<&5 8'25 3'$4-;35 K 9=' -382'3'4< ;= 852.<-$ &' 8:-5:-D%"5 &'
<:4;3-;;"58'2$2;;-*-$%"5&5<: *'+5K#;'4&5P;''3@25:';&'3-4'3B&-*':'4<';85:
$<'+5:-K &';; *5:3 ';<%7'; &-*':'4<'; 85&'3 &-;8=<: 5 3'-5 8:  <:4;3-;;"5 &' 8$5<'; &'
=33';3$<'+5:-N
 8:-4$-82 @4<+'3 &5  ;5#:' 5  ( 9=4<5  ;= =<-2-D%"5 '3 :'&'; &P,5$K 5=
;'0K4"58:'$-;4'$';;:-3'4<'<':=3854<5&'$'4<:2-D%"5S-4*:';<:=<=:&TK85:';;'35<-@5(
$54;-&':&5=3'B<'4;"5&*=4%"5&'$55:&'4%"5N
5#:'8:'3-;;&5`XZNYY'K&-4<'&5$:';$-3'4<5&-4*:';<:=<=:A-:'2';;'2'@4&5'3
$54;-&':%"55&';*-5&;<:4;3-;;7';&'<'385:'2;5#:':'&';;'3*-5(85;;.@'2-3+-4:9='
$53=4-&&'$&)3-$';<'0'3$54;<4<'<-@-&&'4 :'&'8';9=-;9=''4@52@3';;';<'3;N
5:<4<5K8:';'4<:'35;2+=4;<:#2,5;<=-;9='&';<$38';9=-;;&5!3#-<5&5N
3 = '< 2N *5- 354<&5 =3 35&'25 &' 4 2-;' &'<2,&5 8: *':-:  -4*2=)4$- &' $&
8:!3'<:5&'&-*':'4$-%"5&5M K3-4K3BK2-3-<'$15**<-3'N
5:';'<2N5=<5:8:';'4<=3';<=&5&'=3&;8:-4$-8-;8:585;<;&5K9='(5
*5:4'$-3'4<5&'58:82-$%7';'3<'385:'2N
'+=-4&5 ';; <'4&)4$-K '::45 '< 2N 8:585c =3 2+5:-<35 9=' <'4< *5:4'$': =3
$54*-+=:%"5 6<-3 5; 8:!3'<:5; &' &-*':'4$-%"5 &5  8: <:4;3-;;7'; &' <'385 :'2 '3
&'<:-3'4<5&;<:4;3-;;7';&'&&5;N
3 ='<2N5=<5:&';'4@52@'=33#-'4<'&';-3=2%"5=<-2-D4&55;-3=2&5: 255-3
8:'3=2:5*=4$-543'4<5&58:82-$%"53=2<-3.&-N
34$,;'<2N5=<5:8:587'=3';<=&5'B8':-3'4<29='@-;8:-35::53'$4-;35&'
$';;5&5$53*5$54'4+'4,:-&'<: *'+5'4+:4<-&';':@-%5N
3 -:; '< 2N 5 =<5: &';'4@52@' =3 ';<:=<=: #;'& '3 ;-3=2%"5 8: $538:: 5
&';'38'4,5&:'&'58':4&5$5358&:"5`XZNYY<:&-$-542'58&:"5`XZNYY''3=33#-'4<'
$53<: *'+5&'&&5;'@5D$5'B-;<-4&5N

NB   
`XZNYY'K'3';8'$-25K(3-;=3<'4<<-@&'3-4-3-D:5;8:5#2'3;'4$54<:&5;
45 3'-5 A-:'2';; 9=' 8:'0=&-$3 8:-4$-823'4<'  9=2-&&' &' <:4;3-;;7'; 3=2<-3.&-N  =3
2<':4<-@ 8: *5:4'$': 5 '3 =3 3'-5 9=' ( <:&-$-542 85: ;= -4;<#-2-&&' ' 8'25 $54<:52' &'
$';;5#;'&5'3N5355#;':@&5K'B-;<'3&-@':;5;<:#2,5;9='8:5$=:3';<=&:;
8:<-$=2:-&&';&=<-2-D%"5&53'$4-;35K8:-4$-823'4<'8:<:4;3-;;7';&' =&-5'@.&'5N
;;; 8';9=-;; &'354;<:3  '*-$-c4$- '  82-$<-@-&&' & ;52=%"5K <'4<4&5 &8<: ;'38:' 9='
85;;.@'25;*<5:';$:.<-$5;N';35$535+4,5*5:4'$-&58'25'3<':35;&'5K-4&4"5;'
85&' +:4<-: 9='  ;52=%"5 ( &'*-4-<-@ 5=  ;<-;*<6:- 8: <: *'+5 3=2<-3.&-K '3 :D"5 & +:4&'
;'4;-#-2-&&'&';;'<-85&'&&5'3:'2%"5<:;5'8':&&'8$5<';N
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  N46JJA*4%/%55%$*70""%5521642/FG1$ );5*"/
;%4
F G
3%"*'*"6*2150%1$0%16OA%$*70""%5521642/FG 7/*6; 2' %48*"% 1)1"%0%165B 
<&`XZNYY'QZXX]

 K NL K NL  K L K N  33/*"6*215 1$ )//%1(%5 2' 6)% OIKBJJ% 
%")1*50A1:3%4*0%16/67$;N 538=<':5$-'<CQZXX]N

   K NL K N  7/*6; 2' %48*"% 1(%0%16 *1 20%N  533=4-$<-54;
5$-'<CQZXXaN

 K NL  K N 03428*1( *$%2 7/*6; *1 OIKBJJ %6924.5N 5#-2' -&'5 '2-@':C
5:1;,58-4 ZXXaK-5&' 4'-:5QZXXaN

K NL  K NL K N 1 ""%55 %/; 2$%/ '24  OIKBJJ% N  538=<': 5$-'<C Q
ZXX`N

 K NL  K N %1%'+"*25 $2 $4 2  OIKBJJ% 34 4'%(2 $% %032 %/ %0 4%$%5 
1 25647674$5N-;;':<%"5&'';<:&5'34+'4,:-KQZXXaN

 K NL  K N 1/*5% 20346*8 $% %5%03%1)2 $% %$%5 OIKBJJ % OIKBJJ% 751$2
*07/# 2NQ;$5252-<($4-$KZXX`N

  K N NL  K N NL  K N N  28%4 *4%/%55A 420*5%5 1$ )//%1(%5N 
533=4-$<-54;5$-'<CQZXX`N

K N NL  K NL  K N *07/6*21 03/%0%166*21 1$ %4'2401"% 1/;5*5 2'  OIKBJJ%
4262"2/N882-'&'$,4-$;4&<':-2;K]`P^XKY\ZaPZXYYN
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  K N NL  K NL  K N  40%924. '24 7674% 16%41%6D5%$  42$"56*1(N
'8:<3'4<5*538=<':$-'4$'K4-@':;-<C5* 22-45-;<:#4Q,38-+4:#4QZXX_N

KNL KNLKNLKN36*0/21'*(746*212'OIKBJJ%'24%/D
*0% 1$ 6 4''*"N '8<N 5* '2'3<-$; 4+NK 4-@N :25;           
',-$=2:'$,4525+C5$-'<CQZXYXN

KNL KNLKNLKN*0*66*2152'6)% OIKBJJ%34262"2/
9)%15733246*1(4%/D6*0%"20071*"6*21N4-@':;-&&''&':2&'4<<:-4K25:-45852-;N 
4<':4<-5425:1;,58QZXX`N

 K N 423256 $% &62$2 $% "%552 2 %*2 !5%$2 %0 2 34 %$%5$ 2"  OIKBJJN
-;;':<%"5&'';<:&5'34+'4,:-K4QZXX`N
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 32)9%::3$%%:8<+:% 23># 3$%$%39;%%39$%:;%$%$<"# 3%"2304)+"
;0NNZXYY

  
 

(3.1'4!;%.2(3<4'4;]J4$(:<!.1-(3!.(.:!^J )1.4!:<.3;'4_J
W
X
3'(:;43 =;<!>4'((3'43%! (4;)>(:!1'4-!>(;'( 
[I\I]
Y
Z
 2:;+;<;3%$%90$%0)3:P  QI   OI 2+>%9:+$$%%$%90$%0)3:
Y
Z
[
\
N1+0J)%2+0$32:YZ[U)1+0K"31 I9>Z0U*3;1+0K"31 I*%0+319;+2:_aU)1+0K"31 I93"*%$3Ya`aU)1+0K"31 I
]
.3:%%%>%90$3U)1+0K"31 




%79%:%2;# 3 $% ":3: & <1 ;47+"3 +1739;2;% %1 7%:8<+: $% 9"+3",2+3 !:%$3 %1 ":3:K 31 3
<:3$%::%1%"2+:13$%7%:8<+:H;%9%13:<1!:%$%":3:8<%+9"9%:"%9793739"+3201%2;%"31
37::9$3;%173K::%"9%:"+1%2;3(%;93:;%173:$%9%:73:;$:%@%"<#6%:$:;9%(:$3"+"03
$% >+$ $3 1%"2+:13H )%92$3 <1 ;9:3 79 3 <:<9+3K 9 !39$9 %::% ;%1H & 79373:; <1
:30<# 3 %2>30>%2$3 0)39+;13 )%2&;+"3 !:%$3 %1 ;+73: !:;9;3: $% $$3: PH %2%;+"
0)39+;*1 !:;9"; ; A7%Q % <1 13$%03 %2;+$$% 9%0"+320 79 9%)+:;99 3: "32*%"+1%2;3:
39+<2$3: $% <1 :+:;%1 $% "317<;# 3 !:%$3 %1 )%2;%: >+9;<+:K %"399%2;% $%::% %:;<$3H
$%:%2>30>%<N:%<10)39+;13"7B$%)%9923>3:":3:"31"9$+20+$$%1%2398<%3:":3:;<+:K
3!.%;+>3$%::%0)39+;13&$+1+2<+93%:7#3$!:%$%":3:%H%1$%"399'2"+$+::3H<1%2;9
%(+"+'2"+$9%"<7%9# 3$3:":3::%17%9$$%+2(391# 3$%2;93$%<1$31,2+3$%"3179:320+2%K
!1!>:!;M%-!>(;J +:;%1: !:%$3: %1 ":3:H +:;%1: !:%$3: %1 9%)9:H +:;%1: 1<0;+)%2;%:H
3$%032;+$$%%0"+320H 2;%0+)'2"+9;+(+"+0H0)39+;13%2&;+"3K
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 32)9%::3$%%:8<+:% 23># 3$%$%39;%%39$%:;%$%$<"# 3%"2304)+"
;0NNZXYY

TL 
"+3",2+3 !:%$3 %1 ":3: &  79;% "%2;90 $% "32"%+;3: % ;&"2+": 8<% ;2)% 0)<2: $3:
1+:!:+"3:::<2;3:9%0"+32$3:9%79%:%2;# 3$3"32*%"+1%2;3H9"+3",2+3%79%2$+B$3"31
%@7%9+'2"+ P2)%2*%+1 %; 0KH ZXX[QK ;<01%2;%H %:: ;%39+ %:; :%2$3 70+"$ 2 9% $%
2;%0+)'2"+ 9;+(+"+0 2 "32:;9<# 3 $% )%2;%: +2;%0+)%2;%: "31  "7"+$$% $% 2%)3"+# 3 $%
793$<;3:%:%9>+#3:K
1$3:79+2"+7+:$31,2+3:$%70+"# 3$+2;%0+)'2"+9;+(+"+0!:%$%1)%2;%:&3<:3
$% :+:;%1: 1<0;+)%2;%: 79 <;31;+B9 793"%::3: $% 2%)3"+# 3 P 9<:H ZXXYQK ::%: )%2;%:H
$3;$3:$%<;3231+H73$%1%@%"<;9;9%(::+170%:3<"3170%@:P9$+2*HZXX]QK732;30>3&
3!.%;+>$37%0:79+2"+7+:7%:8<+::23::<2;3$%2%)3"+# 3<;31;+B$79(B%9:%<:793"%::3:
; 3:%1%0*2;%:8<2;373::,>%03"31&9"+3;9$+"+320K
1+39+$:>%B%:H3:793!0%1:$%2%)3"+# 3<;31;+B$: 3"3170%@3:%::30<#6%:
: 3 :3(+:;+"$:H %@+)+2$3 8<% 0)<2: ::<2;3: :%.1 1%$+;$3: % 9%:30>+$3: $% <1 13$3 +2;%)9$3K
;<01%2;%H:30<#6%:$+:732,>%+:;'1%:;9;&)+:$%2%)3"+# 3%:7%",(+":8<%: 39%0"+32$:<1
$%;%91+2$3$31,2+3K0&1$+::3H1!+%2;%:$%2%)3"+# 3(3911<+;39%:;9+2)+$3:<113$%03$%
2%)3"+# 3%:7%",(+"3H239101%2;%!:%$3%10%+06%:P+0>%;0KHZXX^QKH279;+"H%1<1=2+"3
1!+%2;%$%2%)3"+# 3H73$%1%@+:;+9>9+3:13$%03:K313H739%@%1703H23%AH%18<%<1$3:
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1

Foi utilizado como critério de busca a palavra "Computação" traduzido para o idioma Inglês. Consulta realizada no
mês de Setembro/2011.

2

Aqui tratado de maneira genérica, podendo-se considerar itens de venda, serviços etc.
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ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

&ƌĂŶĐŝĂŶŽŶƚƵŶĞƐ ͖DĂƵƌŽKůŝǀĞƌŝĂ ͖:ŽŶŚE͘͘ĚĞ^ŽƵǌĂ ͕>ƵŝǌK͘D͘ŶĚƌĂĚĞ ͖/ǀĂŶĂĂƌƌĞƚŽ ͖
ϯ
:ŽƐĠƌŝŶŐĞů&ŝůŚŽ 
ϭ
Ϯ
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄʹ&ŽƌƚĂůĞǌĂͬͲƌĂƐŝů͕ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄʹ&ŽƌƚĂůĞǌĂͬͲƌĂƐŝů͕
ϯ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨǀƌǇsĂůĚǭƐƐŽŶŶĞʹǀƌǇͬƐƐŽŶŶĞʹ&ƌĂŶĕĂ
ĨƌĂŶĐŝĂŶŽΛƵŶĞŵĂƚ͘ďƌ͕ŵĂƵƌŽΛĐĞĨĞƚĐĞ͘ďƌ͕ŽĚŽƌŝĐŽΛĐĞŶƚĞĐ͘ŽƌŐ͘ďƌ͕ŝǀĂŶĂͺďĂƌƌĞƚŽΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ͘ďƌ͕
ũďƌŝŶŐĞůΛŝďŝƐĐ͘ƵŶŝǀͲĞǀƌǇ͘Ĩƌ

Z^hDK
ƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ƶŵ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ƐĞŶƐşǀĞů ĂŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƉĂƌĂ Ă ƚŽŵĂĚĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ ĚĞ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ ĞŵƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ^ĂƷĚĞ ƉƷďůŝĐĂ͘ ůĞ ƵƚŝůŝǌĂ Ž ĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƌ ĚĂ ds ĚŝŐŝƚĂů ďƌĂƐŝůĞŝƌĂ ;ƐĞƚͲƚŽƉ
ďŽǆͿ ĐŽŵŽ ĨŽŶƚĞĚĞ ĐŽůĞƚĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ ŶĂƐ ƌĞƐŝĚġŶĐŝĂƐ͕ Ğ Ž ƉƌŽũĞƚŽ ŝŶƚƵƌĆŽ
ŝŐŝƚĂů͕ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞ Ğŵ ƵŵĂ ŝŶĨƌĂͲĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ Ğŵ ĂŶĞů ĚĞ ĨŝďƌĂ ſƉƚŝĐĂ Ğ tŝDy
ĐŽŵƉŽƐƚĂ ĚĞ ϯ ŵŝů Ŭŵ ĚĞ ĞǆƚĞŶƐĆŽ͕ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄ  ĐŽŶĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞ Ă  ϴϮй ĚŽƐ ůĂƌĞƐ ĐĞĂƌĞŶƐĞƐ͘
ƐƚĞ ƉƌŽƚſƚŝƉŽĠ ďĂƐĞĂĚŽ ŶŽ>Z//^͕ Ƶŵ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ĐŝŶĐŽ ĚŽŵşŶŝŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐġŶĐŝĂ
ƉĂƌĂ Ă ƚŽŵĂĚĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ ĚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ͗ 'ĞƐƚĆŽ ĚŽ ŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕EŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ ƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂ͕
dĠĐŶŝĐĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ Ğ Ă 'ĞƐƚĆŽŽŵƉĂƌƚŝůŚĂĚĂ͘ hŵ ĞƐƚƵĚŽ ĚĞ ĐĂƐŽ ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽŐĞŶƚĞƐĚĞ^ĂƷĚĞ
Ġ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͕ ĂůĠŵ ĚĞ Ƶŵ ƉƌŽũĞƚŽƉŝůŽƚŽĐŽŵŽƉƌŽǀĂĚĞĐŽŶĐĞŝƚŽĚĂƐĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐĚŽƉƌŽƚſƚŝƉŽ
ƉƌŽƉŽƐƚŽ͘

WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ƐŝƐƚĞŵĂƐĞŶƐşǀĞůĂŽĐŽŶƚĞǆƚŽ͕dsŝŐŝƚĂů͕ŽŶƚŽůŽŐŝĂƐ͕ĚĞŶŐƵĞ͕ĐŽŵďĂƚĞ͘
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ϭ͘ /EdZKhK
 ĞǀŽůƵĕĆŽ ĚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ Ġ ƉƌŽƉŝĐŝĂĚĂ ƉĞůĂ ďƵƐĐĂ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ Ğŵ ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ ŽƐ ĚŝƌĞŝƚŽƐ
ƐŽĐŝĂŝƐĂůŝĂĚŽƐĂŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐŽ͕ăƉƌŽĚƵĕĆŽĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂůĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞăŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ
ĚĞ ŶŽǀĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ͘ /ƐƚŽ Ġ ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ ĐŽŵ Ă ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ ĚĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂůĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƐĂƷĚĞ͕ĨĂƚŽƌƋƵĞŝŵƉƁĞĂŽƐƐĞƵƐŐĞƐƚŽƌĞƐŶŽǀŽƐĚĞƐĂĨŝŽƐƉĂƌĂ
ĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ͘
ŽŶƐĞƋƺĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞĞƉŝĚĞŵŝĂƐĚĞĚŽĞŶĕĂƐŝŶĨĞĐƚŽͲĐŽŶƚĂŐŝŽƐĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵŐƌĂŶĚĞ
ĚĞƐĂĨŝŽƉĂƌĂŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ^ĂƷĚĞĞƐĞƵƐŐĞƐƚŽƌĞƐ͘KƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĞƉĂĐŝĞŶƚĞƐĞ
ŽƐ ĐƵƐƚŽƐ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ ;Ğ͘Ő͕͘ ŝŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐͿ ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂŵ Ă ďƵƐĐĂ ƉŽƌ ƐŽůƵĕƁĞƐ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ Ğ ĚĞ ďĂŝǆŽ ĐƵƐƚŽ
ƉĂƌĂ Ž ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽͬƉƌĞǀĞŶĕĆŽ ĚĞƐƚĂƐ ĚŽĞŶĕĂƐ͘ ŝĂŶƚĞ ĚĞƐƚĞ ƋƵĂĚƌŽ͕ ŐĞƐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ĚĞĨĞŶĚĞŵ Ă
ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĂďŽƌĚĂŐĞŶƐ ĐůşŶŝĐĂƐ ŝŶŽǀĂĚŽƌĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ƵŵĂ ŵĂŝŽƌ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ĚŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ Ğ ĚŽ
ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ƐƵĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ;KE,/DZ͖ t'EZ͖ 'ZhD,͕
ϮϬϬϮͿ͘
^ĞŐƵŶĚŽ zŽƵŶŐ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϳͿ Ă dĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ;d/Ϳ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐƵĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ƌĞŵŽƚŽ Ğ ĚĞ ŝŶƚĞƌĂĕĆŽ ĐŽŵ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ŵĠĚŝĐŽƐ Ğ ĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĂƚƌĂĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ Ă ŐĞƐƚĆŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ͘ WŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ƌĞŵŽƚŽ ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ Ğŵ ƌĞƐŝĚġŶĐŝĂƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ă ĐŽůĞƚĂͬĞŶǀŝŽ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂƐ ĨĂŵşůŝĂƐ ƉĂƌĂŽƐ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ͕Ž ƋƵĞ
ƚƌĂǌ ŵĞůŚŽƌŝĂƐ ƉĂƌĂ Ă ĐŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽ Ğ ĞĨŝĐĄĐŝĂ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĚĞƚĞĐĕĆŽͬƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ƌĞŵŽƚŽ ĚĞ
ĚŽĞŶĕĂƐ͘
ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ Ž ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ƌĞŵŽƚŽ ĚĂ ƐĂƷĚĞ ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ƉŽĚĞ ƌĞƐƵůƚĂƌ͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ŶĂ
ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽ ĚŽƐ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂŝƐ Ğŵ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͕ ŶĂ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
ŝŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚŽ ƚĞŵƉŽ ŵĠĚŝŽ ĚĞ ƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂ ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌ͘ >ĞǀĂŶĚŽ Ž ĞǆƉŽƐƚŽ Ğŵ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ͕ĂdsŝŐŝƚĂů/ŶƚĞƌĂƚŝǀĂ;ds/Ϳ;K>/s/Z͖hE,͕ϮϬϬϵͿƐƵƌŐĞĐŽŵŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƉƌŽŵŝƐƐŽƌĂ
ƋƵĞ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ ƉĂƌĂ Ž ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ƌĞŵŽƚŽ ĚĂ ƐĂƷĚĞ ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ͕ ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽ Ž
ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŶĚŽ ŝŶͲƐŝƚƵ ĚĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĐůşŶŝĐĂ ĚŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚĂƐ ĨĂŵşůŝĂƐ͘ ^ĞŶƐŽƌĞƐ
ĂĐŽƉůĂĚŽƐͬŝŶƚĞƌĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐ ĂŽ ƐĞƚͲƚŽƉͲďŽǆ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ds/͕ ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ
ŝŶƚĞƌĂƚŝǀĂƐ͕ ƉĞƌŵŝƚĞŵ Ă ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͕ Ğŵ ƚĞŵƉŽ ƌĞĂů͕ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĐůşŶŝĐĂƐ ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ;Ğ͘Ő͕͘
ĨƌĞƋƺġŶĐŝĂĐĂƌĚşĂĐĂ͕ƉƌĞƐƐĆŽĂƌƚĞƌŝĂůͿ͘ƐƚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐĆŽĞŶǀŝĂĚĂƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂĞƋƵŝƉĞĚĞƐĂƷĚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů͕ŽƌŝĞŶƚĂĚŽĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐĚŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŵĠĚŝĐŽƐ͘
WŽƌƵŵůĂĚŽ͕ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞĚĞƐĐƌĞǀĞŵĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƐĂƷĚĞ͕ĐŚĂŵĂĚĂƐĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽƐĞŐƵŶĚŽĞǇ
;ϮϬϭϭͿ͕ĚĞƉĞƐƐŽĂƐŵŽŶŝƚŽƌĂĚĂƐƉŽĚĞŵƐĞƌĞǆƉůŽƌĂĚĂƐƉŽƌƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƐĂƷĚĞƉĂƌĂŽĂƉŽŝŽăƚŽŵĂĚĂĚĞ
ĚĞĐŝƐĆŽ͘ WŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ĂŽ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ƵŵĂ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ĚĞ Ƶŵ ƉĂĐŝĞŶƚĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂĚŽ ;Ğ͘Ő͕͘ ƵŵĂ ƋƵĞĚĂ ďƌƵƐĐĂ ĚĂ ƉƌĞƐƐĆŽ ĂƌƚĞƌŝĂůͿ͕ ĂůĞƌƚĂƐ ƐĆŽ ŐĞƌĂĚŽƐ Ğ ƌĞŐƌĂƐ ĚĞ ĂƉŽŝŽ ă
ƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽƐĆŽĂƚŝǀĂĚĂƐ͕ƋƵĞǀĆŽĚĞƐĚĞĂƵŵĂƐŝŵƉůĞƐůŝŐĂĕĆŽƚĞůĞĨƀŶŝĐĂ͕ĞŶǀŝŽĚĞ^D^͕ĞͲŵĂŝůƐ͕
ĞƚĐ͘ĂŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĞăĞƋƵŝƉĞŵĠĚŝĐĂĂƚĠĂƌĞƋƵŝƐŝĕĆŽĐŽŵƵƌŐġŶĐŝĂĚĞƵŵĂĂŵďƵůąŶĐŝĂ͘
WŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ğŵ Ƶŵ ŶşǀĞů ŵĂŝƐ ĞůĞǀĂĚŽ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞƐƚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ Ž ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ
ƐĂƷĚĞ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂƉŽĚĞŵĨŽƌŵƵůĂƌƵŵĂǀŝƐĆŽŐůŽďĂůĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƐĂƷĚĞĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ͕
ĂƉŽŝĂŶĚŽŶĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐĚĞŐĞƐƚĆŽ͘ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƐĂƷĚĞ;E/^͖,DW'E͖
WKDz͕ ϮϬϬϴͿ ƌĞĨĞƌĞͲƐĞ Ă Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĂĕƁĞƐ Ğ ŵĞĚŝĚĂƐ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͕
ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĞĐůşŶŝĐĂƐŽďũĞƚŝǀĂŶĚŽĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŵĞƚĂƐĐŽůĞƚŝǀĂƐ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƐĂƷĚĞĚĂ
ƉŽƉƵůĂĕĆŽƉŽĚĞƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂŐĞƌĂƌĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂů;Ğ͘Ő͕͘şŶĚŝĐĞƐĚĞ
ƉŽƐŝƚŝǀŝĚĂĚĞĚĞƵŵĂĞƉŝĚĞŵŝĂĂƐƐŽĐŝĂĚĂĂƵŵĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƌĞŐŝĆŽͿ͕ĂƵǆŝůŝĂŶĚŽŽƐŐĞƐƚŽƌĞƐĚĞƐĂƷĚĞŶĂ
ƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽ;Ğ͘Ő͕͘ŽƌĞŵĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĚĞĂŐĞŶƚĞƐƉĂƌĂĄƌĞĂƐĚĞŵĂŝŽƌŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞĚĞŶŐƵĞͿ͘
KƉƌŽƚſƚŝƉŽƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚŽƉƌŽũĞƚŽ>Z//^;>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽĚĞZĞĚĞƐ/ŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐĞ/ŶƚĞŐƌĂĚĂƐĚĞ^ĂƷĚĞ
ƉůŝĐĂĚĂĂŽWƌŽũĞƚŽŝŶƚƵƌĆŽŝŐŝƚĂůͿĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽƉĞƌŵŝƚĞĂƵǆŝůŝĂƌŶĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽĚĞ
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ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ ĚĞ ^ĂƷĚĞ ƉƷďůŝĐĂ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ĂŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ;ĐŽŶƚĞǆƚͲĂǁĂƌĞͿ͕ ĂƐƐƵŶƚŽ ĐŝƚĂĚŽ ƉŽƌ
ĂůŐƵŶƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ĐŽŵŽ ĞǇ ;ϮϬϭϭͿ͘ >Z//^ ƵƚŝůŝǌĂ Ž '/E'͕ ŵŝĚĚůĞǁĂƌĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ƉĂƌĂ Ă ds ŝŐŝƚĂů
ďƌĂƐŝůĞŝƌĂ;^KZ^͖ZKZ/'h^͖DKZEK͕ϮϬϬϲͿ͕ƐŽŵĂĚŽĂŽŝŶƚƵƌĆŽŝŐŝƚĂů;ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ
ĞŶƚƌĞŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞƐĂƷĚĞ͕ĂƐĨĂŵşůŝĂƐĞŽƐŐĞƐƚŽƌĞƐĚĞƐĂƷĚĞͿĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞƉĞƌŵŝƚŝƌĂŝŶƚĞƌĂĕĆŽĐŽŵ
ŽƵƐƵĄƌŝŽĨŝŶĂůĞŽŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽƌĞŵŽƚŽĚĞƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͘KƌĞƐƚĂŶƚĞĚŽĂƌƚŝŐŽĞƐƚĄŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĐŽŵŽĂ
ƐĞŐƵŝƌ͗ĂƐĞĕĆŽϮĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽƉƌŽƚſƚŝƉŽƉƌŽƉŽƐƚŽĞƐĞƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͖ĂƐĞĕĆŽϯĂƉƌĞƐĞŶƚĂĞŵĚĞƚĂůŚĞƐ
Ž^ŝ^'^;^ŝƐƚĞŵĂ^ĞŶƐşǀĞůͲĂŽͲŽŶƚĞǆƚŽĚĞƉŽŝŽĂŐĞŶƚĞƐĚĞ^ĂƷĚĞĂƐĞĂĚŽŶŽDŽĚĞůŽƌĂƐŝůĞŝƌŽ
ĚĞdsͿŝŶƚĞŐƌĂĚŽĂŽĨƌĂŵĞǁŽƌŬ>Z//^͕ƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵƵŵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞŐĞƐƚĆŽƉĂƌĂĂƚŽŵĂĚĂĚĞ
ĚĞĐŝƐĆŽ Ğ ŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ĂŐĞŶĚĂ ĚŽƐ ŐĞŶƚĞƐ ĚĞ ^ĂƷĚĞ ŽŵƵŶŝƚĄƌŝĂ ʹ ^͘  ƐĞĕĆŽ ϰ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ŽƐ
ƚƌĂďĂůŚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĞ͕ĂƐĞĕĆŽϱ͕ĂĐŽŶĐůƵƐĆŽĞŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐĨƵƚƵƌŽƐ͘


Ϯ͘WZKdMd/WKWZKWK^dK
 ĨŝŐƵƌĂ ϭ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ž ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ƉŽƌ KůŝǀĞŝƌĂ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϬͿ͕ Ž >Z//^͘ Ɛ ǀĞƌƐƁĞƐ
ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂƐ ĚŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ă ƚŽŵĂĚĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ĚĞ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂƐĆŽŝůƵƐƚƌĂĚĂƐƉĞůĂƐ&ŝŐƵƌĂƐϮĞϯ͘K>Z//^ĚĞĨŝŶĞĂĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂĚĞďĂƐĞƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐƐĞŶƐşǀĞŝƐĂŽĐŽŶƚĞǆƚŽƉĂƌĂĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĞŵƵŵĚŽƐ
ĐŝŶĐŽĚŽŵşŶŝŽƐĚĞŝŶƚĞůŝŐġŶĐŝĂ͗'ĞƐƚĆŽĚŽŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕^ŝƐƚġŵŝĐŽEŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ůşŶŝĐĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĂ͕
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ 'ĞƐƚĆŽ ŽŵƉĂƌƚŝůŚĂĚĂ ƐĞŐƵŶĚŽ ŶĚƌĂĚĞ ;ϮϬϬϵͿ͘ WŽƌƚĂŶƚŽ͕ Ž ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ
ŶĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚŽ>Z//^͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽͲŽƐĂŽĐĞŶĄƌŝŽĚĞƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐ
ƉĂƌĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞĞƉŝĚĞŵŝĂƐĚĞĚĞŶŐƵĞŶŽĞƐƚĂĚŽĚŽĞĂƌĄ͘



&ŝŐƵƌĂϭ͗&ƌĂŵĞǁŽƌŬ>Z/^^

Ɛ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ƚŽŵĂĚĂƐ ƉĞůĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ ůĞǀĂŵ Ğŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ ĚŽŝƐ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ĚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚŽ; ƋƵĂůƋƵĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ƋƵĞ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ ƉĂƌĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌ ƵŵĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽͿ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͗
ĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƐĂƷĚĞŐůŽďĂů;ǆƚ^'ͿĞĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƐĂƷĚĞůŽĐĂů;ǆƚ^>Ϳ͘ƐƐĞƐĚŽŝƐŵŽĚĞůŽƐĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽƐĆŽ
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ĚĞĨŝŶŝĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞŽŶƚŽůŽŐŝĂƐKt>Ͳ>ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽĞŵtĞďKŶƚŽůŽŐǇ>ĂŶŐƵĂŐĞ;ϮϬϭϭͿ͘Kǆƚ^>
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽůĞƚĂĚĂƐůŽĐĂůŵĞŶƚĞŶĂƐƌĞƐŝĚġŶĐŝĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐƐĞƚͲƚŽƉͲďŽǆĞĚĞƐĞŶƐŽƌĞƐ
ĐŽƌƉŽƌĂŝƐ͕ĚĞƐĐƌĞǀĞŶĚŽĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞƐĂƷĚĞĚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐŽďƐĞƌǀĂĚŽƐƉĞůŽƐŝƐƚĞŵĂ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ŽƐ
ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞƵŵĂĐĂƐĂĞƋƵŝƉĂĚĂĐŽŵƵŵƐĞƚͲƚŽƉͲďŽǆĚĂdsĚŝŐŝƚĂůŝŶƚĞƌĂƚŝǀĂƐĆŽĐĂƉĂǌĞƐĚĞŝŶƚĞƌĂŐŝƌ
ĐŽŵĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚĞƐĂƷĚĞŝŶƐƚĂůĂĚĂƐŶŽƐĞƚͲƚŽƉͲďŽǆ͕ƉŽĚĞŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂƌƐĞĂůŐƵŵŵĞŵďƌŽĚĂĨĂŵşůŝĂ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ƐŝŶƚŽŵĂƐ ƋƵĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŵ ƵŵĂ ŝŶĨĞĐĕĆŽ ƉŽƌ ĚĞŶŐƵĞ͘ ůĠŵ ĚĂ ĐŽůĞƚĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞĨŽƌŵĂĞǆƉůşĐŝƚĂ;ŝ͘Ğ͕͘ĂƚƌĂǀĠƐĚĂŝŶƚĞƌĂĕĆŽĐŽŵŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂͿ͕ƚĂŵďĠŵĠ
ƉŽƐƐşǀĞůĐŽůĞƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂŝƐŝŵƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐĞŶƐŽƌĞƐŝŶƐƚĂůĂĚŽƐŶŽ͞ĐŽƌƉŽ͟ĚŽƐ
ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ;Ğ͘Ő͕͘ďĂƚŝŵĞŶƚŽƐĐĂƌĚşĂĐŽƐ͕ƉƌĞƐƐĆŽĂƌƚĞƌŝĂů͕ĞƚĐͿ͕ŽǁůͲĚůĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽͲƐĞĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽ
ƐĞƚͲƚŽƉͲďŽǆŽƵĐŽŵƵŵĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽŵſǀĞůĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƌ;Ğ͘Ő͕͘ƵŵƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞͿĐĂƉĂǌĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂƌƵŵĂ
ƌĞĚĞůŽĐĂůƐĞŵĨŝŽĚĞďĂŝǆŽĂůĐĂŶĐĞĚĞƐĞŶƐŽƌĞƐ;ŽĚǇƌĞĂEĞƚǁŽƌŬͿ͘ƐƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĨĂǌĞŵƉĂƌƚĞ͕
ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĚŽĐŽŶƚĞǆƚŽůŽĐĂůĚŽƵƐƵĄƌŝŽ;ŝ͘Ğ͕͘ƉĂƌĂĐĂĚĂŚĂďŝƚĂŶƚĞĞǆŝƐƚĞƵŵĂŝŶƐƚąŶĐŝĂĚĂŽŶƚŽůŽŐŝĂǆƚ^>
ƐĞŐƵŶĚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞƐĂƷĚĞĂƚƵĂŝƐĚŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐŽďƐĞƌǀĂĚŽƐƉĞůŽƐŝƐƚĞŵĂͿ͘


&ŝŐƵƌĂϮ͗ŽŶƚĞǆƚŽĚĞƐĂƷĚĞůŽĐĂů;ǆƚ^>Ϳ

Kǆƚ^'ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŐůŽďĂŝƐƋƵĞĚĞƐĐƌĞǀĞŵĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƐĂƷĚĞĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĞŵŐĞƌĂů͘
hŵĂŝŶƐƚąŶĐŝĂĚŽǆƚ^'ĞƐƚĄŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĂƐƐŽĐŝĂĚĂăƵŵĂƌĞŐŝĆŽŽďƐĞƌǀĂĚĂ;Ğ͘Ő͕͘ƵŵďĂŝƌƌŽĚĞƵŵĂ
ĐŝĚĂĚĞͿ Ğ ă Ƶŵ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ƚĞŵƉŽ ĚĞĨŝŶŝĚŽ ;Ğ͘Ő͕͘ ƵŵĂ ĚĂƚĂ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͕ Ž ĚŝĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞͿ͘ K ǆƚ^'
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞĂůƚŽŶşǀĞůĚĞƌŝǀĂĚĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŽĐŽŶƚĞǆƚŽůŽĐĂůĚŽƐ
ƵƐƵĄƌŝŽƐŽďƐĞƌǀĂĚŽƐƉĞůŽƐŝƐƚĞŵĂ͘KƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĚĞƌŝǀĂĕĆŽĚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐƉĞůŽǆƚ^';Ğ͘Ő͕͘
EƵŵďĞƌKĨĂƐĞƐͿ Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚĞ ƌĞŐƌĂƐ ĚĞ ŝŶĨĞƌġŶĐŝĂ ĚĞĨŝŶŝĚĂƐ
ƐĞŐƵŝŶĚŽŽƉĂĚƌĆŽ^tZ>ϲ͘
ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ Ž ĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ůŽĐĂů ĐŽŵ ŶŽǀĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƚĂŵďĠŵ
ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƌĞŐƌĂƐ ^tZ> ;Ğ͘Ő͕͘ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚŽƐ ƐŝŶƚŽŵĂƐ ĚĞƚĞĐƚĂĚŽƐ ŝŶĨĞƌŝƌ ƋƵĞ Ƶŵ ŵĞŵďƌŽ ĚĂ ĨĂŵşůŝĂ
ĐŽŶƚƌĂŝƵ Ă ĚĞŶŐƵĞͿ͘ WĂƌĂ ŵĂŝŽƌ ĚĞƚĂůŚĞ ƐŽďƌĞ ĂƐ ŽŶƚŽůŽŐŝĂƐ ǆƚ^> Ğ ǆƚ^' Ğ Ž ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ
ĚĞƌŝǀĂĕĆŽͬŝŶĨĞƌġŶĐŝĂ͕ůĞŝĂŽƚƌĂďĂůŚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƉƵďůŝĐĂĚŽƉŽƌKůŝǀĞŝƌĂĞƚĂů͘;ϮϬϭϬͿ͘
WĂƌĂ Ă ƚŽŵĂĚĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ͕ ĞƐƚĞ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ƵƚŝůŝǌĂ ƌĞŐƌĂƐ ĚĞ ĂƚŝǀĂĕĆŽ ďĂƐĞĂĚĂƐ Ğŵ ĞǀĞŶƚŽƐ 
;ǀĞŶƚͲŽŶĚŝƚŝŽŶͲĐƚŝŽŶͿ ;/>z͕ WKh>Ks^^/>/^͖ tKK͕ ϮϬϬϮ͕ ƉƉ͘ ϰϴϲͲϰϵϱͿ͕ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂĚƵǌĞŵ Ğŵ
ƌĞŐƌĂƐĚĞŝŶĨĞƌġŶĐŝĂ^Zt>ƵŵĂǀĞǌƋƵĞĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂŝƐƐĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞŽŶƚŽůŽŐŝĂƐ
;ŝ͘Ğ͕͘ĂƐŽŶƚŽůŽŐŝĂƐǆƚ^>͕ǆƚ^'Ϳ͘ŵƵŵĂƌĞŐƌĂ^tZ>͕ǀĞŶƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐĚŽ
ĐŽŶƚĞǆƚŽ ;ůŽĐĂů ŽƵ ŐůŽďĂůͿ͕ ŽŶĚŝƚŝŽŶ ĚĞƐĐƌĞǀĞ Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƋƵĞ ĚĞǀĞ ƐĞƌ
ĂǀĂůŝĂĚŽƉĂƌĂĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽ͕ĞĐƚŝŽŶĚĞƐĐƌĞǀĞĂĚĞĐŝƐĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂ͘
0598

VI Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica
Natal-RN -2011

ƐƚĞƉƌŽƚſƚŝƉŽĞƐƚĄƐĞŶĚŽŝŵƉůĂŶƚĂĚŽŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞdĂƵĄ͕ŶŽĞƐƚĂĚŽĞĂƌĄ͘ůĞƐĞďĞŶĞĨŝĐŝĂĚŽ
ŵŝĚĚůĞǁĂƌĞ 'ŝŶŐĂ Ğ ĚĂ ĐŽŶĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞ ĚĞ ds ĚŝŐŝƚĂů ŝŶƚĞƌĂƚŝǀĂ ĐŽŵ Ž ŝŶƚƵƌĆŽ ŝŐŝƚĂů͕ Ğŵ ĐƵƌƐŽ ĚĞ
ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ͘KŵŝĚĚůĞǁĂƌĞ'ŝŶŐĂƉƌŽǀġŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĂƚŝǀŝĚĂĚĞĞŶƚƌĞĂƐĨĂŵşůŝĂƐ
;ƉŽƌŵĞŝŽĚŽƐĞƚͲƚŽƉͲďŽǆͿĞĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĚĞƐĂƷĚĞ͘WŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ŽŝŶƚƵƌĆŽŝŐŝƚĂůƐĞƌǀŝƌĄ
ĐŽŵŽ ŝŶĨƌĂͲĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ƐĞƚͲƚŽƉͲďŽǆĞƐ͕ Ž ƉƌŽƚſƚŝƉŽ Ğ ĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͘
ƐƚĞ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ͗ ŝͿ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ
ŵĠĚŝĐŽƐ Ğ ĞǆĂŵĞƐ ŵĠĚŝĐŽƐ ďĂƐĞĂĚŽ Ğŵ ŽŶƚŽůŽŐŝĂƐ͖ ŝŝͿ ĚĂƉƚĂĕĆŽ ĂŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ůŽĐĂůͬŐůŽďĂů ĚŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ŵĠĚŝĐŽƐ͖ ŝŝŝͿ ZĞƐŽůƵĕĆŽ ĚĞ ƌĞŐƌĂƐ ĚĞ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ĐŽŶĨůŝƚĂŶƚĞƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐ͖ ŝǀͿ
/ŶƚĞƌĨĂĐĞĂŵŝŐĄǀĞůƉĂƌĂĂƵǆŝůŝĂƌŐĞƐƚŽƌĞƐĚĞƐĂƷĚĞŶĂĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚĞƌĞŐƌĂƐĚĞĚĞĐŝƐĆŽĚĞąŵďŝƚŽŐůŽďĂůĞ
ůŽĐĂů͘



&ŝŐƵƌĂϯ͗ŽŶƚĞǆƚŽĚĞƐĂƷĚĞŐůŽďĂů;ǆƚ^'Ϳ

ŶƚƌĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐĐŽŵĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĞƐƚĞƉƌŽƚſƚŝƉŽĞƐƚĆŽ͗ŝͿĂƵŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ
ĚŽƐ ƵƐƵĄƌŝŽƐ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƐĂƷĚĞ͕ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ Ğ ŐĞƐƚŽƌĞƐ ŶĂƐ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ĚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ͖ ŝŝͿ
ĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞƐĂƷĚĞ͕ŽƋƵĞƌĞĚƵǌŽƚĞŵƉŽƚƌĂŶƐĐŽƌƌŝĚŽĞŶƚƌĞŽƐĞǀĞŶƚŽƐĚĞƐĂƷĚĞ
;Ğ͘Ő͕͘ĞƉŝĚĞŵŝĂƐͿĞĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐĐůşŶŝĐŽͲĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂƐĞĚĞŐĞƐƚĆŽ͖ŝŝŝͿŵĞůŚŽƌĂũƵƐƚĞĞŶƚƌĞĂƐ
ĂĕƁĞƐƚĠĐŶŝĐŽͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐĞĚĞƐĂƷĚĞĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂƵŵĞŶƚŽĚĂĞĨŝĐĄĐŝĂĞĞĨĞƚŝǀŝĚĂĚĞĚŽƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƐĂƷĚĞ͘
WŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ Ƶŵ ƐƵƌƚŽ ĚĞ ĞŶŐƵĞ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ƉƌŽŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽ Ğ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ Ğŵ ƚĞŵƉŽ ŚĄďŝů͕
ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽĂĂĕĆŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞĂŐĞŶƚĞƐĚĞƐĂƷĚĞŶŽƐůŽĐĂŝƐĂĨĞƚĂĚŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐ
ĚĞŐĞƐƚĆŽ͕ĚĞƐĚĞĂĐĞŶƚƌĂůĚĞƐŝƚƵĂĕĆŽĚŽ'ŽǀĞƌŶĂĚŽƌĞŚŽƐƉŝƚĂŝƐ͕ĂƚĠƉŽƐƚŽƐĚĞƐĂƷĚĞ͕ĚĞĨĞƐĂĐŝǀŝů͕ĞƚĐ͘
ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŝŶƐƚąŶĐŝĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĂŵ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ğ ƐŝŶĐƌŽŶŝǌĂĚĂ ŶĂ
ƌĞƐŽůƵĕĆŽĚŽƉƌŽďůĞŵĂ͘


Ϯ͘ϭŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ
K ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ŶĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ĞƐƚĄ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽ ĞŵƚƌġƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ͗ ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞ
ƐĂƷĚĞ;^Ϳ͕ŽŵŝĚĚůĞǁĂƌĞ'ŝŶŐĂ;D'Ϳ͕ĞŽĨƌĂŵĞǁŽƌŬ>Z//^;&>Ϳ͘
ƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƐĂƷĚĞ;^Ϳ͗ĞƐƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞăƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚĞƐĂƷĚĞĐŽŶƐƚƌƵşĚĂƐĂƉĂƌƚŝƌ
ĚŽĨƌĂŵĞǁŽƌŬ>Z//^͘ůĞƚĞŵĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŽďũĞƚŝǀŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝǌĂƌŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƚŽŵĂĚĂĚĞ
ĚĞĐŝƐĆŽ͘ EŽ ĐĂƐŽ ĚŽ ŵƵŶŝĐşƉŝŽ Ğŵ ƋƵĞƐƚĆŽ͕ ĞƐƚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĞƐƚĄ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ ĐŽŵ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞ^ĂƷĚĞĚŽDƵŶŝĐşƉŝŽĚĞdĂƵĄʹ^/^Dd͕ƉĂƌĂĂƚŽŵĂĚĂĚĞ
ĚĞĐŝƐĆŽ ĚĞ 'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂ
ĐůşŶŝĐŽͬĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂ͖
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DŝĚĚůĞǁĂƌĞ'ŝŶŐĂ;D'Ϳ͗ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĐĂƉƚƵƌĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞŝŶƚĞƌĂƚŝǀŝĚĂĚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ăƐ ĨĂŵşůŝĂƐ͕ ŽďũĞƚŝǀĂŶĚŽ Ž ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ Ğŵ ƚĞŵƉŽ ƌĞĂů ƉĂƌĂ ĂƐ
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚĞƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ͖
&ƌĂŵĞǁŽƌŬ>Z//^;&>Ϳ͗ŶƷĐůĞŽĚŽƉƌŽƚſƚŝƉŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽĂŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞĞŝŶƚĞŐƌĂĚŽĚĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐ ƉĞůŽ D'͕ ĐŽŵ Ž ŝŶƚƵŝƚŽ ĚĞ ƐƵƉŽƌƚĂƌ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ Ă ƚŽŵĂĚĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĞůŽ^͘



Ϯ͘ϮǆĞŵƉůŽƐĚĞƌĞŐƌĂƐĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ
WĂƌĂŵĞůŚŽƌŝůƵƐƚƌĂƌĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƐŵŽĚĞůŽƐĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƐĂƷĚĞĚĞąŵďŝƚŽůŽĐĂů;ǆƚ^>ͿĞŐůŽďĂů
;ǆƚ^'ͿƉĂƌĂĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ͕ĞƐƚĂƐĞĕĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŐƌĂƐĚĞĨŝŶŝĚĂƐƉĂƌĂŽĚŽŵşŶŝŽ
ĚĂ'ĞƐƚĆŽĚŽŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͘ŐĞƐƚĆŽĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĞƉƌĄƚŝĐĂƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ
ƉŽƌ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ͕ ĐƌŝĂƌ Ğ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ ĚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ͘ ƐƚĂƐ
ƉƌĄƚŝĐĂƐͬĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ƐĆŽ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ƉĂƌĂ Ă ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽͬƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ ĚĞ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ
ƉĞƐƋƵŝƐĂĨŽƌŵĂůĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞŵƉşƌŝĐŽƐ͕ĂůĠŵĚĞŽƵƚƌĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞŵĞůŚŽƌŝĂ͘
ǆĞŵƉůŽ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ ĚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ͗ ƌŝĂƌ ƵŵĂ ĐůşŶŝĐĂ ĚĞ ƵƌŐġŶĐŝĂ ;ŵĞƌŐĞŶĐǇ ZŽŽŵ Ͳ ZͿ ƉĂƌĂ Ž
ŵĂŶĞũŽĐůşŶŝĐŽĚĞĐĂƐŽƐŐƌĂǀĞƐ;^ĞǀĞƌĞĂƐĞƐZͲ^ͿĚĞĞŶŐƵĞ͘
ǆĞŵƉůŽĚĞƌĞŐƌĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽŐůŽďĂůĚĞĂůƚŽŶşǀĞů͗
IF nu

er

engueRecurrenceCases region

eriod

THEN
lert to create an ER in t e region
Regra
lo al

R corres ondente
ealt

Conte t g c

ocation

ti e Interval

asConte tEle ent g c
asConte tEle ent g c
Nu

er

RecurrenceCases

asConte tEle ent g c
s rl greaterT an
їDĂŬŝŶŐĞĐŝƐŝŽŶ g c

lert to create an ER in t e region

ǆĞŵƉůŽĚĞƵŵĂƌĞŐƌĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽůŽĐĂůĚĞĂůƚŽŶşǀĞů͗
IF t e atient as contracted engue ore t an once N
indices AND s e as s
to s
C THEN t e atient

s e lives in an area o ig in estation
ust consult t e ER- C a out t is case

ZĞŐƌĂ^tZ>ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͗
End ser atient ocal
In estation deng

ealt Conte t l c
to
to

edical Record dengue
asConte t

atient l c

asRecord

atient dengue

s rl greaterT an dengue 1
asConte tEle ent

atient region

asIndice region in estation
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ZĞƐƵůƚĂĚŽ͗ ƵŵĂǀĞǌ ƋƵĞ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ŶŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ŐůŽďĂů ĂƚŝǀĂ Ă ƌĞŐƌĂ ŐůŽďĂů ĚĞĨŝŶŝĚĂ
ŶĞƐƚĞĞǆĞŵƉůŽ͕ŽŐĞƐƚŽƌĚĞƐĂƷĚĞƐĞƌĄŝŶĨŽƌŵĂĚŽĚĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŵĂĐůşŶŝĐĂĚĞƵƌŐġŶĐŝĂ͘
ŵƌĞůĂĕĆŽăĚĞĐŝƐĆŽĚĞąŵďŝƚŽůŽĐĂů͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞƵŵƉĂĐŝĞŶƚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽƐƐŝŶƚŽŵĂƐ͕Ğ͕ĞŵŽƌĞ
ĞŵƵŵĂƌĞŐŝĆŽĐŽŵĂůƚŽşŶĚŝĐĞĚĞŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞĚĞŶŐƵĞ͕ŽƵƐƵĄƌŝŽĚĞǀĞƐĞƌĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽĂƵŵĂĐůşŶŝĐĂ
ĚĞƵƌŐġŶĐŝĂ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞǆŝƐƚĞĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞƐĂƷĚĞƚŽƌŶĂƌͲƐĞĐĂƉĂǌĚĞƌĞĚƵǌŝƌŽƐşŶĚŝĐĞƐ
ĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞĐĂƵƐĂĚŽƐƉĞůĂĞŶŐƵĞ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƐƐĂƐĚƵĂƐƌĞŐƌĂƐ͘


ϯ͘^/^'^
K^ŝ^'^ĂƚƵĂĐŽŵĨŽĐŽŶĂ/ŶƚĞůŝŐġŶĐŝĂƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂ͘/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŽ^ŝ^'^ĨŽŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽ
ƉĂƌĂŽƐƵƉŽƌƚĞĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĂĞŶŐƵĞ͕ƉŽƌĠŵĞůĞŶĆŽƐĞůŝŵŝƚĂĂĞƐƚĞĚŽŵşŶŝŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽ͘ůĞƉĞƌŵŝƚĞ
ĂĚĞƚĞĐĕĆŽĞŽĂƵǆŝůŝŽŶĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂĄŐŝůĞŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽ
ĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƐĂƷĚĞĂƚƵĂů;ŝ͘Ğ͕͘ǆƚ^>͕ǆƚ^'Ϳ͘&ŝŐƵƌĂϰĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂĚŽƉƌŽƚſƚŝƉŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽ
ĐŽŵŽ^ŝ^'^͘

&ŝŐƵƌĂϰ͗ƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂĚŽƉƌŽƚſƚŝƉŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽĐŽŵŽ^ŝ^'^

K ^ŝ^'^ ƉŽƐƐƵŝ Ƶŵ ůĂĚŽ ƐĞƌǀŝĚŽƌ ďĂƐĞĂĚŽ Ğŵ ƵŵĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ^K;^ĞƌǀŝĐĞͲKƌŝĞŶƚĞĚ
ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞͿ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ ĂŽ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ >Z//^͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ tĞď ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƉĂƌĂ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ƋƵĞ ƐĆŽ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĚĞƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĞĚĞĨĄĐŝůŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĞĂďƐƚƌĂĕĆŽĞŵĐĂŵĂĚĂƐ͘&ŝŐƵƌĂϰĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂ
ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂĚŽ^ŝ^'^͕ƋƵĞĠĚŝǀŝĚŝĚĂĞŵϯŵſĚƵůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ͗
ŽŶƚĞǆƚͲǁĂƌĞ ,ĞĂůƚŚ ŐĞŶƚ WW>/d/KE͗ KŶĚĞ Ž ůĂĚŽ ƐĞƌǀŝĚŽƌ ĚŽ ^ŝ^'^ ĞƐƚĄ ŝŵƉůĂŶƚĂĚŽ͕
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ă ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĚĞ tĞď ^ĞƌǀŝĐĞ ƉĂƌĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ƵŵĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ^K;^ĞƌǀŝĐĞͲ
KƌŝĞŶƚĞĚƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞͿ͖
ƉůŝĐĂƚŝǀŽds͗ƐƐĞŵſĚƵůŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶĂĂƉůŝĐĂĕĆŽŝŶƚĞƌĂƚŝǀĂĚĞdsĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂĞŵE>;EĞƐƚĞĚ
ŽŶƚĞǆƚ>ĂŶŐƵĂŐĞͿ͘ůĞĞƐƚĂƌĄĚŝƐƉŽŶşǀĞůĂƚƌĂǀĠƐĚŽďƌŽĂĚĐĂƐƚ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌŝŶƐƚĂůĂĚŽŶŽ^ĞƚͲdŽƉŽǆ͘
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞƐƚĞ ŵŽĚƵůŽ͕ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ůŽĐĂů ĚŽƐ ƵƐƵĄƌŝŽƐ ƐĆŽ ŽďƚŝĚŽƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ
ƋƵĞƐƚŝŽŶĄƌŝŽƐŝŶƚĞƌĂƚŝǀŽƐ͘
^ĂůĂ ĚĞ dŽŵĂĚĂ ĚĞ ĞĐŝƐĆŽ͗ ĂƐĞĂĚŽ Ğŵ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐĞƐƐƁĞƐ͕ ĞƐƚĞ ŵſĚƵůŽ͕ ďĂƐĞĂĚŽ Ğŵ Ƶŵ
ĂƉůŝĐĂƚŝǀŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĚĞds͕ƉŽĚĞǀŝƌĂƚĞƌĚŽŝƐĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐĐŽŵŽĠŵŽƐƚƌĂĚŽăƐĞŐƵŝƌ͗
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sŽůƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ŽƐ ŐĞŶƚĞƐ ĚĞ ^ĂƷĚĞ ŽŵƵŶŝƚĄƌŝĂ;^Ϳ͗ WĞƌŵŝƚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ďƵƐĐĂƐ Ğ ĂĐĞƐƐĂƌ ĂƐ
/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐ ĚĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚĂƐ ƌĞŐƌĂƐ ĚĞ ŝŶĨĞƌġŶĐŝĂ ĞǆĞĐƵƚĂƐ ƉĞůŽ ^ŝ^'^͘ K ƐŝƐƚĞŵĂ
ƉŽĚĞƌĄ ĚŝƐƉĂƌĂƌ ĂůĞƌƚĂƐ ŽƵ ĂůƚĞƌĂƌ Ă ůŝƐƚĂ ĚĞ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞ Ğ Ă ĂŐĞŶĚĂ ĚĞ Ƶŵ ^͕ ďĂƐĞĂĚŽ ŶŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ
ƌĞĐĞďŝĚŽ ƉĞůĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ŝŶƐƚĂůĂĚĂ ŶŽ ŵſĚƵůŽ ĚĞ ĐĂƉƚƵƌĂ͕ Ğ ĂƉſƐ Ă ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚŽ ŵŽƚŽƌ ĚĞ ŝŶĨĞƌġŶĐŝĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞŶŽŵſĚƵůŽƌĞŵŽƚŽ͖
sŽůƚĂĚŽƉĂƌĂŽƐ'ĞƐƚŽƌĞƐ͕^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽƐĚĞ^ĂƷĚĞĞ'ŽǀĞƌŶĂĚŽƌĞƐ͗ŽŶƐŝƐƚĞŶĂǀŝƐĆŽƌĞƐƵŵŝĚĂƋƵĞŽ
ŐĞƐƚŽƌ͕ ƐĞĐƌĞƚĄƌŝŽ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ŽƵ ŐŽǀĞƌŶĂĚŽƌ͕ ƚĞƌĄ ĚŽ ƐƚĂƚƵƐ ĂƚƵĂů ĚĞ ĐŽŵďĂƚĞ ă ĚĞŶŐƵĞ͘ ƐƐĞ ŵſĚƵůŽ
ŽďƚĠŵ͕ĂƉſƐĂĂƵƚĞŶƚŝĐĂĕĆŽŶŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ŵĂƉĂƐĞĚĂĚŽƐĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽƐƋƵĞĂƵǆŝůŝĂŵŶĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽ͕
ƐĞũĂ ŶŽ ĂƵŵĞŶƚŽͬƌĞŵĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĂŐĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ƵŵĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ƌĞŐŝĆŽ ŽƵ ĚĞ ĚşƐƉĂƌ
ƵŵĂůŝĐŝƚĂĕĆŽƉĂƌĂĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĂĚŽĞŶĕĂ͘
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ Ž ^ŝ^'^ ƵƚŝůŝǌĂ Ă ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĚĞ ds͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƵŵĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ /ŶƚĞƌĂƚŝǀĂ͕ ƋƵĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂĂŽĐŝĚĂĚĆŽŝŶĚŝĐĂƌŽƐƐŝŶƚŽŵĂƐĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĞƐƵĂĨĂŵşůŝĂƋƵĞ
ƉŽĚĞŵĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌĐĂƐŽƐ
ĚĞƐƵƐƉĞŝƚĂĚĞĚĞŶŐƵĞ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĐŽŵĂŝŶĨƌĂͲĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽŝŶƚƵƌĆŽŝŐŝƚĂů͕ŽƐĚĂĚŽƐ
ĐĂƉƚƵƌĂĚŽƐƉĞůĂĂƉůŝĐĂĕĆŽŝŶƚĞƌĂƚŝǀĂƐĆŽĞŶǀŝĂĚŽƐƉĂƌĂŽ ŵſĚƵůŽ ƌĞŵŽƚŽ ĚŽ ^ŝ^'^͕ ŽŶĚĞ ƐĞƌĆŽ
ĂŐƌĞŐĂĚŽƐ͕ĞŶƌŝƋƵĞĐŝĚŽƐĞƐĂůǀŽƐĞŵƵŵĂďĂƐĞĚĞ ĚĂĚŽƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͕ ĂůĠŵ ĚĞ ƐĞƌĞŵ ĞǆƉŽƌƚĂĚŽƐ
ƐĞŐƵŝŶĚŽƵŵĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽƐĞŵąŶƚŝĐĂ
ďĂƐĞĂĚĂ Ğŵ ŽŶƚŽůŽŐŝĂƐ ƉĂƌĂ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĂƐ ƌĞŐƌĂƐ ĚĞ
ŝŶĨĞƌġŶĐŝĂĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ͘;ƐͿĚĞĐŝƐĆŽ;ƁĞƐͿƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ;ƐͿĠ;ƐĆŽͿĞŶƚĆŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂ;ƐͿĂŽƐŶşǀĞŝƐĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͕
ƐĞŶĚŽ Ă ƉƌŝŵĄƌŝĂ Ž ŐĞŶƚĞ ĚĞ ^ĂƷĚĞ ŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽ ʹ ^͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ Ž ĂŐĞŶƚĞ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ŵĂŶƚĠŵ
ĐŽŶƚĂƚŽĚŝƌĞƚŽĐŽŵĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͘
EŽ ŶşǀĞů ĚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ ĚĞ ƐĂƷĚĞ͕ Ž ^ŝ^'^ ĂĚŝĐŝŽŶĂ Ğŵ Ƶŵ ŵĂƉĂ ĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽ ĚĂ ƌĞŐŝĆŽ
ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂ;ƐͿƐƵƐƉĞŝƚĂ;ƐͿĚĞĚĞŶŐƵĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂ;ƐͿ͘EĂĐŽŶƐƚĂƚĂĕĆŽĚĞƵŵĐĂƐŽŶĞŐĂƚŝǀŽ;ŝ͘Ğ͕͘ĂƉŽƐĂ
ǀŝƐŝƚĂ ĚŽ ĂŐĞŶƚĞ ĚĞ ƐĂƷĚĞͿ͕ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ƌĞƚŝƌĂ Ă ŵĂƌĐĂĕĆŽ ŶŽ ŵĂƉĂ ĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽ Ğ͕ Ğŵ ĐĂƐŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ
ĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽ ƉĞůŽ ^͕ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ĨĂǌ Ă ŵĂƌĐĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶĨŝƌŵĂĕĆŽ ĚŽ ĐĂƐŽ ĚĞ ĚĞŶŐƵĞ Ğ ƐƵĂ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĞŵŶşǀĞŝƐĚĞĂƚĞŶĕĆŽ͘ĂƐŽŚĂũĂŵƵŝƚŽƐĐĂƐŽƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐĞŵƵŵĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƌĞŐŝĆŽ͕Ž
ƐŝƐƚĞŵĂĠĐĂƉĂǌĚĞŐĞƌĂƌĂůĞƌƚĂƐĚĞƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽƉĂƌĂŽĐŽŵďĂƚĞŝŶůŽĐŽ;ŝ͘Ğ͕͘ĞŶǀŝŽĚĞĂŐĞŶƚĞƐĚĞ
ƐĂƷĚĞƉĂƌĂŽůŽĐĂůͿ͕ƉĂƌĂĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞŐĞƐƚĆŽ;Ğ͘Ő͕͘ĐƌŝĂĕĆŽ
ĚĞƵŵĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂƉĂƌĂŽĐŽŵďĂƚĞăĞƉŝĚĞŵŝĂͿ͘


ϰ͘dZ>,K^Z>/KEK^
^ĞƌǀŝĕŽƐ ƐĞŶƐşǀĞŝƐ ĂŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƚĞŵ ƐŝĚŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ ďĂƐĞĂĚŽƐ Ğŵ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ĚĞ ĚĞƚĞĐĕĆŽ Ğ
ĂĚĂƉƚĂĕĆŽ ĂŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ Ă Ĩŝŵ ĚĞ ŵĞůŚŽƌĂƌ Ă ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ ă ƐĂƷĚĞ ƉƷďůŝĐĂ͘
ŵďŽƌĂ ƐĞũĂ ĞǀŝĚĞŶƚĞ Ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ ƐŽůƵĕƁĞƐ ƋƵĞ ƉƌŽƉƁĞŵ Ă ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ƐĞŶƐşǀĞŝƐ ĂŽ
ĐŽŶƚĞǆƚŽĞŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂăƐĂƷĚĞ;ŝ͘Ğ͕͘,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ^ǇƐƚĞŵƐͿ͕ĂŽŶŽƐƐŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĂŝŶĚĂĠ
ŝŶĐŝƉŝĞŶƚĞ Ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ ĂďŽƌĚĂŐĞŶƐ ƉĂƌĂ Ž ƐƵƉŽƌƚĞ ă ƚŽŵĂĚĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ ƐĞŶƐşǀĞů ĂŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƉĂƌĂ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĚĞƐĂƷĚĞƉƷďůŝĐĂ͘
ŵ ;:/,͖ ,hE'͖ ,^h͕ ϮϬϬϵ͕ ƉƉ͘ ϵͲϭϰϰͿ͕ ŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĕŽƐƐĞŶƐşǀĞŝƐĂŽĐŽŶƚĞǆƚŽ;^/^Ϳ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚĞĂůƚŽŶşǀĞůĐĂƉĂǌĞƐĚĞ
ƚŽŵĂƌ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ĚĞ ĂĚĂƉƚĂĕĆŽ ďĂƐĞĂĚĂƐ ŶĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĐŽůĞƚĂĚĂƐ ƉĞůŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͘ ^ĞŐƵŶĚŽ 'Ƶ Ğƚ Ăů͘
;ϮϬϬϳͿ͕ Ġ ƉƌŽƉŽƐƚŽ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ďĂƐĞĂĚŽ Ğŵ ŽŶƚŽůŽŐŝĂƐ ;ŽŶƚĞǆƚ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ^ǇƐƚĞŵͲD^Ϳ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĚĞĨŝŶŝƌƚĞƌŵŽƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂŝƐĚĞƵƐŽŶĂƐĄƌĞĂƐŵĠĚŝĐĂƐ͘WŽƌƐƵĂ
ǀĞǌ͕Ğŵ:ĂŚŶŬĞĞƚĂů͘;ϮϬϬϰͿŽƐĂƵƚŽƌĞƐĚĞƐĐƌĞǀĞŵƵŵĂĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂƐĞŶƐşǀĞůĂŽĐŽŶƚĞǆƚŽƉĂƌĂƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞ ƐĂƷĚĞ ĐĞŶƚƌĂĚĂ ŶĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ Ğŵ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƌĞŵŽƚĂŵĞŶƚĞ͘ ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ Ž ƉƌŽƚſƚŝƉŽ
ĚĞƐĐƌŝƚŽŶĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽƚŽŵĂƉŽƌďĂƐĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƐĞŵąŶƚŝĐŽƐĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞĚĞŝŶĨĞƌġŶĐŝĂ
ďĂƐĞĂĚŽƐĞŵ ŽŶƚŽůŽŐŝĂƐ Kt>Ͳ>Ğ ƌĞŐƌĂƐ ^tZ>͕ ƋƵĞ ďƵƐĐĂŵ ĨŽƌŶĞĐĞƌŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞ ĂƵǆşůŝŽ ƉĂƌĂ Ă
ƚŽŵĂĚĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ ĚĞ ąŵďŝƚŽ ůŽĐĂů Ğ ŐůŽďĂů͘  ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĚĞƐƚĞ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽƐ
ƚƌĂďĂůŚŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĠƋƵĞĞƐƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐƉĂƌĂĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽƐĞŶƐşǀĞůĂŽ
ĐŽŶƚĞǆƚŽĞŵƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĚĞƐĂƷĚĞ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĞƐƚĞƉƌŽƚſƚŝƉŽĨŽŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƵƐĂŶĚŽĐŽŵŽ
ďĂƐĞŽŵŽĚĞůŽ<dƉƌŽƉŽƐƚŽĞŵ'ƌĂŚĂŵĞƚĂů͘;ϮϬϬϲͿ͕ƌĞĚƵǌŝŶĚŽĂůĂĐƵŶĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶƚƌĞŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐ
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ĚĞ ĐƌŝĂĕĆŽͬƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ Ğ ĂƐ ĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ Ă ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĚĂ ƐĂƷĚĞ ƉƷďůŝĐĂ͘ KƵƚƌŽ
ĂƐƉĞĐƚŽ ŝŶŽǀĂĚŽƌ ĚĞƐƚĞ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ăƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ Ġ ƋƵĞ Ă ƐƵĂ ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ ĨŽŝ
ĐŽŶĐĞďŝĚĂƐŽďƌĞŽŵŽĚĞůŽďƌĂƐŝůĞŝƌŽĚĞdsŝŐŝƚĂůĞŽŵŝĚĚůĞǁĂƌĞ'ŝŶŐĂ͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽŝŶĨƌĂͲĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ďĂƐĞ Ž ŝŶƚƵƌĆŽ ŝŐŝƚĂů͕ ĚĞƐĐƌŝƚŽ Ğŵ ŝŶƚƵƌĆŽ ŝŐŝƚĂů ʹ 'ŽǀĞƌŶŽ ĚŽ ƐƚĂĚŽ ĚŽ
ĞĂƌĄ;ϮϬϭϬͿ͘


ϱ͘KE>h^K
K ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ƚŽŵĂĚĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ Ğŵ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝ Ƶŵ ĚĞƐĂĨŝŽ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕ ƐĞũĂ ŶŽ ĐĞŶĄƌŝŽ ĚĞ ĐĞŶƚƌŽƐ ƵƌďĂŶŽƐ ŽŶĚĞ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ Ğ ĚĞ ŝŶĨƌĂͲ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ ŶĆŽ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵ Ă ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ĚĞŵĂŶĚĂ͕ ŽƵ Ğŵ ĄƌĞĂƐ ƌƵƌĂŝƐ ŽŶĚĞ Ă ŐĞƐƚĆŽ Ġ ĂŐƌĂǀĂĚĂ
ĚĞǀŝĚŽĂƉƌĞĐĂƌŝĞĚĂĚĞĚĞĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚĞ͕ĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ĞƚĐ͘ŵďŽƌĂŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚŽĞ
ĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂůƐĞũĂŵŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚĞƐĚĞĐŝƐŝǀŽƐƉĂƌĂĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ƐĂƷĚĞ͕ĞƐƚĞƐŶĞŵƐĞŵƉƌĞĞƐƚĆŽƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐƉĞůŽƐŐĞƐƚŽƌĞƐĚĞƐĂƷĚĞ͘
ƐƐĞƋƵĂĚƌŽƌĞƉĞƌĐƵƚĞŶĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĞƐĨĞƌĂƐĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƐĂƷĚĞ͕ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽŶĂ
ƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐĚĞŐĞƐƚĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͞ŶŽĞƐĐƵƌŽ͟ŽƵŶĂŚĞƐŝƚĂĕĆŽĚĞƵŵĂĂĕĆŽ͘hŵĂĐŽŶƐĞƋƺġŶĐŝĂ
ĚŝƌĞƚĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶŽƵƐŽŝŶĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĂƉůŝĐĂĚŽƐĞͬŽƵ ĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĞĚŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽͬĐŽŶƚƌŽůĞĚŽ
ƉƌŽďůĞŵĂĚĞƐĂƷĚĞ;Ğ͘Ő͕͘ƵŵĂĞƉŝĚĞŵŝĂͿ͘ƐŝƚƵĂĕĆŽƚŽƌŶĂͲƐĞĂŝŶĚĂŵĂŝƐĐŽŵƉůĞǆĂƋƵĂŶĚŽĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐ
ĚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ďƵƐĐĂŵ ƐŝŶĞƌŐŝĂ ĐŽŵ Ă ƌĞĂůŝĚĂĚĞ ĚĂƐ ĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞƐ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƐĂƷĚĞ͗ ĂƐ
ĨĂŵşůŝĂƐ͘ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽƉƌŽŵŽǀŝĚĂƉŽƌĞƐƐĞŶŽǀŽƉĂƌĂĚŝŐŵĂĚĞƐĂƷĚĞĨŽĐĂĚŽŶĂƐĨĂŵşůŝĂƐĚŝĨŝĐƵůƚĂ͕
ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽĚĞŐĞƐƚĆŽĞĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŶĂĄƌĞĂĚĞƐĂƷĚĞ͘
K ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ŶĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ͕ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ ĚŽ ƉƌŽũĞƚŽ >Z//^͕ ǀĞŵ ĂŽ ĞŶĐŽŶƚƌŽ ĚĞƐƚĂ
ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂ͘ ůĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂ Ă ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐġŶĐŝĂ ƉĂƌĂ Ă ƚŽŵĂĚĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ Ğŵ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĚĞƐĂƷĚĞĂƉĂƌƚŝƌĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƐĞŵąŶƚŝĐŽƐĚĞŐĞƐƚĆŽĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͘ƐƚĞ
ƉƌŽƚſƚŝƉŽƉĞƌŵŝƚĞĐŽůĞƚĂƌĞƵƚŝůŝǌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂŝƐĚĞąŵďŝƚŽůŽĐĂůĞŐůŽďĂů͕ƋƵĞŝƌĆŽĂƵǆŝůŝĂƌŶĂ
ƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĞŵƉƌĞŐĂĚĂĚĞĚĞƚĞĐĕĆŽĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ;ƐĞƚͲƚŽƉͲďŽǆͿƉŽĚĞƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚĂĞŵƵŵĂŵƉůŽůĞƋƵĞĚĞĂĕƁĞƐƉĂƌĂĂĚĞƚĞĐĕĆŽ͕ƉƌĞǀĞŶĕĆŽ͕
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĞƌĞĂďŝůŝƚĂĕĆŽĚĞƐĂƷĚĞ͕ĨĂǀŽƌĞĐĞŶĚŽĂŝŶƚĞƌĂƚŝǀŝĚĂĚĞĞŶƚƌĞƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞƐĂƷĚĞ͕ƵƐƵĄƌŝŽƐ͕
ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞƐĂƷĚĞ͕ŐĞƐƚŽƌĞƐĚĞƐĂƷĚĞĞĚĂŐĞƐƚĆŽƉƷďůŝĐĂĞŵŐĞƌĂů͘
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞƐƚĞƉƌŽƚſƚŝƉŽŝŶƚĞŐƌĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐŝŶŽǀĂĚŽƌĂƐƉĂƌĂŽĂƵǆŝůŝŽăŐĞƐƚĆŽƉƵďůŝĐĂĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞƐĂƷĚĞ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽŽŵŽĚĞůŽŝŶƚĞƌĂƚŝǀŽĚĞdsĚŝŐŝƚĂůďƌĂƐŝůĞŝƌŽĞŽŝŶƚƵƌĆŽŝŐŝƚĂů͘ƐƐĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ
ƉĞĐƵůŝĂƌĚŽŵŽĚĞůŽĚĞdsĚŝŐŝƚĂů ďƌĂƐŝůĞŝƌŽƉĞƌŵŝƚĞĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐŝŶƚĞƌĂƚŝǀŽƐ͕ŽƋƵĞĂƚĞŶĚĞĂŽ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĐŽŵŽƵƐƵĄƌŝŽ;ĐĂƉƚƵƌĂͬĞŶǀŝŽͿĚĞĨŽƌŵĂƌĄƉŝĚĂĞĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂů͕ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ
ƉĂƌĂĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂŝŶĚĂŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚŽƉƌŽũĞƚŽ
ŝŶƚƵƌĆŽŝŐŝƚĂůĚĞƐĐƌŝƚŽĞŵŝŶƚƵƌĆŽŝŐŝƚĂůʹ'ŽǀĞƌŶŽĚŽƐƚĂĚŽĚŽĞĂƌĄ;ϮϬϭϬͿ͕ƚĞŵͲƐĞĂŽƵƐĂĚŝĂĚĞ
ƉŽŶĚĞƌĂƌƋƵĞĞƐƚĞƉƌŽƚſƚŝƉŽƉŽĚĞƌĄƚŽƌŶĂƌͲƐĞĂƉƌŝŵĞŝƌĂŐƌĂŶĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽŝŶƚĞƌĂƚŝǀĂ͕ĚĞƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĞŵ
ŐƌĂŶĚĞĞƐĐĂůĂ͕ĚĂdsŝŐŝƚĂůďƌĂƐŝůĞŝƌĂĚĞƐƚŝŶĂĚĂĂŽƐĞƚŽƌƐŽĐŝĂů͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĂŽĂƌƚŝŐŽϭĚŽĚĞĐƌĞƚŽ
ƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůϱϴϮϬĞŵƋƵĞŽ^ŝƐƚĞŵĂƌĂƐŝůĞŝƌŽĚĞdsŝŐŝƚĂů;^dsͿĨŽŝĐƌŝĂĚŽ;K>/s/Z͖hE,͕ϮϬϬϵͿ͘
ŽŵŽ ƚƌĂďĂůŚŽ ĨƵƚƵƌŽ͕ ƉƌĞƚĞŶĚĞͲƐĞ Ă ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ĚĞƐƚĞ ƉƌŽƚſƚŝƉŽ ĐŽŵ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ Ğŵ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂ ;^/'Ϳ ƉĂƌĂ Ă ŐĞƐƚĆŽ͕ ǀŝƐƵĂůŝǌĂĕĆŽ Ğ ĂŶĂůŝƐĞ ĚŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ŐůŽďĂů͘  ŝĚĞŝĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞ Ğŵ ĞǆƉůŽƌĂƌ ŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĞŵƉŽƌĂŝƐ Ğ ĞƐƉĂĐŝĂŝƐ ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽͬĐůƵƐƚĞƌŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ Ă Ĩŝŵ ĚĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌ Ă ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽͬŽďƐĞƌǀĂĕĆŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ
ƐŝƚƵĂĕƁĞƐƋƵĞƉŽƐƐĂŵĐŽůŽĐĂƌĞŵƌŝƐĐŽĂƐĂƷĚĞĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽŽďƐĞƌǀĂĚĂƉĞůŽƐŝƐƚĞŵĂ͘


Z&ZE/^/>/K'Z&/
d͘ŽĚĞŶŚĞŝŵĞƌ͕͘tĂŐŶĞƌ͕ĂŶĚ<͘'ƌƵŵďĂĐŚ͘/ŵƉƌŽǀŝŶŐƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĐŚƌŽŶŝĐŝůůŶĞƐƐ͘
:D͘ϮϬϬϮ͖Ϯϴϴ͗ϭϵϬϵͲϭϵϭϰ͘
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'͘:͘ zŽƵŶŐ͕ D͘ DĞƚĞƌŬŽ͕ ,͘ ĞĐŬŵĂŶ͕ ͘ ĂŬĞƌ͕ ͘ tŚŝƚĞ͕ <͘D͘ ^ĂƵƚƚĞƌ͕ Z͘ 'ƌĞĞŶĞ͕ <͘ ƵƌƚŝŶ͕ ͘'͘
ŽŬŚŽƵƌ͕ ͘ ĞƌůŽǁŝƚǌ͕ ĂŶĚ :͘&͘ ƵƌŐĞƐƐ͕ ΗĨĨĞĐƚƐ ŽĨ WĂǇŝŶŐ WŚǇƐŝĐŝĂŶƐ ĂƐĞĚ ŽŶ dŚĞŝƌ ZĞůĂƚŝǀĞ
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĨŽƌ YƵĂůŝƚǇ͕Η :ŽƵƌŶĂů ŽĨ 'ĞŶĞƌĂů /ŶƚĞƌŶĂů DĞĚŝĐŝŶĞ͕ sŽů͘ ϮϮ͕ EŽ͘ϲ͕ :ƵŶĞϮϬϬϳ ƉƉ͘ ϴϳϮͶ
ϴϳϲ͘
ŝŶƚƵƌĆŽ ŝŐŝƚĂů ʹ 'ŽǀĞƌŶŽ ĚŽ ƐƚĂĚŽ ĚŽ ĞĂƌĄ͕ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞĂƌĂ͘ŐŽǀ͘
ďƌͬƉŽƌƚĂůŐŽǀĐĞͬĐĞĂƌĂͬŐŽǀĞƌŶŽͬƉƌŽũĞƚŽƐͲĞƐƚƌƵƚƵƌĂŶƚĞƐͲϭͬĐŝŶƚƵƌĂŽĚŝŐŝƚĂů͕ϮϬϭϬ͘
ŽĚǇƌĞĂEĞƚǁŽƌŬ͕ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĞĞĞϴϬϮ͘ŽƌŐͬϭϱͬƉƵďͬd'ϲ͘ŚƚŵůхĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϬϭϭ͘
:͘>͘ĞŶŝƐ͕&͘ŚĂŵƉĂŐŶĞ͕ĂŶĚD͘W͘WŽŵĞǇ͘dŽǁĂƌĚƐĂ&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌŶĂůǇƐŝƐŽĨ'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞŝŶ,ĞĂůƚŚ
ĂƌĞKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĂŶƐ^ǇƐƚĞŵƐ͘,^͘hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞDŽŶƚƌĞĂů͘ϮϬϬϴ͘
͘<͘ĞǇ͕͘^ĂůďĞƌ͕ĂŶĚ'͘͘ďŽǁĚ͘ŽŶĐĞƉƚƵĂů&ƌĂŵĞǁŽƌŬĂŶĚĂdŽŽůŬŝƚĨŽƌ^ƵƉƉŽƌƚŝŶŐƚŚĞZĂƉŝĚ
WƌŽƚŽƚǇƉŝŶŐŽĨŽŶƚĞǆƚͲǁĂƌĞƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ƌƚŝĐůĞĨŽƌ^ƉĞĐŝĂů/ƐƐƵĞŽŶŽŶƚĞǆƚͲǁĂƌĞŶĞƐƐ͕ϮϬϬϭ͕ƉƉ͘
ϵϳʹϭϲϲ͘
/͘͘ 'ƌĂŚĂŵ͕ :͘ >ŽŐĂŶ͕ D͘͘ ,ĂƌƌŝƐŽŶ͕ ^͘͘ ^ƚƌĂƵƐ͕ :͘ dĞƚƌŽĞ͕ t͘ ĂƐǁĞůů͕ ĂŶĚ E͘ ZŽďŝŶƐŽŶ͘ >ŽƐƚ ŝŶ
<ŶŽǁůĞĚŐĞ dƌĂŶƐůĂƚŝŽŶ͗ dŝŵĞ ĨŽƌ Ă DĂƉ͍ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ŽŶƚŝŶƵŝŶŐ ĚƵĐĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ,ĞĂůƚŚ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͕
sŽůƵŵĞϮϲ͕ϮϬϬϲ͕ƉƉ͘ϭϯʹϮϰ͘
D͘ KůŝǀĞŝƌĂ͕ ĂŶĚ W͘Z͘&͘ ƵŶŚĂ͘ /ŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐ ,ŽŵĞĂƌĞ ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŝŶƌĂǌŝůŝĂŶ ŝŐŝƚĂů ds͘ / '//^
'ůŽďĂů/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ^ǇŵƉŽƐŝƵŵ͘dƵŶŝƐŝĂ͕ϮϬϬϵ͘
>͘&͘'͘^ŽĂƌĞƐ͕ĂŶĚ'͘>͘&ŝůŚŽ͘/ŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞdĞůĞǀŝƐŝŽŶŝŶƌĂǌŝů͗^ǇƐƚĞŵ^ŽĨƚǁĂƌĞĂŶĚƚŚĞŝŐŝƚĂůŝǀŝĚĞ͘/Ŷ
WƌŽĐ͘ŽĨƵƌŽŝdsϮϬϬϳ͘
>͘&͘'͘ ^ŽĂƌĞƐ͕ Z͘D͘ ZŽĚƌŝŐƵĞƐ͕ ĂŶĚ D͘&͘ DŽƌĞŶŽ͘ 'ŝŶŐĂͲE>͗ ƚŚĞ ĞĐůĂƌĂƚŝǀĞ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ
ƌĂǌŝůŝĂŶŝŐŝƚĂůds^ǇƐƚĞŵ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨƚŚĞƌĂǌŝůŝĂŶŽŵƉƵƚĞƌ^ŽĐŝĞƚǇͲsŽůϭϯʹEƵŵďĞƌϭ͘ϮϬϬϲ͘
t͘:ŝŚ͕͘,ƵĂŶŐ͕ĂŶĚ:͘z͘,ƐƵ͘ŽŶƚĞǆƚůŝĨĞĐǇĐůĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƐŵĂƌƚƐƉĂĐĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͘/Ŷ/W^ϬϵͲ
hWϮϬϬϵ͕:ƵůǇϮϬϬϵ͕>ŽŶĚŽŶ͕h<͕ƉƉ͘ϵͲϭϰϰ͘
:͘ ,͘ :ĂŚŶŬĞ͕ z͘ ǇĐŚŬŽǀ͕͘ ĂŚůĞŵ ĂŶĚ >͘ <ĂǁĂƐŵĞ͕ ͞/ŵƉůŝĐŝƚ͕ŽŶƚĞǆƚͲǁĂƌĞͲŽŵƉƵƚŝŶŐ ĨŽƌ ,ĞĂůƚŚ
ĂƌĞ͘͟ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĐƐ͘ƵĐŝ͘ĞĚƵͬůŽƉĞƐͬďƐƉĐϬϰĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬ:ĂŚŶŬĞ͘ƉĚĨ͕ϮϬϬϰ͘
d͘ 'Ƶ͕ ͘<ǁŽŬ͕ <͘ <͘ <ŽŚ͕ĂŶĚ ,͘ <͘ WƵŶŐ͘  DŽďŝůĞ&ƌĂŵĞǁŽƌŬ ^ƵƉƉŽƌƚŝŶŐ KŶƚŽůŽŐǇWƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ĂŶĚ
ZĞĂƐŽŶŝŶŐ͕WƌŽĐ͘ŽĨƚŚĞϮŶĚtŽƌŬƐŚŽƉZ^W^/ͲhďŝĐŽŵƉ͛Ϭϳ͕ϮϬϬϳ͕ƵƐƚƌŝĂ͘
D͘ KůŝǀĞŝƌĂ͕ D͘dŽŶŝĞƚŽ͕ :͘ &ĂƵƐƚŝŶŽ͕ ĂŶĚ ͘K͘DŽƵƌĂ &ŝůŚŽ͘ WŝƌĂŵďƵ ŝŐŝƚĂů͗ Ă^ŽĐŝĂů/ŶĐůƵƐŝŽŶ WƌŽũĞĐƚ
ƵƐŝŶŐ/d͘/&/W/Ϯd^/ytŽƌůĚŽŶĨĞƌĞŶĐĞŝŶŽŵƉƵƚŝŶŐŽŶĚƵĐĂƚŝŽŶ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ;ƌͿ͕ϮϬϬϵ
t͘sŝĂŶĂ͕:͘͘&ŝůŚŽ͕:͘'ĞŶƐĞů͕D͘sŝůůĂŶŽǀĂͲKůŝǀĞƌ͕ĂŶĚ,͘DĂƌƚŝŶ͘ƐĞŵĂŶƚŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚĂŶĚĂǁĞďƚŽŽů
ĨŽƌĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĂŶŶŽƚĂƚŝŽŶŽĨƉŚŽƚŽƐƵƐŝŶŐĐĂŵĞƌĂƉŚŽŶĞƐ͘/Ŷt/^͕ƉĂŐĞƐϮϮϱʹϮϯϲ͕ϮϬϬϳ͘
:͘ĂŝůĞǇ͕͘WŽƵůŽǀĂƐƐŝůŝƐ͕ĂŶĚW͘d͘tŽŽĚ͘ŶĞǀĞŶƚͲĐŽŶĚŝƚŝŽŶͲĂĐƚŝŽŶůĂŶŐƵĂŐĞĨŽƌǆŵů͘WƌŽĐ͘ŽĨƚŚĞϭϭƚŚ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶtŽƌůĚtŝĚĞtĞď͕ϮϬϬϮ͕ƉƉ͘ϰϴϲʹϰϵϱ͕EĞǁzŽƌŬ͕Ez͕h^͕ϮϬϬϮ͘
:͘͘&ŝůŚŽ͕͘͘DŝƌŽŶ͕/͘^ĂƚŽŚ͕:͘'ĞŶƐĞů͕ĂŶĚ,͘DĂƌƚŝŶ͘DŽĚĞůŝŶŐĂŶĚŵĞĂƐƵƌŝŶŐƋƵĂůŝƚǇŽĨĐŽŶƚĞǆƚ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƉĞƌǀĂƐŝǀĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͘/ŶϮϰƚŚ//E͕ϮϬϭϬ͘
ŶĚƌĂĚĞ͕>͘K͘D͘^ŝƐƚĞŵĂƐŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐĚĞƐĂƷĚĞ͕ƌĞĚĞƐĞůŝŶŚĂƐĚĞƵŝĚĂĚŽ͗ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞŵŽĚĞůĂŐĞŵ
ƉĂƌĂĞƐƚƵĚŽŽŵƉĂƌĂĚŽƌĂƐŝůĂŶĂĚĄ͘WŽƐƚͲĚŽĐƚŽƌĂůƉƌŽũĞĐƚĂƚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨYƵĞďĞĐŝŶDŽŶƚƌĞĂů͘
W^͕ĚƵĐĂƚŝŽŶDŝŶŝƐƚƌǇŽĨƌĂǌŝů͘ϮϬϬϵ͘
KůŝǀĞŝƌĂD͕͘ŶĚƌĂĚĞK͘D͕͘,ĂŝƌŽŶ͘'͕͘DŽƵƌĂZ͕͘&ĞƌŶĂŶĚĞƐ^͕͘ƌŝŶŐĞů:͕͘'ĞŶƐĞů:͕͘DĂƌƚŝŶ,͕͘^ŝĐŽƚƚĞ
͕͘ ĞŶŝƐ :Ͳ>͘  ŽŶƚĞǆƚͲǁĂƌĞ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ĨŽƌ ,ĞĂůƚŚ ĂƌĞ 'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĞĐŝƐŝŽŶͲDĂŬŝŶŐ ^ǇƐƚĞŵƐ͗ 
ŵŽĚĞů ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƌĂǌŝůŝĂŶ ŝŐŝƚĂů ds͘ ^ĞĐŽŶĚ / tŽƌŬƐŚŽƉ ŽŶ /ŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ ZĞƐĞĂƌĐŚ ŽŶ Ͳ
ŚĞĂůƚŚ^ĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ^ǇƐƚĞŵƐ;/Z,^^Ϳ͘
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      PHJBII
I

Z

J

BB %BBB 
[
3;<,<=<4&%&:1%44#3<,3;Q28=;12;&  3;<,<=<4&%&:1%44#3<,3;Q28=;12;
*1<<,&::&1=;<4;V*2,1N#42R/&3N<4V*2,1N#42


 
";<3<&34<5:,44#:&;#,2&3<4%;:&%&;34<=1#43<&B<4<&#3415*,#4K,;;484%&;&:
)#,12&3<& 4";&:@%4 8&1 #:&;#&3<& %,;843,",1,D$!4 %& #43&B7&; %& :&%& ;&2 ),4 34; 2,; %,@&:;4;
2",&3<&;N  #43+&#,%4 9=& &;;& <,84 %& :&%& 84;;=, 1*=3; <:<,@4; 9=& :<,),#2  ;= &B83;!4K
#424M)#,1,%%&%&#43),*=:$!4&48&:$!4K4",B4#=;<4%4;&9=,82&3<4;K4;=84:<&24",1,%%&
&  #43&#<,@,%%& ;&2 =<,1,D$!4 %& ,3<&:1,*$!4 )-;,#N ; <:3;2,;;7&; %& <:)&*4 84=#4 ;&3;-@&,; 4
<&284K #424  & K <:3;2,<,%; ;4":&  / ;& &3#43<:2 &2 ;,<=$!4 "&2 %&),3,% &2
<&:24; %& =;",1,%%&K 34 &3<3<4K  =<,1,D$!4 %& #43&B7&; ;&2 ),4 #:&;#& &2 =2 242&3<4 43%& 
%&23% %& ;&:@,$4; 2=1<,2-%, <2"'2 8:&;&3< *:3%& #:&;#,2&3<4N &;;& 843<4 84%&24;
4";&:@: 9=& ;!4 2=,<; ; <&3%(3#,; &3@41@&3%4 4 =;4 %& <&#3414*,; %& :&%& ;&2 ),4 8:
%,;<:,"=,$!4%&<:)&*4%&=%,4&@-%&4K84:'2K%&@,%41*=2;#:#<&:-;<,#;8:58:,;%&48&:$!4K
; :&%&;  3!4 ;!4 <=12&3<& ,3%,#%; 8: <:3;2,;;!4 %& <:)&*4 &2 <&284 :&1N &;<&
<:"1+4&;<:&24;8:&;&3<3%41*=2;%;%,@&:;;,3,#,<,@;%&&;<=%4;&8&;9=,;;9=&8:4#=:2
%&;&3@41@&: & 8:484: 2&1+4:,; &2 <&:24; %& 9=1,%%& %& ;&:@,$4 3 <:3;2,;;!4 %& <:)&*4
2=1<,2-%,&2:&%&;;&2),4N

 - 73 4D#( 7%A@-%&4KK N[_]K2=1<,2-%,K4N
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IB
#:&;#&3<&,3<&:&;;&34%&;&3@41@,2&3<4%&2",&3<&;%&%,;<:,"=,$!4 T&1&@,;!4;4":&
U&;<;&3%4,28=1;,43%48:,3#,812&3<&8&14=2&3<4%;:&%&;%&"3%1:*N#:&;#,2&3<4%
%&23%%&#43<&>%42=1<,2-%,84%&;&:)#,12&3<&#43;<<%48&1)#,1,%%&%&#428:<,1+2&3<4
&%,;<:,"=,$!4%&@-%&4K,3#1=;,@&&2<&284:&1K<:@';%,3<&:3&<T  K[YYaUN
2=28:,2&,:4242&3<4K1*=2;@3<*&3;3=<,1,D$!4%& /84%&2;&:%&;<#%;
&2 :&1$!4 4 <=1 24%&14 %& K #424M 2,4: 1,"&:%%& %& &;#41+ %& 8:4*:2$!4 & #43<&>%4
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8: L     ;=:*& #42 4 8:485;,<4 %& 8:4?&: 8:&3%,C*&2 #42 24",1,%%& & 84%& ;&:
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1

Moodle: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment", um software livre, de apoio à aprendizagem,
tipo Learning Management System. Constitui o que se chama em EAD de Ambiente Virtual de Aprendizagem –
AVA/AVEA
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%&;&3?41?&%4:&; &;#:&?&:&2 4 ;4)<@:& 3 1,3*=*&2 %& 8:4*:2$!4 ?I 4 9=1 &;< '
&A<:&22&3<& %,)=3%,% <3<4 34 2&,4 #%(2,#4 9=3<4 &28:&;:,1I )#,1,<3%4  #=:? %&
8:&3%,C%4&%,2,3=,3%44<&284%48:4/&<4L
<2"'2%&?,%44)<4%&42&;24;&:";<3<&=<,1,C%4<&3%4&2?,;<9=&;&*=3%4=2
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8&1 81,#$!4 & %&84,; 24;<:%4 3 <&1 %4 8:&1+4L 4%&24; <&: =2 ?,;!4 2&1+4: %& #424 )4,
&;<"&1&#,%:9=,<&<=:<:?';%),*=:_L



&$41JD104&3"341!,2&23"*

0631



 43*:&;;4%&&;9=,;& 34?$!4%&%&4:<&&4:%&;<&%&%=#$!4&#3415*,#
<1QQ^\]]


& )4:2  8:4?&,<: 2&1+4: 4; :&#=:;4; / %,;843-?&,;  )&::2&3< ,: X#43;=2,:X 4;
:&#=:;4; %,;843,",1,C%4; 8&14      % 81<)4:2 %& 8:&3%,C%4 431,3&I 44%1&L 3%& 
81,#$!4  ;&: %&;&3?41?,% ;&: =2 ):43<Q&3% 9=& %: #&;;4 1*=2; %; )=3$7&; 9=& 4 44%1&
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#8#,%%& %& :4%: ?-%&4; %,:&<2&3<& % 81,#$!4L ,; <&1; 84%&2 ;&: ?,;=1,C%; 34; &;"4$4;
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8&%*5*,#8:<&3%&:=2%&23%%4;#=:;4%,;<3#,%4 ,:<=1L<&3%(3#,'9=&=2
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Serviço “Matricular Novo Estudante”
Processo “Coletar Documentos”
- Listar documentos de acordo o curso;
- Receber formulário preenchido;
- Confirmar matrícula;
- Listar documentos entregues.



Processo “Armazenar Dados Físicos”
- Criar dossiê;
- Inserir documentos em da pasta;
- Armazenar em armários de acordo com o ano
e o curso do aluno.

Processo “Gerar Número de Matrícula”
- Ano de ingresso do aluno;
- Informar o semestre letivo;
- Informar o número do curso;
- Informar o turno;
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Coord.

Colab. 1

R

Colab 2



Processo de Matrícula

R/A/C/I



Expedição de Diplomas

R/A/C/I

Confecção do Diário

R/A/C/I

R

Expedição de Declarações

R/A/C/I

R

R

Expedição de Históricos

R/A/C/I

Informações aos Clientes

R/A/C/I

R

R





R
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R

R
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_gf^YQ >.A.' '('((A63?&#6(=>"+6<>((:<(A. 4(5>(3., ' ! >.A.' '('(%64:<((5=#6'(%7'.,6Q
5>(= '( =( + E(< ?4  4 5?>(5&#6 56 =6+>B <( ) :<(%.=6 %64:<((5'(< 6= :65>6= ;?( :<(%.= <#6 =(<
46'.+.% '6=Q  4('.'  ;?( 6 =6+>B <( %<(=%( (4 > 4 5-6 '( 3.5- = '( %7'.,6 6? %64:3(C.' '(N 
%64:<((5=#6 >6<5 U=( 4 .= '.+/%.3N :<.5%.: 34(5>( :(36 + >6 ' = (=><?>?< = %65'.%.65 .= ?4(5> <(4N
5(%(==.> 5'6'6 :6.6'(+(<< 4(5> =;?( :6.(46=:<6,< 4 '6<(=5  >.A.' '('(%64:<((5=#6'6
=6+>B <(Q
? ="<( =' 5,(5- <. '(6+>B <(>*4 1?' '66=?=?"<.6=5 > <(+ '(%64:<((5'(<6
=6+>B <( ( =?  (A63?&#6P .=? 3.E &#6 '( 6+>B <( ( )><.% = '( 6+>B <(Q .=? 3.E &#6 '( 6+>B <(
X.=6+>YN =?$U"<(  '  .=? 3.E &#6 '( 5+6<4 &#6 XN `^^gYN (=>" A63> '  : <   :<6'?&#6 '(
A.=? 3.E &9(= ' = .5+6<4 &9(= <(3 %.65 ' = 6 =6+>B <(Q .=6+> >(4 %646 6$1(>.A6 + %.3.> < 6
(5>(5'.4(5>6 '6 =6+>B <( ( ?C.3. < 56 =(? '(=(5A63A.4(5>6 X  N `^^eYQ (>"+6< = A.=? .= =#6
?>.3.E ' = : <  + %.3.> < 6 (5>(5'.4(5>6 '  ,< 5'( ;? 5>.' '( '( .5+6<4 &#6 (C.=>(5>( 56= =6+>B <(Q
)><.% = '( =6+>B <( )  "<(  ;?( :<6%?<  4('.< 6 =6+>B <( ( ;? 5>.+.%"U36 >< A)= '( A 36<(=
5?4)<.%6=XN_gg_YQ.A(<= =4)><.% =+6< 4:<6:6=> =5 3.>(< >?< Q6%65>(C>6'(6<.(5> &#6 
6$1(>6=N:6'(4=(<%.> ' =X N_ggbYX N`^^dYQ=4)><.% =
=#6 ?>.3.E ' = : <  4('.< 3,?5= =:(%>6= '6 =6+>B <(N %646 :6< (C(4:36N 6 =(? > 4 5-6N
%64:3(C.' '(N 5/A(3 '( %6:3 4(5>6 '( ?4  %3 ==(N (>%Q => = 4)><.% = :6'(4 =(< 6$>.' = >< A)= '(
?4  5"3.=(+(.> 56%7'.,6+65>('6=6+>B <(Q
=4)><.% =(A63?(41?5> 4(5>(%64 4?' 5& '6=6+>B <(Q .=4)><.% =:6'(4%<(=%(<6?
'(%<(=%(< 6 365,6 '  (A63?&#6Q 5,(5-(.<6= '( =6+>B <( '(A(4 (=> < >(5>6=  > .= 4?' 5& = : < 
.'(5>.+.% <:6==/A(.=:65>6='('(,(5(< &#6'6=6+>B <(Q6<(C(4:36N?4=6+>B <(;?(>(447'?36=
%<(=%(5'6 $ => 5>( (4 %64:3(C.' '( :6'( :<(=(5> < :<6$3(4 = '( 4 5?>(5&#6 56 +?>?<6Q (=> 
+6<4 N).4:6<> 5>(<( 3.E < >.A.' '(='(<(+ >6< &#6: < 4 5>(<=? ;? 3.' '(Q
. 5>('(> 3%65>(C>6N(=>(>< $ 3-6:<6:9(?4 A.=? 3.E &#6'((A63?&#6'(=6+>B <( >< A)=
'( ?4 %651?5>6 '( 4)><.% =Q  A.=? 3.E &#6 46=><  : <  ?4  '(>(<4.5 '  (5>.' '( '6 =6+>B <(
X: %6>(N%3 ==(6?4)>6'6Y%646?4%651?5>6'(4)><.% =(A63?. 6365,6'6>(4:6Q=.=>(4 :(<4.>(
;?( 6 ?=?"<.6 :<6%(==( '.+(<(5>(= A(<=9(= '( ?4 =6+>B <( ( ==.4 :6==  5 3.= <  (A63?&#6 ' =
4)><.% =Q
 A.=? 3.E &#6 +6. .4:3(4(5> '  %646 :3?,U.5 %3.:=( N ?4 '6= :<.5%.: .= 4$.(5>(= '(
'(=(5A63A.4(5>6'(=6+>B <(QA.=? 3.E &#6?>.3.E %66<'(5 ' =: < 3(3 =: <  :<(=(5> < (A63?&#6
' =4)><.% =Q
3)4 '(==  .5><6'?&#6N (=>( <>.,6 (=>" 6<, 5.E '6 '  =(,?.5>( +6<4 Q   =(&#6 ` =#6
:<(=(5> '6= %65%(.>6= <(3 %.65 '6= 6 >< $ 3-6P A.=? 3.E &#6 '( =6+>B <( ( 4)><.% = '( =6+>B <(O 5 
=(&#6 a  +(<< 4(5>  ) :<(=(5> ' O ?4 (=>?'6 ?>.3.E 5'6  +(<< 4(5>  (4 ?4 :<61(>6 <( 3 )
:<(=(5> '6 5  =(&#6 bO  =(&#6 c '.=%?>( 3,?5= >< $ 3-6= <(3 %.65 '6=Q 6< +.4N  =(&#6 d %65%3?. 6
>< $ 3-6N :<(=(5> 5'6'.<(%.65 4(5>6: < >< $ 3-6=+?>?<6=Q


C=   
(=>  =(&#6 =#6 $6<' '6= 6= %65%(.>6= <(3 %.65 '6= '6 >< $ 3-6P A.=? 3.E &#6 '( =6+>B <(
X=(&#6`Q_Y(4)><.% ='(=6+>B <(X=(&#6`Q`YQ
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C=B )02*)6"-#$0-&14/$
=:(=;?.= '6<(='(A.=? 3.E &#6'(=6+>B <((=>#6.5>(<(== '6=(4'(=(5A63A(<(:(=;?.= <
4)>6'6=(+6<4 ='(%646<(:<(=(5> <,< +.% 4(5>('.+(<(5>(= =:(%>6='6=6+>B <(Q
>(:- 5 .(-3 +.<4  ;?( = "<( = '( .5>(<(==(= '6= :(=;?.= '6<(= =#6  A.=? 3.E &#6 ' 
(=><?>?< N'6%64:6<> 4(5>6(' (A63?&#6'6=6+>B <(X.(-3N`^^eYQ(,?5'6.(-3N 3,?5= ?>6<(=
'(+.5(4 A.=? 3.E &#6 '( =6+>B <( %646P R A.=? 3.E &#6 '( 3,6<.>46= ( :<6,< 4 =SQ 6<)4 (3(
%65=.'(< ;?((=> '(+.5.&#6(C%3?.4?.> =?>.3.' '(=' =>)%5.% ='(A.=? 3.E &#6'(=6+>B <(Q6<.==6N
(3('(+.5(.=? 3.E &#6'(6+>B <(%646PRA.=? 3.E &#6'( <>(+ >6=<(3 %.65 '6= 6=6+>B <((=(?
'(=(5A63A.4(5>6SQ
(5><6'(=>((=%6:6N(C.=>(4'.A(<=6=+6<4 >6='(A.=? 3.E &#6;?(+ %.3.> 46(5>(5'.4(5>6
'6 %64:6<> 4(5>6N (=><?>?<  ( '  (A63?&#6 '6 =6+>B <(Q  +6%6 '(==( >< $ 3-6 +6. '(=(5A63A(< ?4 
A.=? 3.E &#6 ;?( :<(=(5> ==(  (=><?>?<  '6 =6+>B <( 6 365,6 '( =? = A(<=9(=N (4 >(<46=
;? 5>.> >.A6=Q
 A.=? 3.E &#6 '(=(5A63A.'  5(=>( >< $ 3-6 ) ?4 ,<"+.%6 '( %66<'(5 ' = : < 3(3 = XN
`^^gYQ 3A.=? 3.E &#6:6==.$.3.> <(:<(=(5> <,< +.% 4(5>(6%64:6<> 4(5>6' =4)><.% = 6365,6' =
A(<=9(='(?4 +6<4 $(4.5>?.>.A Q

C=C %1/)!0#$0-&14/$
4 4)><.% '(=6+>B <();? 3;?(<>.:6'(4('.&#6;?(=(<(+.<  ?4=.=>(4 '(=6+>B <(N
:<6%(==66?'6%?4(5> &#6XN_gg_YQ(5'6 ==.4N?4(C(4:36'(4)><.% ) 4)'. '65@4(<6
'(A(E(=;?(6=4)>6'6==#6%- 4 '6=56:<61(>6Q
= 4)><.% = '( =6+>B <( =#6 ?>.3.E ' = : <  .'(5>.+.% < '.A(<=6= +(584(56= '6= =6+>B <(=N
4(5=?< 5'6 % < %>(</=>.% = '6 :65>6 '( A.=>  '6 %7'.,6 +65>(N '  (C(%?&#6 '6 :<6,< 4  6? >) '6
>(4:6'('(=(5A63A.4(5>6Q
(=>( >< $ 3-6 +6. ?>.3.E '6 4)><.% = '( =6+>B <( 6<.(5> '6  6$1(>6 XYN ;?( + E : <>( '6
%65>(C>6'(4)><.% =(=>">.% =Q=4)><.% =(=>">.% ==#6(C>< /' = : <>.<'6%7'.,6+65>('6:<6,< 4 Q
6< 4 .4:3(4(5> ' = 6.>6 4)><.% = :<6:6=> = :6<  5E  (  <.5(=%? X`^^dYQ  .= 4)><.% = =#6
(C:3.% ' = =(,?.<Q

C=B=B%1/)!0)+.*$+$,1#0
6 %65>(C>6 '( %7'.,6 +65>( '( =6+>B <( 6<.(5> '6  6$1(>6N = 4)><.% = 4 .= %64?5=
?>.3.E ' = =#6 ;? 5>.' '( '( 3.5- = '( %7'.,6N ;? 5>.' '( '( : %6>(=N %3 ==(= ( 4)>6'6=N ( 
%64:3(C.' '( %.%364">.% Q 5><(> 5>6N 6?>< = 4)><.% = >*4 =.'6 :<6:6=> = : <  5 3.= < 6= =6+>B <(=
6<.(5> '6= 6$1(>6Q
(,?5'6.%-(3( 5E ( '? <.5(=%6X`^^dYN?4 A.=#6,(< 3'(?4=.=>(4 ;?(?>.3.E 6
: < '.,4 '(6<.(5> &#6 6$1(>6'(A(>(<%646+6%64)><.% =;?( $< 5,(4><*= =:(%>6=:<.5%.: .=P
X.Y  4 5-6 ( %64:3(C.' '(N X..Y %6:3 4(5>6 ( X...Y (< 5& Q = 4)><.% = : <  % '  ?4 '6= =:(%>6=
=#6 :<(=(5> ' = =(,?.<Q
)@+,(-$!-+.*$5)##$
#64)><.% =;?('(+.5(4 %64:3(C.' '((6> 4 5-6'6=.=>(4 Q
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 P5@4(<6'(: %6>(='6=.=>(4 O
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V P>6> 3'(5@4(<6='(4)>6'6=%65>.'6=56=.=>(4 O
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)))@$/,"
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4)><.% '"6:<.4(.<6=.5 3=6$<(  4:3.>?'('  $=>< &#6'6:<61(>6Q
6' =(== =4)><.% =3.=> ' = ;?.+6< 4.4:3(4(5> ' =5(=>(>< $ 3-6Q 6.?>.3.E '6  '6
X #  Y('6X
  Y: <  %(== < =.5+6<4 &9(=
'6%7'.,6+65>((:6'(<% 3%?3 < =4)><.% =Q6,6 $ .C6N)+6<5(%.'6?4: ==6U!U: ==6N(4 3>65/A(3N
' (C(%?&#6'6#P
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YO
aQ  3%?3  = 4)><.% = '( 5/A(3 '( %3 ==( XYQ 3,?4 = ' = 4)><.% = % 3%?3 ' = 56 : ==6 ` =#6
> 4$)4 :3.% ' = != %3 ==(=Q (=>( % =6N =64 4U=( = 4)><.% = : <  % '  4)>6'6 '  %3 ==(
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D=        
5.5'6A.=? 3.E &#6'(=6+>B <(%64 =4)><.% = 5>(<.6<4(5>( :<(=(5> ' =N+6.%<. ' ?4 
A.=? 3.E &#6'(%66<'(5 ' =: < 3(3 =%646.5>?.>6'( :<(=(5> < (A63?&#6' =4)><.% = 6365,6' =
A(<=9(='(?4=6+>B <(Q


)'2/B?)0-'$/*#$&2,!)-,+$,1-#-+ )$,1$

 A.=#6 '(=(5A63A.'  (=>" %6:3 '  6 :3?,U.5   XYQ  ) ?4
4$.(5>('(A.=? 3.E &#6'(=6+>B <(;?(:6==?.?4  $6<' ,(4'.+(<(5%. 3: <  5"3.=('((A63?&#6
'(=6+>B <(X (> 3N`^__YQA.=#6:<6:6=>  ;?.(=>".5>(,< '  6() %(== '  : <>.<'6=
(3(4(5>6=A.=? .=%65>.'6=5 =A.=9(=6<.,.5 .='6Q>< A)='6N =A(<=9(='6=:<61(>6=N'(:6.=
'( $ .C ' = '( ?4 <(:6=.>7<.6 '( =6+>B <( X !       V YN =#6
:<6%(== ' = 36% 34(5>(Q (=>( 464(5>6N = 4)><.% = '(=%<.> = ;?. =#6 %63(> ' =N :(<4.>.5'6 ;?( 
A.=#6'(%66<'(5 ' =: < 3(3 ==(1 %65=><?/' Q?=?"<.6:6'( $<.< A.=#6'(%66<'(5 ' =: < 3(3 =N 
: <>.<'(?4(3(4(5>6'(=6+>B <(:<(=(5>(5 =A.=9(='6X .,?< _YQ
=>( >< $ 3-6 .5%<(4(5>  6  %64 ?4  56A  A.=#6 X66<'(5 ' = : < 3(3 =Y ( %64 56A =
4)><.% =X(&#6`Q_Q_YQA.=? 3.E &#6'(%66<'(5 ' =: < 3(3 =:6'(=(<?>.3.E ' : < % ' (3(4(5>6
'6 =6+>B <(Q  '  (3(4(5>6 X4)>6'6N %3 ==(N : %6>( 6? :<61(>6Y :6==?. ?4 %651?5>6 '( 4)><.% =
'.+(<(5>(N,(< 5'6 ==.4'.+(<(5>(=,<"+.%6=Q < A.=? 3.E <6,<"+.%6' (A63?&#6'(?4'(>(<4.5 '6
.>(4 ) :<(%.=6 ;?( 6 ?=?"<.6 %3.;?( %64 6 $6>#6 (=;?(<'6 '6 46?=( ( = >(%3 = R $ S
:<(==.65 ' ==6$<(6.>(4' A.=#6  _ =(< 5 3.= '6Q .,?< ` :<(=(5>  A.=#6  N 
;? 3+ E: <>('6`Q6%3.% <(4?4.>(4'6  N),(< '6?4,<"+.%6(4?4:3 56% <>(=. 56
;?( :6==?. 56 =(? (.C6  = A(<=9(= '6 =6+>B <( ( 56 (.C6  6= A 36<(= ' = 4)><.% = : <  6 .>(4
=(3(%.65 '6X .,?< aYQ

1

Treemap é uma das visões originais do SourceMinerEvolution

2

Este trabalho não tem como objetivo explicar as visões específicas do SME. Para maiores informações, ver
NOVAIS et. al. (2011).
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)'2/C?  #-     



 < ;?((C.=> ?4 %64: < &#6(;?.A 3(5>(+6.?>.3.E ' ?4 >)%5.% %- 4 ' 56<4 3.E &#6
X:&#61?=> '65  .,?< aYQ56<4 3.E &#6%<. ?4 (=% 3 '(E(<6 ?4N:6==.$.3.> 5'6;?(4)><.% =
;?(:6==? 4?4 '.+(<(5& 4?.>6,< 5'(=(1 4%64: < ' =%644 .6<:<(%.=#6Q
 ' 4)><.% )<(:<(=(5> ' :6<?4 %6<Q3)4'.==6N(C.=>(?4 3(,(5' : < ;?(6?=?"<.6
.'(5>.+.;?( % '  4)><.%  %64 4 .6< + %.3.' '( X .,?<  aYQ  :6==/A(3 +.3>< < ;? .= 4)><.% = '(A(4
: <(%(< 5  A.=#6Q (=>  +6<4 N 6 ?=?"<.6 :6'( =(3(%.65 < 4)><.% = '( .5>(<(==( ( 5 3.="U3 = (4
=(: < '6X .,?< bYQ
  .,?< b):6==/A(36$=(<A < (A63?&#6'(?4.>(4'(=6+>B <( 636,6'(><*=A(<=9(=Q
.>(4 '6 (C(4:36 ) ?4 4)>6'6 '( 564(  Q = 4)><.% = :<(=(5> ' = 5(==  +.,?<  =#6P .5- = '(
%7'.,6N%64A 36<(=.,? .= %.5%65 A(<=#6_(5 A(<=#6`N(.,? 3 ;? ><65 A(<=#6aO4)><.% ='(
%64:3(C.' '(%64A 36<(=.,? .= ?4(4>6' = =><*=A(<=9(=O( %64A 36<(=.,? .= '6.=(4
>6' = ><*=A(<=9(=Q


)'2/D?)0-#$--/#$,#0/*$*0
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)'2/E? )*1/-#$+%1/)!0

E=  
6 %65>(C>6 '  <(:<(=(5> &#6 '  (A63?&#6 '( =6+>B <( (C.=>(4 A"<. = +(<< 4(5> = 1"
'(=(5A63A.' =Q (> 3QX`^^aY'(=(5A63A(? +(<< 4(5>  ,<(.5;?( 5 3.=  (A63?&#6'6
=6+>B <( >< A)='  :<(=(5> &#6A.=? 3'(4@3>.:3 =4)><.% =(4 5.4 &9(=('. ,< 4 =>(4:6< .=Q
  (> 3Q X`^^cY :<6:?=(< 4 6 % 5N ?4  +(<< 4(5>  ;?( >(4 %646 +6%6 :<.5%.: 3
:<(=(5> < = 4?' 5& = '6= %7'.,6= 6 365,6 '( =? = A(<=9(=Q ==( >< $ 3-6 :<(=(5>  6
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Sua teoria é construtivista e o papel da interação professor aluno, sem dúvida é
importante, para que, a partir dos subsunçores que o aluno possui, construir novos
subsunçores ou modificar os velhos. A aprendizagem é dinâmica, pois ela é uma
interação entre aluno e professor, a partir do conhecimento prévio que o aluno tem
(MEES, apud in YAMAZAKI, 2008, p.2).
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Organizadores prévios são materiais introdutórios, apresentados a um nível mais alto de
abstração, generalidade e inclusividade que o conteúdo do material instrucional a ser
aprendido proposto por David Ausubel para facilitar a aprendizagem significativa. Eles
se destinam a servir como pontes cognitivas entre aquilo que o aprendiz já sabe e o que
ele deve saber para que possa aprender significativamente o novo conteúdo. Ausubel
propõe os organizadores prévios como a estratégia mais eficaz para facilitar a
aprendizagem significativa quando o aluno não dispõe, em sua estrutura cognitiva, dos
conceitos relevantes para a aprendizagem de um determinado tópico.
Os organizadores prévios não devem ser confundidos com sumários e introduções que
são escritos no mesmo nível de abstração, generalidade e inclusividade do material que
se segue, simplesmente enfatizando os pontos principais desse material. Na concepção
ausubeliana, os organizadores prévios destinam-se a facilitar a aprendizagem de um
tópico específico. Por outro lado, os materiais introdutórios construídos para este
estudo, são denominados pseudo-organizadores prévios, porque se destinam a faci1itar
a aprendizagem de uma unidade (SOUZA & MOREIRA apud in YAMAZAKI, 2008,
p.4).
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[...] ao procurar evidência de compreensão significativa, a melhor maneira de evitar a
‘simulação da aprendizagem significativa’ é formular questões e problemas de uma
maneira nova e não familiar, que requeira máxima transformação do conhecimento
adquirido. Testes de compreensão, por exemplo, devem, no mínimo, serem fraseados de
maneira diferente e apresentados em um contexto de alguma forma diferente daquele
originalmente encontrado no material instrucional (MOREIRA, 1999, p. 156).
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USO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NA PARTE PRÁTICA DE
DISCIPLINAS DE FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL PARA ALUNOS DE ENGENHARIA.

Niels Fontes Lima
Instituto Federal da Bahia - Campus Salvador
nielsfl@ifba.edu.br

RESUMO
O trabalho descreve o desenvolvimento e uso de recursos num Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) para o acompanhamento e avaliação do trabalho de tratamento de dados e
discussão de resultados de um experimento executado por alunos de cursos de engenharia do IFBA na
disciplina Física Geral e Experimental II. A interação possibilitada pelo AVA e os recursos desenvolvidos
permitem que o professor tenha acesso e possa corrigir o trabalho dos alunos de forma rápida e fácil. Os
resultados de todos os alunos podem ser reunidos e apresentados de forma organizada, passando a
compor um experimento maior do que o de cada aluno individual. Isso permite que cada aluno situe
seus resultados no contexto geral da turma e possa corrigi-los, se necessário e, mais do que isso, dá aos
alunos a certeza de que seus resultados não são únicos. Ao mesmo tempo, este trabalho descreve um
experimento de fácil realização mas de grande riqueza teórica, envolvendo conceitos fundamentais da
hidrodinâmica, no qual o reconhecimento dos resultados da turma é de fundamental importância para a
compreensão dos resultados do experimento. A discussão dos resultados encontrados é muito rica, pois
avalia qualitativa e quantitativamente o limite de aplicação dos modelos físicos mais simples da
hidrodinâmica ao problema estudado. Embora a experiência descrita aqui tenha sido realizada em
cursos presenciais de engenharia, ela é particularmente adequada a cursos a distância com a atividade
sendo feita semipresencialmente ou, na forma de um experimento doméstico, totalmente a distância.

Palavras-chave: ambiente virtual de aprendizagem, ensino de física, laboratório didático de física.
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1. INTRODUÇÃO
O experimento apresentado consiste em fotografar o jorro d’água que sai de um tubo horizontal
escoando de um recipiente de vidro. O recipiente possui um indicador de nível graduado e o jorro é
fotografado contra um fundo de papel quadriculado, sobre o qual podem ser medidas as coordenadas de
pontos sobre sua trajetória. A análise das fotografias permite determinar diretamente a altura da coluna
d’água na entrada do tubinho e, pela análise da trajetória, a velocidade com a qual a água jorra. Com as
informações de cada fotografia, e usando as dimensões conhecidas do tubinho e do recipiente, calcula-se
a vazão, a diferença de pressão sobre o tubinho, sua condutância e daí, finalmente, a viscosidade da água.
Se forem tiradas fotografias sucessivas do escoamento com intervalos de tempo conhecidos, é possível
determinar a vazão média no intervalo entre duas fotografias e compará-la com a vazão instantânea no
começo e no fim de cada intervalo.
A parte presencial da atividade experimental é dirigida pelo professor, que organiza a tomada
das fotos pelos grupos de alunos. Nas condições em que este trabalho foi desenvolvido, foi usada apenas
uma montagem experimental, com uma câmera fotográfica, para turmas de prática que não ultrapassaram
dezesseis alunos. Os alunos participaram fotografando e ajudando na realização do experimento
(enchendo e esvaziando recipientes, transportando água e secando molhações). A atividade começa com
uma breve preleção descrevendo o modelo teórico que será adotado na descrição do experimento. Esse
modelo é uma aplicação de conceitos fundamentais da hidrodinâmica que já terão sido discutidos em aula
teórica. A montagem experimental é apresentada e posta a funcionar, e são tiradas fotografias em número
igual ao de alunos. As fotografias são identificadas e cada aluno se torna responsável por analisar uma
foto, formando-se duplas de alunos para analisar fotos sucessivas.
As atividades de obtenção e tratamento dos dados que seguem a parte presencial são feitas pelas
duplas de alunos e enviadas a local específico no AVA, em planilhas preenchidas segundo um modelo
padrão. A apresentação dos dados em um modelo definido facilita sua avaliação e correção, feita em
planilhas desenvolvidas para cada experimento que comparam os resultados obtidos por cada aluno com o
resultado esperado a partir dos seus dados informados. Dessa forma, erros de conta e outras incorreções
comuns podem ser facilmente reconhecidos e rapidamente apontados aos alunos, que tem a oportunidade
de corrigi-los quantas vezes for necessário antes de concluir o trabalho.
Os resultados livres de erro calculados a partir dos dados de cada aluno são reunidos e
apresentados conjuntamente. Neste experimento, são levantadas as curvas de velocidade do jorro e de
diferença de pressão sobre o tubinho em função da altura do nível. Cada aluno determina a velocidade e a
pressão em uma única condição, com altura dada; a reunião dos resultados de todos alunos permite obter
a forma como essas grandezas variam em função da altura do nível.
Como mostramos adiante, os resultados obtidos na realização deste experimento nas turmas
práticas de FIS212 em dois semestres (seis turmas com 67 alunos ativos no total) deixam patente que os
resultados como um todo são bem consistentes, de tal forma que algum eventual erro na aquisição de
dados pode ser percebido pela comparação com os resultados do restante da turma. De fato, nas
experiências aqui descritas, muitos dos resultados que se afastavam significativamente da tendência geral
puderam ser melhorados pela identificação e correção de erro na aquisição dos dados.
Entretanto, mais importante do que dar a oportunidade de corrigir erros, o reconhecimento de
que os resultados obtidos pelos alunos a partir de cada fotografia estão “certos” – a consistência dos
resultados da turma como um todo – é muito importante nesta particular atividade aqui descrita.
Acontece que, nas condições deste experimento, o fluxo d’água no tubinho é turbulento. Para
calcular a viscosidade da água os alunos usam a lei de Hagen-Poiseuille, que associa a condutância de um
tubo cilíndrico longo do tubo às suas dimensões e à viscosidade do fluido (RESNICK; MASSEY;
NUSSENZVEIG). Entretanto, como se tem um tubo curto (comprimento/diâmetro = 20) em fluxo
turbulento, a condutância do tubo não será dada por Poiseuille. Ao se aplicar indevidamente essa relação,
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encontra-se um valor significativamente diferente da viscosidade, algumas vezes maior do que o
esperado.
Enquanto cada aluno ou dupla vêm, sozinhos, a diferença entre o resultado obtido e o esperado,
eles atribuem a discrepância a “erros experimentais”, incluindo seus próprios erros de observação. Ao
chamar a atenção dos alunos para o conjunto dos resultados, o professor mostra que a discrepância não
pode ser atribuída a erro do experimentador (afinal, esses erros já foram corrigidos à essa altura) ou a
desvios estatísticos, e portanto é algo com o próprio experimento que precisa ser explicado.
Prosseguindo, o professor deve passar a dirigir a análise crítica do modelo físico adotado. Na
experiência aqui descrita, a discussão foi feita presencialmente entre os alunos de cada turma. No caso de
um curso a distância, essa discussão pode ocorrer no AVA, estimulada da mesma forma pelo professor,
com a ajuda dos tutores.
Nessa discussão, o professor deve ouvir as explicações dos alunos e conduzi-los a questionar as
hipóteses feitas no estabelecimento do modelo teórico do experimento. As hipóteses levantadas pelos
alunos devem ser discutidas, e o professor deve ser hábil para guardar para o final a crítica decisiva, de
forma a não esgotar precocemente a discussão.
Interessantemente, uma possível explicação muito frequentemente levantada pelos alunos é a
presença de impurezas na água. Uma discussão qualitativa sobre a quantidade de impurezas que
justificasse tal elevação da viscosidade permite descartar essa explicação, uma vez que neste experimento
obtêm-se viscosidades semelhantes à do sangue (RESNICK).
Por outro lado, há pontos que devem ser discutidos, mesmo que os alunos não os levantem. É
necessário analisar o uso que se faz da equação de Bernoulli no modelo: ela é usada entre o nível d’água e
a entrada do tubinho, desprezando-se a dissipação de energia hidráulica nesse trecho, mas não no tubinho,
onde é necessário considerar a viscosidade da água e seu efeito. Essa questão motiva um exercício, no
qual o aluno deve comparar a dissipação no tubinho com a dissipação que é desprezada no vaso de vidro,
que esclarece que essa última é algumas ordens de grandeza menor que a primeira.
Uma vez excluídas as outras explicações, a questão da turbulência é analisada e os alunos
calculam o número de Reynolds correspondente à sua fotografia analisada. Dessa forma, comprovam que
o fluxo é turbulento e portanto a lei de Hagen-Poiseuille não é aplicável. A partir daí, os alunos são
convidados a procurar descrições fenomenológicas da condução no tubinho utilizado que possam
representar satisfatoriamente os resultados da turma.
A conclusão da atividade é a redação de relatório do experimento por cada dupla. O relatório é
um texto formal que registrará o experimento e sintetizará as questões teóricas e experimentais discutidas
na atividade.

2. MODELO FÍSICO DO EXPERIMENTO
A fotografia na Figura 1 mostra a montagem experimental e as grandezas medidas. A altura do
nível d’água h e o tempo t são medidos diretamente por inspeção da fotografia. Para determinar a
velocidade horizontal do jorro v, cada aluno deve tomar as coordenadas de pelo menos dez pares
ordenados (x,y) sobre o eixo do filete de água, considerando a boca do tubinho como origem das
coordenadas. A curvatura da parábola é determinada por regressão e a partir daí e do valor conhecido da
aceleração da gravidade são determinadas a velocidade e sua imprecisão.
A análise do escoamento é feita considerando três regiões distintas: a) entre o nível do
recipiente e a entrada do tubinho; b) no tubinho; e c) a partir da saída do tubinho. Os efeitos da dissipação
de energia são considerados apenas no tubinho. Aplica-se a equação de Bernoulli ao escoamento do nível
do reservatório até a boca do tubinho, e, na saída, considera-se o movimento da água que jorra como um
lançamento horizontal sem resistência do ar.
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Figura 1. Montagem experimental e grandezas medidas na fotografia.

Aplicando-se a equação de Bernoulli (MASSEY; NUSSENZVEIG) na região a obtém-se a
diferença de pressão sobre o tubinho:

p = gh  v2
2

[eq. 1]

Na região c, desprezando-se a resistência do ar e considerando-se que o tubinho e, portanto, a
velocidade inicial do jorro são horizontais, obtém-se a seguinte relação entre as coordenadas (x,y) de
pontos sobre a imagem fotografada do jorro:

y=

g 2
x
2 v2

[eq. 2]

A determinação da curvatura da parábola registrada na fotografia permite a determinação da
velocidade do escoamento. Aplicando-se esse valor na [eq.1] obtemos a diferença de pressão e, da
definição de vazão e do valor conhecido de raio r do tubinho, a vazão I:
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I = r2v

[eq. 3]

Finalmente, a condutância C é calculada como a razão entre a vazão e a diferença de pressão:
I
p

[eq. 4]

C=

Se o fluxo no tubo é laminar, a condutância do tubo é inversamente proporcional à viscosidade,
numa relação dada pela lei de Hagen-Poiseuille (RESNICK; MASSEY; NUSSENZVEIG). Dessa forma,
o valor experimental da viscosidade da água é determinado a partir dos dados como:
r4
=
8LC

[eq. 5]

Se não houvesse dissipação no tubinho a diferença de pressão sobre o mesmo seria nula e, a
partir da [eq.1], obter-se-ia que a velocidade escoamento seria
vB = 2gh

[eq. 6],

já que toda energia potencial da água no reservatório seria convertida em energia cinética. A densidade de
energia dissipada no escoamento é a diferença entre a densidade da energia potencial e a densidade de
energia cinética real. A comparação da velocidade obtida a partir da curvatura da parábola, [eq.2], com o
limite máximo dado pela [eq.5] para a velocidade de escoamento é sempre instrutiva, e pode revelar aos
alunos eventuais erros de conta ou de aquisição de dados.
As duplas de alunos ainda calculam a vazão média entre as duas fotos, dada por

Imédia = A

h
t

[eq. 7],

onde A é a área da secção reta do recipiente de vidro, e comparam-na com as vazões instantâneas no
início e no fim do intervalo analisado.
Além dos cálculos das grandezas envolvidas no experimento, os alunos também devem
determinar suas imprecisões de forma a poderem comparar os valores obtidos com os esperados.
A teoria do experimento é apresentada aos alunos em aulas teóricas anteriores à realização do
experimento, e eles são convidados a desenvolver os detalhes dos argumentos, demonstrando as equações
acima – em particular a diferença de pressão dada pela [eq.1] – em exercícios que consideram o modelo
físico simplificado descrito. Tais deduções são apresentadas pelos alunos na introdução teórica de seus
relatórios.
A teoria do experimento já terá sido apresentada aos alunos em aulas teóricas anteriores à
realização do experimento, e eles são convidados a desenvolver os detalhes dos argumentos,
demonstrando as equações acima – em particular a diferença de pressão sobre o tubinho dada pela [eq.1]
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– em exercícios que consideram o modelo físico simplificado descrito. Tais deduções devem ser
apresentadas pelos alunos quando escreverem a introdução teórica de seus relatórios.

3. PLANILHAS PADRÃO
As facilidades de comunicação proporcionadas pelo AVA permitem que os alunos sejam
comunicados sobre a existência de erros e tenham a oportunidade de corrigi-los sem precisar esperar
semanas para que resultados em papel possam ir ao professor e voltar corrigidos. A rapidez com a qual a
interação entre os alunos e o professor pode ser feita é um aspecto importante para o sucesso da atividade,
em particular no que diz respeito ao envolvimento e participação dos alunos, que é diretamente
estimulada pela atividade do professor. Da experiência vivida por este autor, os alunos mesmo observam
que quanto mais rapidamente se dão as interações, mais envolvente o processo se torna.
O fato das informações serem trocadas de forma digital e não em papel tende a facilitar o
trabalho do docente na avaliação e acompanhamento dos trabalhos dos alunos. Para explorar plenamente
essas possibilidades é essencial a criação de planilhas eletrônicas com as utilidades necessárias para cada
atividade. De uma maneira geral, é necessário construir planilhas para que os alunos mandem seus dados
(dados obtidos no experimento através de medições), para calcular corretamente os resultados do
experimento a partir dos dados dos alunos e para comparar com os resultados apresentados.
No caso desta atividade ser executada num curso EaD, onde normalmente a quantidade alunos é
bem grande e o acompanhamento dos alunos é feito por tutores, o uso das planilhas como ferramentas
para avaliação e acompanhamento do trabalho e dos resultados dos alunos é ainda mais necessário, por
permitir a uniformização das ações e facilitar a supervisão do trabalho dos tutores pelo professor da
disciplina.
Um ponto importante referente ao aprendizado dos alunos no que merece ser ressaltado
contexto geral dessa proposta de mediação pedagógica no AVA, é a aquisição pelos alunos de
proficiência no uso de planilhas eletrônicas. Eles fazem tabelas, gráficos, determinam regressão linear,
calculam grandezas a partir de outras e exercitam o uso de fórmulas e funções nas planilhas. Em alguns
casos, basta mostrar o uso desses recursos aos alunos que depois eles desenvolvem suas habilidades a
partir dos tutoriais e ajudas dos próprios programas editores de planilhas. Em um curso presencial esse
processo normalmente conta muito com as teias de aprendizagem do próprio grupo de alunos, mas num
curso EaD é necessário que os alunos tenham um suporte especial para essas questões.
Na atividade aqui descrita, os alunos mandam ao AVA os resultados obtidos na análise de cada
foto usando para isso planilhas modelo de formato Excel/OpenOffice. Essas planilhas simplesmente
possuem células definidas para os alunos preencherem com os dados obtidos das fotografias h, t, e 
(curvatura da parábola) e células para os resultados calculados a partir desses dados, v, v B , p, I, C e , e
respectivas imprecisões, além de informações sobre a fotografia e o aluno que a analisou. A ordem dessas
células definida pelo modelo permite que os dados de cada aluno sejam rapidamente copiados e colados
em planilhas para serem analisados.
A análise dos resultados individuais de cada aluno é feita em pastas de trabalho com planilhas
desenvolvidas para: i) receber os dados e os resultados dos alunos como enviados; ii) calcular a partir dos
dados das fotos (h, t, e ) os valores corretos dos resultados (v, p, I, C e ); e iii) comparar os
resultados apresentados pelos alunos com os resultados corretamente calculados a partir dos seus dados.
Além disso, foi desenvolvida uma planilha que permite ordenar os resultados das turmas e exibe a partir
deles os gráficos de v × h, comparado com v B × h, e p × h. Essa pasta de trabalho é de uso exclusivo do
professor ou tutor da turma, não sendo apresentada aos alunos.
A figura 2 apresenta uma parte da planilha desenvolvida especialmente para a comparação entre
os resultados dos alunos e os resultados corretamente calculados a partir dos dados apresentados pelos
próprios alunos. Cada linha representa os resultados de um aluno e cada coluna uma grandeza ou sua
imprecisão; cada célula calcula a diferença relativa entre o valor da grandeza correspondente calculado

0723

pelo aluno e o valor correto (a diferença entre esses valores dividida pelo valor correto), que estão em
outras duas planilhas, e está formatada condicionalmente para exibir esse valor numérico em cores que
dependem desse valor. Neste caso, a cor exibida será verde se o valor calculado pelo aluno coincidir
dentro de 1% com o valor correto, amarelado se diferir entre 1% e 10%, e vermelho se a diferença relativa
for maior do que 10%. Pode-se, claro, adotar outras cores e faixas de tolerância.
A exibição através das cores do resultado da comparação facilita muito a análise do professor ou
tutor sobre os resultados de cada aluno, chamando sua atenção para os erros existentes. Ele pode então
inspecionar os dados do aluno, verificar suas planilhas se for necessário e comunicá-lo sobre a existência
do erro para corrigi-lo. Na situação mostrada na figura 3 algumas correções já haviam sido feitas
enquanto outras ainda aguardavam sua oportunidade.

Figura 2. Visão da planilha desenvolvida para mostrar, através de cores e valores, se os alunos calcularam
corretamente os resultados (e suas imprecisões) a partir de seus próprios dados. A cor é verde se o resultado do
aluno for igual ao correto dentro de uma faixa de 1%, amarelado se estiver entre 1% e 10% do valor correto e
vermelho se diferir em mais de 10%.

Após os eventuais erros serem corrigidos, os resultados da turma podem ser reunidos e
apresentados aos participantes do experimento no AVA. A comparação dos pontos experimentais obtidos
por cada aluno com o resultado coletivo permite identificar erros ou incorreções que tenham afetado a
aquisição dos dados. Dessa forma, o conjunto de resultados da turma passa por uma segunda depuração,
que aperfeiçoa seus resultados. Na experiência aqui descrita, muitos dados inicialmente apresentados que
se mostravam inconsistentes com os demais foram de fato melhorados, após essa constatação do aluno
responsável por eles.

4. RESULTADOS
A figura 3 mostra o gráfico da velocidade do jorro em função da altura (v × h) elaborado a partir
dos resultados de 58 alunos participantes desta experiência nos dois semestres de 2011. Do total de
resultados apresentados pelos alunos, foram excluídos alguns que destoavam muito da tendência geral e
não chegaram a ser verificados ou corrigidos.
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Como se nota, há um número relativamente grande de pontos experimentais que se afastam muito
da tendência geral, comparado com a incerteza de cada determinação mostrada nas barras de erro do
gráfico (que são bem pequenas, mostrando que a determinação da velocidade a partir dos dados da
trajetória é bem consistente). Por outro lado, há uma grande coincidência entre os resultados, vendo-se em
alguns locais uma grande concentração de pontos. Algumas fotografias foram analisadas por mais de uma
dupla, e nesses casos os resultados conseguidos pelas diferentes duplas foi compatível com a imprecisão
experimental, depois da correção dos eventuais erros. Há uma boa reprodutibilidade dos resultados, o que
leva a se imaginar que o problema com os resultados muito destoantes é que talvez eles não tenham sido
adequadamente verificados e corrigidos - o professor não chegou ao ponto de olhar cada foto!
O gráfico da figura 3 mostra também a velocidade máxima com a qual a água escoaria se não
houvesse dissipação (curva em vermelho) e permite a comparação das duas grandezas. Vê-se que a
velocidade medida é menor que a velocidade de Bernoulli por um fator que parece constante.
Qualitativamente, a figura 3 mostra que os resultados dos alunos da turma (das turmas, neste caso) são
consistentes e não podem ser resultado de um erro fortuito de aquisição de dados.

Figura 3. Velocidade do jorro (V 0x ) e “velocidade de Bernoulli” (V B ) - velocidade que a água teria se não
houvesse dissipação - em função da altura do nível acima do tubinho. Os pontos mostrados em azul representam os
resultados apresentados por 58 alunos nos dois semestres de 2011, comparados com os pontos em vermelho que
representam V B .

Os resultados obtidos para a viscosidade são mostrados num gráfico em função da velocidade
(Figura 4). A figura mostra também o numero de Reynolds em cada situação (dividido por 1000) e a
região limite entre os dois tipos de fluxo. Só dois pontos experimentais estão na região de transição, e
todos os outros estão na região turbulenta. Esses pontos na região de transição exibem fluxo turbulento,
como mostra o valor da viscosidade aparente. Isso se deve ao fato da região de transição ter sido atingida
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a partir da turbulência (as fotos com menor velocidade são as últimas de uma sequência), e não ao
contrário.
O gráfico da Figura 4 sugere uma dependência da viscosidade aparente com a velocidade, mas em
virtude da grande variação entre os resultados isso não é muito conclusivo. Entretanto, agrupando os
resultados por série de fotografias, essa dependência é bem notável. Neste experimento não houve a
preocupação em investigar essa relação, mas está sendo planejada uma variante para explorar esse
aspecto.

Figura 4. Valores obtidos da viscosidade aparente em função da velocidade do jorro. Com exceção dos dois pontos
de menor velocidade, que estão na região de transição entre os dois regimes de fluxo, todos os outros pontos
experimentais estão na região de fluxo turbulento. Parece que o valor obtido da viscosidade varia um pouco com a
velocidade, de forma crescente. A variação entre os resultados individuais é aqui muito grande, mas não muito
maior do que o esperado das imprecisões experimentais.

Finalmente, com a constatação pelos alunos da existência da turbulência, pode-se desistir de
calcular a viscosidade neste experimento – o que não significa que o experimento tenha sido um fracasso.
Além da importância pedagógica da atividade, ainda assim é possível observar a relação empírica
entre o fluxo no tubo curto e o fluxo que ocorreria na ausência da dissipação. Trata-se do coeficiente de
descarga que, para um tubo de comprimento 20 vezes o diâmetro, com o nosso, é de aproximadamente
0,7 (MASSEY; SHAMES). A Figura 5 mostra a razão entre o valor da velocidade do jorro e a velocidade
de Bernoulli que, neste caso, é igual ao coeficiente de descarga, para os resultados obtidos pelos alunos. O
valor médio mostrado no gráfico da Figura 5 é de 0,69, de acordo com o esperado.
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Figura 5. Razão entre velocidade observada e velocidade de Bernoulli, igual ao coeficiente de descarga do
tubo curto, em função da altura do nível. O valor médio indicado é 0,69.

5. CONCLUSÃO
A atividade didática aqui apresentada permite a abordagem experimental e teórica de importantes
conceitos da hidrodinâmica, possibilitando aos alunos a aplicação significativa da teoria estudada no
curso de Física Geral e Experimental II. Um modelo físico da situação estudada experimentalmente foi
construído e criticado com os alunos, observando-se particularmente o limite de aplicação de leis e
modelos. Ao final, conclui-se que o experimento não pode determinar a viscosidade da água pois o
regime de fluxo não é laminar, mas ainda assim é possível verificar a lei empírica para perda de carga
num tubo curto. As atividades são executadas pelos alunos envolvendo uso intensivo de ferramentas e
utilidades de planilhas eletrônicas e a aquisição de proficiência em seu uso é um dos objetivos bem
cumpridos do experimento.
A experiência adquirida pelos participantes deste projeto possibilita a extensão desse método para
outros experimentos nos cursos de Física para Engenharia, presenciais, contexto onde essa atividade foi
desenvolvida, mas também prepara para o emprego desta proposta em cursos a distância, eventualmente
com o experimento em si feito na casa do aluno.
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*'::2'3<8'&+5+-$(&'+:3&'?1-8:4=2'3<4&8':$'8%"4&41=34L84-;84&'-3$4:84::
=2;5242'3<4&-?':;;2.&-;N';$:-<L?-;=1L=&-<-?'L&';;'24&4L84<'3$-1-C:;84;;-#-1-&&';
8'&+5+-$;&'8:'3&-C+'2O
43;-&':24;9='4=;4&';4*<@:';?-: $43<:-#=-:;-+3-*-$<-?2'3<'$42$43<'A<=1-C%"4
'  -3<':&-;$-81-3:-&&'L 84-;L  8:<-: &' =2 <'2L ;':  $8C &' 8':2-<-: $43'A7'; '3<:' &-?':;4;
$43$'-<4;*.;-$4;';&-*':'3<';*4:2;&'8'3;2'3<4;;4#:'*.;-$L4=-3&L:'1'?!3$-$=1<=:1&4
<'2L<3<4349='&-C:';8'-<4;;=;81-$%7';&'3<:44=*4:&*.;-$L$424-284:<!3$-,-;<5:-$
34&';'3?41?-2'3<4&8:58:-$-)3$-O
 ';<=&4 &';'3?41?-&4 <'2 $424 4#0'<-?4 &';<$: 4; ;4*<@:'; &' *.;-$ $424 *'::2'3<
-3$1=;-?9='=A-1-'8:4*';;4:34'3;-34'4;1=34;34;8:4$';;4;&'8:'3&-C+'2&4;$43<'>&4;&'
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*.;-$L =2 ?'C 9=' +' &' 23'-: =<)3<-$L <:'3<' ' :'*1'A-?L '2 9=' ;' =3'2N $43;<:=%"4 &'
*4:2$428:<-1,&L*1'A-#-1-&&'L%"4L&';'3?41?-2'3<4$4+3-<-?4'-3<':<-?-&&'L&'*4:2+'::
$428'<)3$-; ' ,#-1-&&'; 9=' 1'?'2 $& -3&-?.&=4  $43;<:=%"4 &4 $43,'$-2'3<4 ' &4
'3<'3&-2'3<4&:'1-&&'<:?(;&*.;-$O'2&-;<-3%7';'3<:'';<=&3<';4=?-3<';';=:&4;O
8:484;<(&';'3?41?':'31-;:L8:<-:&<'4:-&8:'3&-C+'2;-+3-*-$<-?&'=;=#'1'L
&'4=<:4;<'5:-$4;9='<:<2;4#:''&=$%"4-3$1=;-?'<'$3415+-$L=22'<4&414+-24&':38:
-3$1=;"4 ' $43;<:=%"4 &4 $43,'$-2'3<4 $-'3<.*-$4 34 2#-'3<' ';$41:L &' 24&4  $43&-$-43: 3"4
8'3; 4  '!  ! +  "   '! L '2 =2 8:4$';;4 $43;<:=<-?-;< 9=' '3?41?'  8:'3&-C+'2 '
;'=;+'3<';*4:2&4:';N1=34L8:4*';;4:L$43,'$-2'3<4L8'3;2'3<4$:.<-$4'$:-<-?4O

RJ 

    

 $43$'-<4 $43;<:=<-?-;<L $424 ';<:=<=: 'A81-$<-? &4; 8:4$';;4; &' '3;-34R8:'3&-C+'2 ;'
1-2'3<2 &' ? :-; <'4:-;L ;'3&4  <'4:- & 8:'3&-C+'2 ;-+3-*-$<-? &' =;=#'1  &' 2-4:
=<-1-&&'84:<':;-&4*4:2=1&&'3<:4&''A8':-)3$-;?-?'3$-&;3;1&'=1O'+=3&4';<'=<4:L
'A-;<'2 ? :-4; <-84; &' 8:'3&-C+'2L 2; &'?'S;' 8:4$=:: -3$'3<-?:  8:'3&-C+'2 ;-+3-*-$<-?
;'3&4';<L84:&'*-3-%"4L=28:'3&-C+'2-3<'+:1':'1$-43&$424$43<'A<4;4$-1&48:'3&-CO
8:<-:&';<'843<4&'?-;<L48:'3&':'3?41?'8:4&=%"4&'2=&3%;34;$43$'-<4;8:(?-4;'9='
<18:'3&-C+'2;':?'8:$43<-3=:8:'3&'3&4O;$43&-%7';9='84;;-#-1-<2';<'8:4$';;4';<"4
:'1$-43&; $42  8';;4 U&-;84;-%"4 ' ';<:=<=: $4+3-<-?V ' $42 4 2<':-1 U;'= 84<'3$-1
;-+3-*-$<-?4 8: 4 ';<=&3<'VO 9=- 4 1=34 ;;=2' =2 88'1 <-?4 34 8:4$';;4 &' :'$43;<:=%"4 '
$43;<:=%"4&'$43,'$-2'3<4;UMM  L]ed\VO
?-& =;=#'1 ' ;'=; $41#4:&4:'; 4*':'$'2 =2 #4:&+'2 <'5:-$ ';8'$.*-$ ;4#:' 
9=-;-%"4'=;4&4;$43$'-<4;O';$:-<;L'28:-2'-:41=+:L341-?:49,#303*,&%;#:,=I;1632:3%&
=,9: #3*2,:,=3 U]eb_V 'L &' *4:2 'A83&-&L '2 9,#303*- %;##,320 U '< 1OL]ed\V ' '2
=2 ?':;"4 2-; <=1 '2 9=-;-%"4 ' :'<'3%"4 &' $43,'$-2'3<4;N 1 6&896&#:,= #3*2,:,=
UL ^\\_VO =;=#'1 #=;$4= 'A81-$%7'; 8: ; *4:2; 2-; '1'?&; &' $4284:<2'3<4
,=234L &' 23'-:  :'?'1:L &' 9=' *4:2 4 ;': ,=234 4:+3-C ' *C =;4 &; ;=; *=3%7';
$4+3-<-?;O  $4+3-<-?-;24 &' =;=#'1 ( =2 $2-3,4 8: ;' ';<=&: 4 <4 &' '3<:' *4:2%"4 4= &'
;;-2-1%"4&';-+3-*-$&4;43.?'1&'$43;$-)3$-L4<4&$4+3-%"4O
48'3'<::24;342=3&4&'=;=#'1L:';+<24;4;'=8'3;2'3<4;4#:'$43$'-<4;N
"#"""# " "#! "" #! $#""" " $" $" $ 
#!    #!    #"+ %#" $ "+ #  
%!"   "" $#! " $   $ " $  ! #!'  " #! $#"
"" " !# "!#"" !"  #! ,-
# ,+043/+
,21.


';;1<3&49='4;$43$'-<4;8&:43-C2';-281-*-$2:'1-&&'L*$-1-<3&48:'3&-C+'2L
;41=%"4&'8:4#1'2;'$42=3-$%"4L;"4#;'8:=28'3;2'3<4$4':'3<''4#0'<-?4L1(2&'
;':?-:'2 $424 843<'; $4+3-<-?; 9=' <4:32 84;;.?'1  9=-;-%"4 &' -&'-; #;<:<; 3 =;)3$- &'
'A8':-)3$-; '28.:-$4S$43$:'<;O 2 ?'C &9=-:-&4;L 4; $43$'-<4; ;':?'2 8: 2=-<4; *-3; &4 34;;4
*=3$-432'3<4 $4+3-<-?4M P :'1-&&'L *-+=:2'3<' *13&4L ( 'A8':-2'3<& <:?(; &' =2 *-1<:4
$43$'-<=1 4= $<'+4:-1L $43;<-<=-3&4 4 2=3&4 &4; ;-+3-*-$&4; &4 -3&-?.&=4Q U  X   L
]ed^L8O^cVO
';< *4:2L ( <:?(; &4; $43$'-<4; 9=' 4; ;':'; ,=234; -3<':8:'<2 ;=; 'A8':-)3$-;
8':$'8<=-; '2 <':24; &' $43$'-<4; 8:58:-4; $43<-&4; '2 ;= ';<:=<=: $4+3-<-?O &'3<:3&4 =2
84=$4 2-; 3; $43$'8%7'; &' =;=#'1 '< 1OL U]ed\VL 4; $43$'-<4; $43;<-<='2  2<(:-S8:-2 <3<4
8:  8:'3&-C+'2 -+3-*-$<-? $424 8:  +'3':1-C%"4 &; 8:484;-%7'; ;-+3-*-$<-?; 8: 
;41=%"4&'8:4#1'2;O'$4:&4$42<'4:-=;=#'1-3<'3<:'24;'1=$-&:48:4$';;4L8'149=1'
34 9=1 4 ;': ,=234 '2 ;=; <-?-&&'; 8;-$415+-$; &' '1#4:%"4 ' :''1#4:%"4 ?"4 &9=-:-3&4
$43;<3<'2'3<'L 4 ;'= $430=3<4 8:58:-4 &' $43$'-<4;O : =;=#'1L &=; :.C'; ;"4 &';<$&; 3;
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*4:2;&'9=-;-%"4&'$43$'-<4;O;';8'$-*-$2'3<'L*4:2%"4';;-2-1%"4&'$43$'-<4;O
; ;4*<@:'; &-& <-$4; ?)2 0=3<4  ';; 34? :'1-&&'L 84&'3&4 *=3$-43: $424 ';<-2=14 
8:'3&-C+'2L =2 ?'C 9='  3"4 $428:''3;"4 &4; *'362'34; *.;-$4;L 4#;':?&4; '2 <'4:-; '
'A8':-2'3<4; &';'3?41?-&4; '2 =1 84&':"4 ;': 2-; #'2 $428:''3&-&4; <:?(; &' ;-2=1%7';
4#;':?&;3=22#-'3<'?-:<=1L'2#;&4'2*=3&2'3<4;&'&=$%"4<'$3415+-$O
;;4*<@:';&-& <-$4;84&'28:48-$-:;-<=%7';9='*$-1-<2-3$1=;"4'$43;<:=%"4$4+3-<-?
32'&-&'29=';'8:';'3<41=3&4$424=2$<1-;&4:&'8:'3&-C+'2L49=1'1'84&';':
=<-1-C&43=2<-?-&&'-3&-?-&=14=$41#4:<-?L-3&'8'3&'3<'&41=34;':;=:&4O;'==;44*':'$'
4 1=34 =2 $43<<4 ';8'$-1 $42  *.;-$L 84-; $:- =2 8'$=1-:-&&' 8'&+5+-$ 8:58:-O ;;
:'8:';'3<%"4 2>1<-81 &' =2 $43<'>&4 -3& 8':2-<'  84;;-#-1-&&' &' ;': ?'-$=1&
;-2=1<3'2'3<'<:?(;&4;$3-;?-;=1'R4=?':#1'2=2$4&-*-$%"4&=1'L2-3-2-C:4';*4:%4
$4+3-<-?49='';<: ;=#2'<-&441=34O
' $4:&4 $42 4 9=' *4- 8:';'3<&4 84: 224<4 X :#'< U^\\]VL ; ;-2=1%7'; &'
'A8':-)3$-;&' .;-$L;"4=2&;84;;-#-1-&&';&'=;4&4$428=<&4:$424*'::2'3<8'&+5+-$
9='2-;<'2;-&4'A814:&3<=1-&&'O
 ;=:&'C ( =2 8:-?%"4 ;'3;4:-1 9=' -3<':*':' &-:'<2'3<' 3 $42=3-$%"4L 1<':3&4 
9=1-&&'&:'1%"49='4-3&-?.&=4';<#'1'$'$4242'-4O43*4:2'4+:=&8':&=&-<-?9='4
2';24 8:';'3<'L '1' 84&' <': ;(:-; -281-$%7'; 8: 4 ;'= &';'3?41?-2'3<4O 4:(2L <': =2
&'*-$-)3$-*.;-$3"4;-+3-*-$<':=2:'#-A2'3<4-3<'1'$<=1O=-<;8';;4;*C'2';<$43*=;"4O
-284:<3<' ;#': *C': ';< &-*':'3% 8: 3"4 -+34:: 4 ;'= 84<'3$-1O ':12'3<'L $42 1+=2;
&8<%7';'1'$43;'+=-: $4283,:4;$41'+;O
'+=3&43<:4;U]eecVL-284:<!3$-9=';;=2'2';;;<'$3414+-;34!2#-<4&&=$%"4
;8'$-10 ?'2;'3&4&';<$&$4248:<'&'&=$%"49='2-;';< '';<: ;'3&4*'<&8'14;
?3%4; ' 81-$%7'; 9=' ?)2 4$4::'3&4 3';; :' 8: <'3&': 3'$';;-&&'; ';8'$.*-$;L *$' ;
1-2-<%7'; &' 8';;4; 34 !2#-<4 2'3<1L *.;-$4S;'3;4:-1 ' 24<4: $42 :'8':$=;;"4 3; &-2'3;7';
;5$-4S*'<-?;O
43;-&':24;9='$448':%"4'2;1&'=184&': ;':=2*<4:-284:<3<'8:-3$1=;"4
&; 8';;4; 84:<&4:; &' &'*-$-)3$- =&-<-?L 84-; 8':2-<' -3<':%"4 ' <:4$ '3<:' 4 1=3&4O 
8:-3$-81 :';=1<&4 &';; %"4 :'$.8:4$ ;':  9=' 4; 1=34; 9=' ;' &';'3?41?':'2 8:'3&-C&4 &'
*4:22-;: 8-&9='4;4=<:4;;':?-:"4$424P3$4:;Q8:4;9='<'3,22-;&-*-$=1&&';O;;-2L
4 &';'3?41?-2'3<4 &' 1+=2; ';<:<(+-; 9=' 84&'2 ;': &'$-;-?; 8: $:-: =2 2#-'3<' &'
$448':%"4L '2 9=' 9='1'; 1=34; 9=' <)2 2-; ,#-1-&&'; '2 *.;-$ 84;;2 0=&: 9='1'; $42
2'34;,#-1-&&';O
:#=:>':?1,4U^\\]VL48:4*';;4:L4&4<:? :-;';<:<(+-;2'&-&4:;8:4'3;-34
&' .;-$L$43;'+='';<-2=1:2-;4;';<=&3<';L'L$42-;;4L-: &';'3$&':3';<';';<=&3<';=2
2-4:8:4&=%"4&'-&'-;$:-<-?;$8C';&'';<-2=1:1-3+=+'2L48'3;2'3<4L-2+-3%"4'4
&- 14+4O;;:'1-&&'8':2-<':'$43,'$':L&'*4:22-;&'9=&L;3'$';;-&&';&41=34;=:&4'L
;;-2L <4:3S;' 84;;.?'1 ?-#-1-C:  =<-1-C%"4 &' 2<':--; &-& <-$4; 8:48:-&4;O ';; 8':;8'$<-?L 
=<-1-C%"4&;2.&-;84&':-$43<:-#=-:8:=28:'3&-C+'22-;'*-$C&';<';1=34;;=:&4;O
1'3<-3-L-;41';U^\\bV:';;1<29='=<-1-C%"4&';4*<@:';'&=$$-43-;'&'2#-'3<';
-3*4:2<-C&4;;':?'8:484:<=3-C:'$:-:34?;23'-:;&'-3<':$!2#-4&'$43$'-<4;'22#-'3<'
';$41:$424;;=:&4;O';;*4:2L=<-1-C%"4&'=2;4*<@:''&=$$-431L$4242'&-&4:&4'3;-34
&' .;-$ $42 ;=:&4;L 84<'3$-1-C:-  $8$-&&' &' $42=3-$%"4 '3<:' 4; $43$'-<4; $-'3<.*-$4;L 4
8:4*';;4: ' 4 1=34L 8:484:$-433&4 =2 8:'3&-C+'2 2-; ;-+3-*-$<-?O 4+4L ';<' ;4*<@:'
'&=$$-431 <':- $424 4#0'<-?4 *$-1-<:  1-+%"4 '3<:' 1.3+= &' ;-3-;L 4; $43$'-<4; $-'3<.*-$4; ' 
1.3+=';$:-<O
;34?;'$3414+-;&' 3*4:2%"4'42=3-$%"4S ;?)2;'<4:33&4L&'*4:2$:';$'3<'L
-284:<3<';-3;<:=2'3<4;&'34;;$=1<=:'L;==<-1-C%"4L=22'-4$43$:'<4&'-3$1=;"4'-3<':%"4
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342=3&4UL]eeeVO;;$43;<<%"4(-3&2-;'?-&'3<''?':&&'-:9=3&434;:'*':-24;;
8';;4; $42 &'*-$-)3$-O ';;'; $;4;L ;  ; 84&'2 ;': =<-1-C&; $424 '$3414+-; ;;-;<-?;O ;;
$43;<<%"4(-3&2-;'?-&'3<'9=3&434;:'*':-24;;8';;4;$423'$';;-&&';';8'$--;O';<'
24&4; ;84&'2;':=<-1-C&;4=$424'$3414+-;;-;<-?L4=<:?(;&''$3414+-;;;-;<-?;O
<-1-C24; ;  ; $424 '$3414+- ;;-;<-? 9=3&4 4 8:58:-4 $428=<&4: (  0=& <($3-$ 8:
<-3+-:=2&'<':2-3&44#0'<-?4O4:'A'2814L4$428=<&4:=<-1-C&4$424$&':34'1'<:63-$4L8:4
-3&-?.&=49='3"4$43;'+='';$:'?':34$&':34$42=2&'88'1O4:4=<:41&4L; ;;"4=<-1-C&;
<:?(; &' '$3414+-; ;;-;<-?;L 9=3&4 4 4#0'<-?4 *-31 &';'0&4 (  =<-1-C%"4 &4 8:58:-4
$428=<&4:L8:49=';"43'$';; :-;&'<':2-3&;0=&;<($3-$;9='8':2-<24=*$-1-<'2';<
<:'*O;&-*-$=1&&';&'2=-<;8';;4;$423'$';;-&&';'&=$$-43-;';8'$--;34;'=8:4$';;4&'
&';'3?41?-2'3<4 ' 8:'3&-C+'2 <)2 '3$43<:&4 =2 0=& '*-$C 3 =<-1-C%"4 &;  ; $424
*'::2'3<4=2#-'3<'&'8:'3&-C+'2O
=;4&4"#& !'&=$$-43134'3;-34&' .;-$?-;':?-:$424;=#;.&-48:8:'3&-C+'2
&4;1=34;;=:&4;'4=?-3<';'2<4:34&4;$43,'$-2'3<4;$-'3<.*-$4;9='+:?-<2'2<4:34& .;-$O
-284:<3<':';;1<:9='';<':'$=:;4$43<:-#=-: L<2#(2L8:*4:2%"4&48'3;2'3<4$:.<-$4&4;
;=:&4;'24=<:; :';&4$43,'$-2'3<4L?-;<49='';<';3'$';;-<2&9=-:-:$8$-&&';&':$-4$.3-4
$:.<-$4L $42=3-$%"4 '*-$CL :';41=%"4 &' 8:4#1'2; 'L -3&L $8$-&&'; &' $';;: -3*4:2%7'; '
<:#1,: 84: -3<':2(&-4 &; :'&'; &' $43,'$-2'3<4L <4:33&4 4 8:4$';;4 &' '3;-34S8:'3&-C+'2
2-;-3<':<-?4';-+3-*-$<-?4O

SJ   
 #4:&+'2 8:-3$-81 &';<' <:#1,4 :';-&' '2 ?1-: 9=1-<<-?2'3<' $424 34 &'$4::': &'
=2=14;;4*<@:';&-& <-$4;84&'20=&:L84:2'-4&';-2=1%7';&''A8':-2'3<4;';-<=%7';&4
$4<-&-34L4;1=34;;=:&4;'4=?-3<';L$43;<-<=-:'8:'3&':4;$43$'-<4;# ;-$4;&'*.;-$9=''3?41?'
4;$43<'>&4;&'2+3'<-;24'43&;O
';$41,&4;;;=3<4;&'2+3'<-;24'43&;4$4::'=84:&4-;24<-?4;N48:4*';;4:0 ,?-4;
&';'3?41?-&43<':-4:2'3<' 34 &'$4::': &4 8':.4&4 1'<-?4L '2 =1M ' 8'1 :'1<-? $4281'A-&&' &4;
$43<'>&4;O?-<4=S;'=<-1-C%"4&'*5:2=1;''9=%7';8:&';$:-%"4&4;*'362'34;'$43;<:=%"4
&4; 24&'14; 8':<-3'3<';O ;; ';$41, <'2 =2 &=814 ?-(;M 84: =2 1&4 24;<:: 9=' 8';: &
2<'2 <-$;':&'+:3&'-284:<!3$-8:'A8:';;:''1#4::$43$'-<4;&' .;-$M84&'S;''A84:;
*$'<; 9=1-<<-?; &';;'; $43$'-<4; ;'2 4 =;4 &' '9=%7';O 4: 4=<:4 1&4L 9=3&4 3"4 ;' =; ;
'9=%7';8:'A84:$43$'-<4;L41=34(-3;<-+&4$43;<:=-:;=8':$'8%"4-3<=-<-?&4*'362'34L4
;'=24&'14&;-<=%"4O'84;;'&'=28':$'8%"4-3<=-<-?;4#:'&'<':2-3&4$43<'>&441=34<': 
2-;*$-1-&&''2'3<'3&':4;24&'14;$-'3<.*-$4;:'1$-43&4;';;'<'2L''28:<-$=1:8':$'#':
';;'24&'14;$424=2$43;<:=%"4,=23L'&';;'24&4$4241+42=< ?'1O
 'A'$=%"4 & 8';9=-; 4$4::'= 34 8':.4&4 &' &=; ;'23;L ;'3&4 <:); =1; ;'23-;L 3
3-&&';$41:<,-;1-284U:'&'8>#1-$'=2&;84=$;';$41;-3$1=;-?;'A-;<'3<';34-=.V
$42=2<=:2_^1=34;U^b4=?-3<';'b;=:&4;V&'eE34UdD;(:-'VL&';'3?41?-&&=:3<';=1;
&' -)3$-; .;-$4S=.2-$O 4=?'  8:<-$-8%"4 &4 8:4*';;4:U*.;-$V ' &' =2 -3<(:8:'<' '2  O
<-1-C24; =1; 'A84;-<-?S&-14+&; $42 =A.1-4 &' ;4*<@:'; &-& <-$4; 'A813&4; '2 <;,4@L
84-;3';$413"4, 1#4:<5:-4&'-3*4:2 <-$O
: U^\\eVL1'-<=:'';$:-<;"4L$':<2'3<'L&4-;&4;;8'$<4;9='2-;8:'4$=82
4; '&=$&4:'; &' ;=:&4;O =-<4; $:'&-<2L -3& ,40'L 9='  ;=:&'C $::'<' &-*-$=1&&'; &'
$428:''3;"4 3 1'-<=: ' &' 8:4&=%"4 3 ';$:-<O 4 '3<3<4L =2 3 1-;' &4 8:4$';;4 &' '3;-34 &
1'-<=:'&';$:-<&'1=34;;=:&4;1'?$:'&-<:9='2=-<4;&4;:';=1<&4;-3;<-;*<5:-4;L4#<-&4;
$422-4:8:<'&4;1=34;L3"4&'$4::'2&'&-*-$=1&&';&'1-&:$424;;.2#414;';$:-<4;L2;&
*1<&'=21.3+=$43;<-<=.&$42#;'39=184;;2$43;<:=-:';$:-<O4:<3<4L84:9=';<7';&
8';9=-; ' &; $-:$=3;<!3$-; &4 1=3&4O '$-&-24; 81-$: 9=';<-43 :-4; 4:-;L 8: 9=' <4& ;1
8=&';;'8:<-$-8:3<';L&=:3<''85;;=1;O#=;$&'=28:4$';;4=3-*4:2''-3$1=;-?4O
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 $41'< &' &&4; &';'3?41?'=S;' '2 <:); '<8; ' ;'28:' 34 &'$4::': &; =1; 'A84;-<-?S
&-14+&;L $42 4; &-; ' ,4: :-4; &; =1; ;'8:&4; 8: 3"4 ,?': 'A$';;4 &' -3*4:2%"4 4;
1=34;O#4:&24;2+3'<-;24'43&;&'23'-:&-;<-3<;O
 8:-2'-: '<8L 8: ?1-: 4 9=' 4; 1=34; 0  $43,'$-2 ;4#:' 4; $43$'-<4; # ;-$4; &'
2+3'<-;24 ' 43&;L -3<:4&=C-24; 1+=3; 8:(S9=';<-432'3<4;N 2 2+3'<-;24N  9=' ( =2 -2"K
=-;;=;8:48:-'&&';K4:9=''1';;'<:'24=;':'8'1'2K;"44;8414;&'=2.2"K9='(4
2+3'<-;24 ' 4 9=' '1' ';<=&K  9=' ?'2  ;': 2+3'<-C%"4 &' =2 .2"K  9=' ;"4 .2";
'1'2'3<:';K$43$'-<4&'$2842+3(<-$4K9=';"4;1-3,;&'$2842+3(<-$4K9='(*4:%
2+3(<-$K 2 3&;N  9=' ;"4 3&;K 4: 9=' ';<=&24; ; 3&;K 424 8':$'#)S1; '2 34;;4
$4<-&-34K
;'+=3&'<8L;'&: -3-$-12'3<'8'1*2-1-:-C%"4&4;1=34;$42';<:<(+-$4+3-<-?
'L '2 ;'+=-&L  =<-1-C%"4 &4; ;4*<@:'; &=:3<' ; =1;O  3 <':$'-: ' >1<-2 '<8L :'=3-24;L
31-;24;''A81-$24;4;:';=1<&4;*-3-;O
3-$-24; 4 <:#1,4 $42 4; $43<'>&4; &' +3'<-;24L $42 4 ;4*<@:' , :&BL :40'<4
'$3414+-343;-34&' .;-$U,V&3-?':;-&&'&4414:&4H'2*4:2<4 ?L8:34;=A-1-:O
, 4*':'$' +:<=-<2'3<' ;-2=1%7'; &' *'362'34; *.;-$4; &-?':<-&;L -3<':<-?; ' #;'&; '2
8';9=-;O  #4:&+'2 $42 #;' '2 8';9=-; -3$4:84: &';$4#':<; &' 8';9=-;; 8:(?-; ' 34;;4;
8:58:-4;<';<';L,#-1-<24;1=34;*C':$43'A7';'3<:'4;*'362'34;&?-&:'1'$-)3$-# ;-$L
8:4*=3&3&4;=$428:''3;"4'8:'$-%"4&42=3&4*.;-$4O
:=1&'+3'<-;24L8:';'3<24;? :-;-2+'3;'3-2%7';:'1$-43&;4;;;=3<4;N
.2";L8:48:-'&&';2+3(<-$;L-3;'8:#-1-&&'&4;8414;'4$4284:<2'3<4'1'2'3<:M'::(=2
-2"+-+3<';$4M#>;;41M'1'<:4.2"M1-3,;&'$2842+3(<-$4O
2;'+=-&8:=3-&&'<'2 <-$&'43&;L43&'*4:2=<-1-C&4;N4#0'<4&'8:'3&-C+'2
3&; &4 >$1'4 &' 43;<:=%"4 &' #0'<4; &' 8:'3&-C+'2 UVL  3-?':;-&&' '&':1 &
:.# ' :4$4&-1' ,B;-$; '2 8:<; 1-#::B ?';O  -3<'3%"4 &';;' 4#0'<4 &' 8:'3&-C+'2 (
-3<:4&=C-: 4 ';<=&3<' 3 ';<:=<=:%"4 $43$'-<=1 &' $& =2 &4; <'2; 8:';'3<&4;O 1'; <'3<2
+=%:  $=:-4;-&&' &4 1=34 ' -3;<-+:  ;= -3<=-%"4L &' 24&4  *$-1-<:  $43;<:=%"4 8';;41 &'
;-+3-*-$&4; ;4#:' $& =2 &4; ;;=3<4;O  4 :4$4&-1' ,B;-$;L ;-2=1 'A8':-)3$-; & &-;$-81-3 &'
.;-$ ' <'2 84<'3$-1 &' $:-%"4 &' ;-<=%7'; &' -3?';<-+%"4 #':<;L '2 !2#-<4 ?-:<=1M $42 ';<'
8:4+:2 ( 84;;.?'1 4#;':?: ? :-4; *'352'34; *.;-$4;L $43<'3&4 24&'14; &' ;'=; &-?':;4; 3>$1'4;
<'2 <-$4;O
:=1&'3&;L:484:$-4324;;-<=%7';&4&-SS&-N=22'3-344<-::8'&:;'2=2
1+4M 8:'1,4; &'  ' 42 :'$'#'3&4 ;-3-; ;434:4;M =;4 -3;<:=2'3<4; 2=;-$-;M  P1Q '2 =2
';< &-4&'*=<'#41M$4248':$'#':;43&;34$4<-&-34O
-$24;;=:8:';4;$424;:';=1<&4;L84-;8';:&'1';0 $43,'$':'28:<'&4;$43<'>&4;L43&'
0 ,?-2;-&4<:#1,&4;'2;1&'=1L3'24;1=34;4=?-3<';'3'24;;=:&4;*4:2$8C';&'
:';843&':&'*4:2$43?-3$'3<'L4=3"4;4=#':2*4:21+=2L4;8:(S9=';<-432'3<4;$414$&4;O
:42+3'<-;24L41=3&48:<-:&4;$43,'$-2'3<4;8:484:$-43&4;8'148:4*';;4:L$424
=A.1-4 &4 ;4*<@:'L &'?':- 8':$'#': ' $43;<:=-: 4 $43$'-<4 &' $284 2+3(<-$4O :<-3&4 &4;
9=';<-432'3<4; 3<':-4:'; ' 3=2 =1 'A84;-<-?S&-14+& $42 8:4*';;4:L -3<':8:'<' ' =;4 &4;
;4*<@:';8:=A-1-:S34;$42-2+'3;'3-2%7';O
:43&;L48:4*';;4:<:#1,4=;-<=%7';&4$4<-&-34L$420=&&4;4*<@:'L34-3<=-<4&4;
';<=&3<'; 84;;2 8':$'#':  :'1%"4 &4; $43<'>&4; &' 43&; $42 4 34;;4 $4<-&-34O ?1-24; 
8:<-$-8%"4'84;-%"4&4;1=34;9=3<48:4?%"4&4=;4&4&';;*'::2'3<&=:3<';=1;M
&';;*4:2L$43<:-#=-:3*4:2%"4&'=284;<=:<-?&41=3439=-;-%"4&4;$43,'$-2'3<4;O

TJ       
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4<58-$4&'2+3'<-;24L&4;1=34;4=?-3<';8'3;9=<:4&4;1=34;$43;'+=-:2$43;<:=-:4
$43$'-<4&'$2842+3(<-$48:<-:&=1'A84;-<-?S&-14+&$42;4*<@:';L?14:9=':'8:';'3<
8:4A-2&2'3<']aL_dh&41=3&44=?-3<'M0 '3<:'4;;'-;';<=&3<';;=:&4;=21=34$43;'+=-=
&'23'-:8:'$-;&'*-3-:$43$'-<4&'$2842+3(<-$4L:'8:';'3<3&4=2?14:8:4A-2&4&']bLbb
hO4<4<1L48:4?'-<2'3<4*4-]aLb^hO
4;;=3<4&'43&;L?':-*-$24;=2#48:<-$-8%"4'$'-<%"4'3<:'4;1=34;L42';24
<'284L '1'; 4#<-?':2 #4 $428:''3;"4 &; ;-<=%7'; &';'3?41?-&;O -?'24;  $43$4:&!3$- &' ^a
1=34;U^\4=?-3<';'a;=:&4;VL4=;'0L'2<4:34&'cdL]^h&41=3&4O ;;434;:'?'19=';4*<@:';
&-& <-$4;<=2&'*4:22-3-2-C:#;<3<';#;<:%7';<'5:-$;'&:34?4;-+3-*-$&43#=;$
&8:'3&-C+'2&4;$43<'>&4;';<=&&4;'2*.;-$O
3<:'4;1=34;9=':'0'-<:242(<4&4$42;4*<@:';,?-=21=3;=:&L3';;'$;4L0=3<4
 -3<':8:'<'L 1,' '3<:'?-;<'- ;4#:' 4 84:9=) &' '1 3"4 <': :'$'#-&4 &' *4:2 *?4: ?'1 4 =;4 &
*'::2'3<L'3<"4'134;:'1<4=4;;'+=-3<';843<4;N1+=2;&;3-2%7';3'$';;-<?2&'1'-<=:
& ';$:-<L 1+4 &';+:& ?'1 84: $43< &' 3"4 $428:''3&':  2'3;+'2M 1+=2; -2+'3; '
3-2%7'; 3"4 8:'$'2 <': $43'A"4L 4= '1 3"4 $43;'+=- :'1$-43:L 4 9=' <4:3 2-; &-*.$-1 
$428:''3;"4 ' 2-; $,<  =1O 414$%7'; ? 1-&;L 9=' *=<=:2'3<' 84&':"4 :'3&': 34?;
8';9=-;;O
':$'#'24; 1+=3; 843<4; -3<':';;3<';N =2 :'1<-?4 &';-3<':';;' &4 1=3&4 '2 +':1 8'14
';<=&4'8:'3&-C+'2& .;-$M84:(2L<'3<<-?;&'8:4A-2%"48'12'3;+'29=3&4=;24;4;
;4*<@:';&=:3<'8:4$';;4M<-<=&'8;;-?*:'3<'4;<'2;&*.;-$<:#1,&4;3<':-4:2'3<'8'14
8:4*';;4:'4;8:(S9=';<-432'3<4;$414$&4;34-3-$-4&4';<=&4M:'%"4<-?4;9=';<-432'3<4;
' $43<'>&4; 85;  =1 'A84;-<-?S&-14+& $42 =A.1-4 &4; ;4*<@:';O  9=' 34; :'?'1 +3,4;N 3
8:<-$-8%"4';'3;-#-1-C%"4&=:3<';=1;M38:'3&-C+'2'34;-+3-*-$&4&4;$43,'$-2'3<4;&'
*.;-$O
3<'3&'24; 9=' 4; ;4*<@:'; 4*':'$':"4 2-; 9=1-&&' 4 <:#1,4 &' '3;-34 &4 8:4*';;4:L
=2?'C9='L4;24&'14;$-'3<.*-$4;';;-<=%7';&4$4<-&-34*4:2:'8:';'3<&;$423-2%7';&'
* $-1 $428:''3;"4 ' $42 24?-2'3<4; +: *-$4; '2 <'284 :'1O ;;4 34; :'*1'<-= =2 2'1,4: 3
8:<-$-8%"4'38:'3&-C+'2&4;';<=&3<';4;;-+3-*-$&4;&'1+=3;&4;<'2;&'2+3'<-;24'
43&;9='$4287'4;$43,'$-2'3<4;&'*.;-$O
2 *<4 :'1'?3<' *4-  :'%"4 &' ;=:8:'; & -3<(:8:'<' 4 <';<'2=3,:  $43;<:=%"4 &4
$43$'-<4 &' $284 2+3(<-$4 84: =2 1=34 ;=:&4O 85;  =1L '1 2' $42=3-$4= 9=' -;;4 3"4
$43<'$- $42 +:3&' *:'9=)3$- ' 3 ?':&&' 34 -3.$-4 &4 8:4$';;4 3'3,=2 &4; 1=34; U;=:&4;V
';<?2 $428:''3&'3&4 4 $43<'>&4M 2; 34 &'$4::': & =1 $42 2-; 'A'2814; $414$&4; 8'14
8:4*';;4:'$422-;1+=3;'A'2814;&'3-2%7';L4;';<=&3<';$43;'+=-:2:'1$-43:;;-<=%7';
4;;;=3<4;&'*.;-$'L$43;'9='3<'2'3<'L8=&':28:'3&':=284=$42-;O

UJ      
';<8';9=-;&';'3?41?'24;=2';<=&4'2=2';$418>#1-$43&'8:<-$-8:2=2<=:2
-3$1=;-? &' -)3$-; .;-$4S=.2-$ $42  8:<-$-8%"4 &4 8:4*';;4: ' &' =2 -3<(:8:'<' '2  O
3&'-3<:4&=C-24;=2$430=3<=:&''3;-34S8:'3&-C+'23=2=1'A84;-<-?S&-14+&&''3;-34
:'+=1:$424-281'2'3<4&4:'$=:;4&';4*<@:';&-& <-$4;&'*.;-$L'A'$=<&4;'2<;,4@L$424
=A-1-&4:348:4$';;48'&+5+-$4O
 -3?';<-+%"4 34; 24;<:: 2'1,4:; 3 <'3%"4 '2 =1L 3 8':$'8%"4 ' $43;<:=%"4 &'
$43$'-<4; *.;-$4; 'L $43;'9='3<'2'3<'L ?3%4; 3 8:'3&-C+'2M 2; 3"4 8':$'#':24; 34 1=3&4L
8';:&8:484;<<'$3415+-$L';;;-<=%"4L$424=2*<4:&'=2'3<4&24<-?%"48'14-3<':';;'
& *.;-$O ;;4 ?'2  :'*4:%: 2-; -3&  9=';<"4 &4 ,-;<5:-$4 3'+<-?4 &4; 1=34; *:'3<' 
8:'3&-C+'2&&-;$-81-3O
8';: & <=1-&&' ' -284:<!3$- & -3$1=;"4 &' 1=34; ;=:&4; 3 ';$41 &' '3;-34 :'+=1:L
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4#;':?24; <:?(; & :'?-;"4 &' 1-<':<=:L 9=' *:'3<'  &-2'3;"4 &';; 9=';<"4 34 :;-1 ' 34
2=3&4L -3& ;"4 84=$; ; 8';9=-;; 8'&+5+-$; 9=' <:#1,2 $42 4 &';'3?41?-2'3<4 &'
8:'3&-C+'2'2*.;-$&'1=34;;=:&4;84:2'-4;&';4*<@:';&-& <-$4;O;;$43;<<%"4:'?'19='
'A-;<',40'=2-2'3;1$=3'L*=<=:2'3<'L=2+:3&'$2-3,4;'8':$4::':8'14;$&)2-$4;&'
*.;-$'2<4&3%"4'22'-4;:'*1'A7';'31-;';;4#:'';<'<'29='(<"4:-$4'-284:<3<'8:
'&=$%"4-3$1=;-?&4;;=:&4;3';$41:'+=1:O
428:''3&'24;9='$43;$-'3<-C%"4&;4$-'&&'$424=2<4&4L8:-3$-812'3<'&4;<&4L
;4#:' ; 84;;-#-1-&&'; &' &8<%7'; &' #-A4 ' 2(&-4 $=;<4 ;"4 ';;)3$-; 8:  :'1 'A'$=%"4 &
-3$1=;"4&41=3&4';8'$-1#:;-1'-:4O;'2&>?-&3';<;-<=%"4&'8:'3&-C+'29=-$414$&34;
8:484:$-43:- *'::2'3<; 8'&+5+-$;  #-A4; $=;<4;L &' $=3,4 :'*1'A-?4 ' $42 #43; ?3%4; 3
8:'3&-C+'2 &4 1=3&4O 2#(2 '1 ;' -3;':' 34 $430=3<4 &' %7'; 9=' #=;$2 4 ;=$';;4 ' 
8':23)3$-&4';<=&3<'3';$41'4&';'3?41?-2'3<4&'8: <-$;'&=$<-?;9=''3?41?242-4:
3>2':484;;.?'1&'';<=&3<';O
43$1=.24; 9=' 4 ';<=&4 &; &-?':;; 1-3,; &' 8'3;2'3<4; ' -3<':8:'<%7'; ;4#:' 
8:'3&-C+'2 '  '&=$%"4 -3$1=;-?L $42 4 &';'3?41?-2'3<4 &' <($3-$; ' -3;<:=2'3<4; 8: 
&-;;'2-3%"4''A'$=%"4&'2'1,4:';;':?-%4;'&=$$-43-;L(2'1,4:$2-3,48:4;?3%4;;4$--;
' $-'3<.*-$4; & ,=23-&&'O 4-; '3<:' 8';9=-;;L 3 1-;'; ' :'*1'A7'; *4- 9=' 4 ,42'2 ;=;$-<4= 4;
9=';<-432'3<4; ' ;-= '2 #=;$ &; :';84;<;M 43&' '2 2=-<4; 242'3<4; & ,-;<5:- ?3%24;
$424$-?-1-C%"4''24=<:4;:'<:4$'&'24;L2;;'28:'34-3<=-<4&'3=3$$'-<:4,42'2$424=2
-3&-?.&=4';< <-$4'L4$43,'$-2'3<4$-'3<.*-$4$4241+4$#&4O



  


 L O OM  L O O ),#,2I 13%&0*&1 #316;:#,320 23 &29,23 %& )-9,# #31 93):>8&
13%&00;9J  TL^\\_O

L O O 7;,9,$!3 & 8&:&2$!3 %& #32+&#,1&2:39N 1 6&896&#:,= #3*2,:,=O -;#4N &-<4:
1 <34L^\\_O

L O OM L O OM  L O 9,#303*, %;##,320O -4 &' 3'-:4N &-<4:
3<':2':-$3L]ed\O

L OOO 29,23%& -9,#680;239638:%38&9%&%&),#,(2#,;%,:,=:8='9%&,1*&29I
14%;03 #32#&,:;0 93"8& 13=,1&2:39 39#,0:48,39O -4 &' 3'-:4L ^\]\O -;;':<%"4 U';<:&4 '2
3;-34&' .;-$VT 3;<-<=<4&' .;-$L3-?':;-&&' '&':1&4-4&' 3'-:4O

 L OL OL O 381$!3 32:,2;%  ,9: 2#, %& 83)&9938&9 68 3 :&2%,1&2:3
%;##,320 96&#,0,@%3I&993#31;8%&@O'$:'< :-&'&=$%"4;8'$-1TL'$:'<:-&'
&=$%"4-;<!3$-TL-3-;<(:-4&&=$%"4TO:;.1-R T^\\cO

LO %;#$!3,2#0;9,=I7;&3683)&9938:&1+=&8#31,993G'&' S41-&:-'&&'L84-4L
42=3-$%"4 ' 3*4:2%"4L 44:&'3&4:- A'$=<-? &' 448':%"4 3-?':;-< :- ' &' <-?-&&';
;8'$--;TL3-?':;-&&'&'"4=14TL^\\aO

L OM   L O O O 30-:,#9 %;##,32,9 &  381$!3 %& 83)&9938&9 68  %;#$!3
2#0;9,= 23 89,0O :4+:2 &' 5;S :&=%"4 '2 &=$%"4 & 3-?':;-&&' &4 ;<&4 &4 -4 &'
3'-:4T L^\\aO

LOOM LO'43<:4?(:;-;43;<:=<-?-;<;'1=:1-;24'<4&415+-$4343;-34&'
-)3$-;<=:-;,&=,9:% L?O]L3O]O^\\]O
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LO,"&8#;0:;8J"4=14N&O_`L]eeeO

 L O L   L O O O 68&2%,@*&1 ,*2,),#:,=I  :&38, %& =,% ;9;"&0O "4 =14N
4:';L]ed^O

 L O  L O  O &:3%303*, %& 6&97;,9 68 3 683)&9938 6&97;,9%38O -4 &'
3'-:4T OX&-<4:L^\\bO

S O
"/&:3
%&
68&2%,@*&1I
2%9O
-;843.?'1
'2N
i,<<8NRR@@@O*-;-$O=*8#O#:RW:42':4R4#0'<4;8:'3&-C+'2R-3&'AO,<21jO

 L O O O 8:,*3M N0&82,2* 23 &29,23 68&9&2#,0I ;1 #93 %& &29,23 %& )-9,#  0;239 9;8%39J
-;#4L^\\eO $=1&&'&'&=$%"4';-$414+-T3-?':;-&&'<51-$4:<=+=';O

 LOOO8:,*3M:,0,@89 68&29,28)-9,#0;2399;8%39O&9:;%3%&#9393"8&3:&1
K0;@&=,9!3LJ-;#4L^\\bO3-?':;-&&'4?&'-;#4O


 LOOO&,:;8H&9#8,:&9;8%&@O'$:'<:-&&=$%"4SRO^O'&O"4=14TO
L^\\eO

LOOMLO O OMLOOM LOO&29,23%&)-9,#689;8%39:8='9%&
 &%;##,320I;1683639:683;93%&13%&0397;0,::,=39#313,29:8;1&2:3%,%:,#3J

L =$-1 OO P 9#30 ,8:;0P 68  %;#$!3 96&#,0I 1",&2:&9 %& 68&2%,@*&1
:&0&1:,#39 #336&8:,=39 #313 0:&82:,= %& %&9&2=30=,1&2:3O '?-;< &' 3*4:2 <-$ &=$<-?L
4+4< R4142#-L L]\U]VN]]aS]_dL]eecO

L OL OL OM  OL OL O  ,1638: 2#, 3 &9:;%3  :&38, % #8* #3*2,:,= &1 ;1
&%;#$!3:&#2304*,#O R  O4:<41'+:'ST^\\cO

OM LOOMLOO8:,*3M1683639:%&&29,23%&)-9,#680;2399;8%39
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&4=1O

 L O O O 29,23 %& #,(2#,9 68 9;8%39 :8='9 %& 93):>8& &%;##,320O 2C43;L ^\\dO
-;;':<%"4 U';<:&4 '2 3;-34 &' .;-$V T '8:<2'3<4 &' .;-$L 3-?':;-&&' ;<&=1 &4
2C43;O
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& 1.3+= &' ;-3-; ' & 1.3+= ';$:-<J 3=9 &#2303*,9 2 %;#$!3L 4:<4 1'+:'O ?O`L 3O ^L
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 LOO)381$!393#,0%1&2:&O"4=14N:<-3; 43<';L^\\\O
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SISTEMA DE POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA AUMENTAR A CONVERSÃO
DE ENERGIA EM PAINÉIS FOTOVOLTAICOS
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CHAVES JUNIOR, E. R. e PALHETA, P. I. G.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Distrito Industrial
elton.rchaves@gmail.com – pgpalheta@ifam.edu.br

RESUMO
A necessidade de oferecer alternativas de energia para localidades mais isoladas e usar do benefício
na própria instituição na ausência de energia elétrica, motivou a realização desta pesquisa, cujo objetivo
principal foi um desenvolvimento de um sistema automático de posicionamento de painéis fotovoltaicos
com intuito de aumentar a conversão de energia solar em elétrica e incentivar o uso deste tipo de
energia. A princípio seria projetado um sistema eletromecânico capaz de realizar este posicionamento
usando motor de passo para determinar a angulação do painel fotovoltaico, contudo devido a
dificuldades encontradas, houve modificação no equipamento de posicionamento na substituição do
motor de passo por um pistão hidráulico. Foi projetado um sistema eletromecânico capaz de realizar
este posicionamento usando o pistão hidráulico para executar o movimento leste/oeste.

Palavras-chave: Energia solar, posicionamento automático, painel fotovoltaico, pistão hidráulico,
eletrobomba, motor de passo.
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1. INTRODUÇÃO
Existem algumas maneiras viáveis para aumentar a conversão da energia solar em elétrica. Alguns
estudos visam o princípio do painel fotovoltaico em busca de novos materiais que possam constituir ou
até mesmo substituir os usados atualmente nas células fotovoltaicas.
O método de posicionamento dos painéis parte de um dos princípios da conversão de energia solar,
onde a placa deve se posicionar perpendicularmente em relação aos raios solares, (ALVES, 2008). Como
o sol não incide com a mesma intensidade em um único ponto durante todo o dia, porquanto existem as
variações de posicionamento devido ao movimento da Terra em relação ao sol.
O projeto busca o posicionamento do painel fotovoltaico em exatidão entre pontos de maior
incidência dos raios solares, para isso usamos equações referentes ao movimento terrestre e a sua
localização em relação ao sol procurando diminuir o erro entre o tempo solar e o tempo real para que
este possa ter maior exatidão e os pontos específicos de maior incidência.
O posicionamento se baseia no movimento de azimute o qual acompanha o sol durante a
movimentação da terra partindo do princípio de rotação, o sistema eletromecânico de posicionamento
desenvolvido tem como objetivo realizar este movimento.
A motivação desta pesquisa tem como foco atender a necessidade de energia elétrica em áreas mais
isoladas e de difícil acesso à energia elétrica distribuída por uma usina geradora, podendo assim levar a
tecnologia e desenvolvimento social de forma simples a lugares mais isolados.
A pesquisa baseia-se também na busca de materiais baratos que diminuam o custo do projeto e o
consumo de energia pelos próprios componentes de posicionamento e ao mesmo tempo aumente a sua
eficiência.
O problema principal a ser solucionado é encontrar uma forma de aumentar a eficiência da
conversão de energia de forma compensatória, em vista do consumo de energia por parte do sistema de
posicionamento e o mínimo possível de gastos com manutenção do sistema.
O projeto desenvolvido é um sistema eletromecânico utilizando um pistão hidráulico para
posicionar o painel através da ativação de duas eletrobombas.
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2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Componentes do sistema solar
Além dos painéis solares e baterias, é recomendável o uso de um controlador de carga (ver figura 1),
cuja principal função é alimentar a eletricidade entre o painel e a bateria de forma mais eficiente e
proteger a bateria da saturação de carga e funciona como uma espécie de “ladrão” de eletricidade
abrindo o circuito quando a carga da bateria chega ao seu limite. O controlador também protege o
painel solar de danos elétricos.

Multímetro

Conversor DC/AC

Controlador de carga

Bateria recarregável

Figuras 1 – Componentes do sistema Fotovoltaico

O uso de um conversor DC/AC é fundamental para um funcionamento completo desse sistema,
devido à necessidade da utilização de alguns aparelhos domésticos, tendo em vista que a maioria desses
aparelhos precisam de 127 Volts de corrente alternada. O painel fornece tensões maiores que 12 Volts
de corrente contínua (DC) as quais são reguladas em 12 VDC pelo controlador de carga e carrega a
bateria. O conversor DC/AC se encarrega de converter a corrente direta da voltagem baixa (12 VDC) da
bateria em 127 Volts de corrente alternada.
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Figura 2 – Painel solar

Um sistema completo de conversão da energia solar em energia elétrica resume-se então, nesta
ordem, em painel fotovoltaico (conjunto de células fotovoltaicas), controlador de carga, banco de
baterias, conversor DC/AC. (ver Figura 1 e 2).

2.2 Sistema de posicionamento do painel fotovoltaico
O projeto busca aumentar a exatidão no posicionamento do painel fotovoltaico em relação aos raios
solares no decorrer do dia, através de um sistema eletromecânico. Para aumentar a conversão de
energia solar em energia elétrica.
Usando-se algumas equações que relacionam movimentos da Terra com medidas do tempo e
ângulos de declinação e latitude é possível determinar a posição aparente do sol em relação à Terra. O
conhecimento desta posição é fundamental para o posicionamento do painel fotovoltaico (ALVES,
2008).

2.3 Pistão hidráulico
O pistão hidráulico, também chamado de cilindro hidráulico, obtém a energia de um fluído
pressurizado. Composto por duas peças; um cilindro e um pistão móvel conectado em uma superfície
fixa. O pistão possui duas cavidades, uma por onde sai a haste do cilindro e outra para a entrada do
fluido, este se divide no seu interior em duas câmaras; a câmara inferior e a câmara da haste.
A pressão hidráulica atua no pistão para produzir movimento linear, normalmente para gerar esta
pressão, utilizam-se bombas de fluído. O Pistão foi usado neste projeto para gerar o movimento para
posicionamento do painel solar.
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3. METODOLOGIA
3.1 Protótipo do sistema de posicionamento com motor de passo
O protótipo foi desenvolvido de forma simples com materiais reciclados, como suporte de
ventilador, placa e motor de passo de impressora, parafuso, material PVC (ver Figura 3). O objetivo
deste foi a análise de operação do motor de passo e do funcionamento do sistema eletromecânico.

Parafuso

Pedestal

Motor de passo
Figura 3 – protótipo de posicionamento com motor de passo

Através deste protótipo pode-se analisar a vantagem oferecida pelo motor de passo como
angulação precisa, mas também algumas desvantagens em manutenção.

3.2 Sistema de posicionamento do painel com pistão
Conforme estabelecido neste projeto à angulação foi calculada em cima de equações que
relacionam a orbita terrestre e o sol.
Para este posicionamento ocorrer precisamos do acionamento de uma eletrobomba que envie o
fluído do reservatório para o pistão, o deslocamento progressivo da haste do pistão gera o
posicionamento (ver Figura 5).

0775

VI Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica
Natal-RN -2011

Transferidor para
ajuste de angulação
Painel fotovoltaico

Mangueira

Pistão hidráulico

Válvula anti-retorno

Reservatório do
fluído

Eletrobomba de
coleta do fluído
para o pistão

Eletrobomba para
retorno do fluído

Bateria
recarregável
Pedestal
Figura 5 – sistema de posicionamento eletromecânico com pistão

3.2.1 Painel fotovoltaico
Um conjunto de células associadas em série/paralelo forma um painel fotovoltaico (NASCIMENTO,
2004). Cria-se uma diferença de potencial elétrica por ação da luz através do efeito fotovoltaico que faz
fluir corrente de duas camadas opostas, gerando a energia elétrica.

3.2.2 Bateria recarregável
A conversão da energia solar em elétrica acontece somente enquanto houver a incidência dos raios
solares no painel fotovoltaico. A necessidade da utilização da energia elétrica em momentos de ausência
dos raios como, por exemplo, o período da noite, motivou o uso de baterias como forma de
armazenamento desta energia.

3.2.3 Pistão hidráulico
Tendo em vista algumas dificuldades encontradas no sistema de posicionamento utilizando o motor
de passo, como o desgaste do motor e oxidação dos parafusos da estrutura metálica causadas pelos
fenômenos naturais (chuva, sol), optamos por um novo método de posicionamento, utilizando um
pistão hidráulico, diferenciando do sistema de posicionamento desenvolvido por Alves, 2008, buscando
como principal objetivo minimizar os custos de manutenção.
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O Pistão utilizado no projeto é um pistão hidráulico e possui 300 mm de comprimento por 25 mm de
diâmetro.

3.2.4 Fluído de arrefecimento
O fluido de arrefecimento no sistema de posicionamento com o pistão oferece algumas vantagens
em relação ao sistema com motor de passo, evita a decomposição do fluido, favorecendo a não
oxidação no contato com partes metálicas e o não travamento da eletrobomba.
O pistão realiza trabalho no sentido leste/oeste, obedecendo à angulação estabelecida no projeto.

3.2.5 Eletrobomba
A eletrobomba é responsável pela injeção do fluído no cilindro hidráulico, captando o líquido no
reservatório e levando-o através de mangueiras até a entrada do Pistão.

3.2.6 Válvula anti-retorno
Esta é ativada juntamente com a eletrobomba para que o fluido possa encher o pistão e depois
desativada impedindo que o fluido retorne ao reservatório.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi desenvolvido um sistema de geração de energia solar utilizando quatro painéis fotovoltaicos
fixos em laboratório construído no piso inferior do IFAM-CMDI, composto por um banco de baterias de
150 A, um controlador de carga, um conversor DC/AC e um sistema de chaveamento, que na ausência
da energia da rede da Concessionária, aciona a energia fornecida pelo sistema solar para acender luzes
de 9 Watts / 127 VAC, instaladas nos corredores inferiores e superiores da unidade de ensino, como
luzes de emergência.
Construiu-se também um protótipo simulando o funcionamento do motor de passo no
posicionamento do painel, para análise de operação do motor, e uma estrutura metálica com encaixe
para o motor de passo, onde o painel fotovoltaico possa se movimentar durante o funcionamento do
motor.
Foi projetada uma estrutura mecânica para o posicionamento do painel solar, como protótipo final,
utilizando um pistão hidráulico para deslocar o painel e duas eletrobombas para encher e esvaziar este
pistão.

5. CONCLUSÃO
O desenvolvimento deste projeto ocorreu de forma satisfatória e estimulou o senso de pesquisa e
descobertas, abrindo um leque de possibilidades e de idéias. O mesmo passa a atender a necessidade
de um sistema alternativo de energia no IFAM-CMDI.
Aos pesquisadores que se interessam por está área da pesquisa sugere-se o desenvolvimento de um
software para ativação das eletrobombas automaticamente.
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Figura 1 - Demonstração da imagem real do porquinho
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Figura 2 - Demonstração do ovo entrando na garrafa sem tocá-lo
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Figura 3 - Participante da oficina fazendo demonstração de funcionamento de um experimento
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Figura 4 - Copo com água coberto por papel e invertido


4$,'U<'5$595$53 +>''3<'+>-&$525$>399'24R#5$S&5$595'$53$>-&&5-4@';=
5$595N9';$'#'; :>' +>$54=-&45$5954"5@-$-;*$-23'4='N-<<5'B92-$U<'9'25*=5& +>
5$>9;+;4&'9;='&5'<9%5&'4=;5&5$595'B9>2<4&5<<-35;&'4=;5&'2'Q53-<<59;'<<"5
&'&'4=;5&5$595&-3-4>-9'2*2=&'+<'<X@ $>5Y9;'<<"5=35<*(;-$+'<5#;'599'2&'#-B5
9; $-3 -39'&-4&5 :>' 5 99'2 &'<9;'+>' &5 $595 ' :>' &'-B' 5 ; '4=;; &'4=;5 &'2' 'B9>2<4&5
<<-3 +>

&H 3637;&2!37;&,1


Figura 5 - O copo de plástico com água não queima
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Figura 6 - Gerador de Van de Graaf
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Figura 7 - Imagem ilustrativa de representação do experimento
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Figura 8 - Eletrização por atrito
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Figura 9 - Experimento dos livros colados por atrito
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8:&;&3<%4;&<284=#4&;*4<:4;;=3<4N;?24;8:&;&3<:%&23&,::&;=2,%;4":;&4;
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#43<&A<4; 3&1; ,3;&:,%;N  ,284:<3<& :&;;1<: 9=& ; :&;8&#<,?; 4":; )4:2 1"4:,4;2&3<&
31,;%; & 9=& 34; &28&3+24; &2 8&:#&"&: 3&1; 4; ;8&#<4; &;;&3#,,; 8: &1"4:$!4 %4
8:&;&3<&:<,*4N

UM 

  

?,% =;="&1 & ;&=; #41"4:%4:&; 4)&:&#&2 =2 "4:%*&2 <&5:,# &;8&#-),# ;4":& 
9=,;,$!4&=;4%4;#43#&,<4;N&;#:,<;K&28:,2&,:41=*:K341,?:4</&636-/!)(>&!=/@!L>4965=6()
@/<=! &6-5/=/@6 T[c`bU &K %& )4:2 &A83%,%K &2 </&636-0! (>&!&/65!3 T &< 1NK[cbZU & &2
=2 ?&:;!4 2,; <=1 &2 9=,;,$!4 & :&<&3$!4 %& #43+&#,2&3<4;M 4! 9);<9)&=/@! &6-5/=/@!
TK \ZZ]UN =;="&1 "=;#4= &A81,#$7&; 8: ; )4:2; 2,; &1&?%; %& #4284:<2&3<4
+=234K %& 23&,:  :&?&1:K %& 9=& )4:2 4 ;&: +=234 4:*3,C & )C =;4 %; ;=; )=3$7&;
#4*3,<,?;N  #4*3,<,?,;24 %& =;="&1 ' =2 #2,3+4 8: ;& &;<=%: 4 <4 %& &3<:& )4:2$!4 4= %&
;;,2,1$!4%&;,*3,),#%4;43-?&1%&#43;#,(3#,K4<4%#4*3,$!4N
 #43#&,<4 #43;<:=<,?,;<K #424 &;<:=<=: &A81,#<,? %4; 8:4#&;;4; %& &3;,34Q8:&3%,C*&2 ;&
1,2&3<2 %& ?:,; <&4:,;K ;&3%4  <&4:, % 8:&3%,C*&2 ;,*3,),#<,? %& =;="&1  %& 2,4:
=<,1,%%& 84: <&: ;,%4 )4:2=1% %&3<:4 %& &A8&:,(3#,; ?,?&3#,%; 3 ;1 %& =1N &*=3%44 =<4:K
&A,;<&2 ?:,4; <,84; %& 8:&3%,C*&2K 2; %&?&R;& 8:4#=:: ,3#&3<,?:  8:&3%,C*&2 ;,*3,),#<,?
;&3%4&;<K84:%&),3,$!4K=28:&3%,C*&2,3<&*:1&:&1#,43%#424#43<&A<4;4#,1%48:&3%,CN
8:<,:%&;<&843<4%&?,;<K48:&3%&:&3?41?&8:4%=$!4%&2=%3$;34;#43#&,<4;8:'?,4;&9=&
<18:&3%,C*&2;&:?&8:#43<,3=:8:&3%&3%4N;#43%,$7&;9=&84;;,",1,<2&;<&8:4#&;;4&;<!4
:&1#,43%; #42  8&;;4 T%,;84;,$!4 & &;<:=<=: #4*3,<,?U & #42 4 2<&:,1 T;&= 84<&3#,1
;,*3,),#<,?4 8: 4 &;<=%3<&UN 9=, 4 1=34 ;;=2& =2 88&1 <,?4 34 8:4#&;;4 %& :&#43;<:=$!4 &
#43;<:=$!4%&#43+&#,2&3<4;TLL  K[cbZUN
; ;4)<@:&; %,%<,#4; ?(2 /=3<4  &;; 34? :&1,%%&K 84%&3%4 )=3#,43: #424 &;<,2=14 
8:&3%,C*&2K =2 ?&C 9=&  3!4 #428:&&3;!4 %4; )&362&34; )-;,#4;K 4";&:?%4; &2 <&4:,; &
&A8&:,2&3<4; %&;&3?41?,%4; &2 =1 84%&:!4 ;&: 2,; "&2 #428:&&3%,%4; <:?'; %& ;,2=1$7&;
4";&:?%;3=22",&3<&?,:<=1K&2";%4&2)=3%2&3<4;%&%=#$!4<&#3415*,#N
;;4)<@:&;%,%<,#4;84%&28:48,#,:;,<=$7&;9=&)#,1,<2,3#1=;!4&#43;<:=$!4#4*3,<,?
32&%,%&29=&;&8:&;&3<41=3%4#424=2#<1,;%4:%&8:&3%,C*&2K49=1&1&84%&;&:
=<,1,C%43=2<,?,%%&,3%,?,%=14=#41"4:<,?K,3%&8&3%&3<&%41=34;&:;=:%4N;&==;44)&:&#&
4 1=34 =2 #43<<4 &;8&#,1 #42  )-;,#K 84,; #:, =2 8&#=1,:,%%& 8&%*5*,# 8:58:,N ;;
:&8:&;&3<$!4 2>1<,81 %& =2 #43<&>%4 ,3% 8&:2,<&  84;;,",1,%%& %& ;&: ?&,#=1%
;,2=1<3&2&3<&<:?';%4;#3,;?,;=1&Q4=?&:"1&2=2#4%,),#$!4%=1&K2,3,2,C:4&;)4:$4
#4*3,<,?49=&&;<:;="2&<,%441=34N
& #4:%4 #42 4 9=& )4, 8:&;&3<%4 84: 224<4 V :"&< T\ZZ[UK O; ;,2=1$7&; %&
&A8&:,(3#,;%& -;,#K;!4=2%;84;;,",1,%%&;%&=;4%4#428=<%4:#424)&::2&3<8&%*5*,#
9=&2,;<&2;,%4&A814:%3<=1,%%&PN
: 3<:4; T[ccaUK O ,284:< 3#, 9=& ;;=2&2 &;;; <&#3414*,; 34 2",<4 % %=#$!4
;8&#,1/?&2;&3%4%&;<#%#4248:<&%&%=#$!49=&2,;&;<&&;<:;&3%4)&<%8&14;
?3$4; & 81,#$7&; 9=& ?(2 4#4::&3%4 3&;; :& 8: <&3%&: 3&#&;;,%%&; &;8&#-),#;K )#& ;
1,2,<$7&; %& 8&;;4; 34 2",<4 2&3<1K )-;,#4R;&3;4:,1 & 24<4: #42 :&8&:#=;;!4 3; %,2&3;7&;
;5#,4R)&<,?;PN
43;,%&:24;9=&#448&:$!4&2;1%&=184%&:;&:=2)<4:,284:<3<&8:,3#1=;!4
%; 8&;;4; 84:<%4:; %& %&),#,(3#, =%,<,?K 84,; 8&:2,<& ,3<&:$!4 & <:4# &3<:& 4 1=3%4N 
8:,3#,81 :&;=1<%4 %&;; $!4 :&#-8:4# ;&: 9=& 4; 1=34; 9=& ;& %&;&3?41?&:&2 8:&3%,C%4 %&
)4:22,;:8,%9=&4;4=<:4;;&:?,:!4#424O3#4:;P8:4;9=&<&3+22,;%,),#=1%%&;N;;,2K
4 %&;&3?41?,2&3<4 %& 1*=2; &;<:<'*,; 9=& 84%&2 ;&: %&#,;,?; 8: #:,: =2 2",&3<& %&
#448&:$!4K &2 9=& 9=&1&; 1=34; 9=& <(2 2,; +",1,%%&; &2 )-;,# 84;;2 /=%: 9=&1&; #42
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2&34;+",1,%%&;N
&*=3%4"=:>&:?1+4T\ZZ[UKO48:4)&;;4:K4%4<:?:,;&;<:<'*,;2&%,%4:;8:4
&3;,34%& -;,#K#43;&*=&&;<,2=1:2,;4;&;<=%3<&;K&K#42,;;4K,:%&;&3#%&:3&;<&;&;<=%3<&;
=22,4:8:4%=$!4%&,%&,;#:,<,?;#8C&;%&&;<,2=1:1,3*=*&2K48&3;2&3<4K,2*,3$!4
& 4 %,14*4N ;; :&1,%%& 8&:2,<& :&#43+&#&:K %& )4:2 2,; %&9=%K ; 3&#&;;,%%&; %4 1=34
;=:%4 &K ;;,2K <4:3R;& 84;;-?&1 ?,",1,C:  =<,1,C$!4 %& 2<&:,,; %,%<,#4; 8:48:,%4;PN &;;
8&:;8&#<,?K=<,1,C$!4%;2-%,;84%&:,#43<:,"=,:8:=28:&3%,C*&22,;&),#C%&;<&;1=34;
;=:%4;N
1&3<,3,K,;41&;T\ZZ`U:&;;1<29=&=<,1,C$!4%&;4)<@:&;&%=##,43,;&%&2",&3<&;
,3)4:2<,C%4;;&:?&8:484:<=3,C:&#:,:34?;23&,:;%&,3<&:# 2",4%&#43#&,<4;&22",&3<&
&;#41:#424;;=:%4;N&;;)4:2K=<,1,C$!4%&=2;4)<@:&&%=##,431K#4242&%,%4:%4&3;,34
%& -;,# #42 ;=:%4;K 84<&3#,1,C:,  #8#,%%& %& #42=3,#$!4 &3<:& 4; #43#&,<4; #,&3<-),#4;K 4
8:4)&;;4: & 4 1=34K 8:484:#,433%4 =2 8:&3%,C*&2 2,; ;,*3,),#<,?N 4*4K &;<& ;4)<@:&
&%=##,431 <&:, #424 4"/&<,?4 )#,1,<:  1,*$!4 &3<:& 1-3*= %& ;,3,;K 4; #43#&,<4; #,&3<-),#4; & 
1-3*=&;#:,<N
;34?;&#3414*,;%& 3)4:2$!4&42=3,#$!4R ;?(2;&<4:33%4K%&)4:2#:&;#&3<&K
,284:<3<&;,3;<:=2&3<4;%&34;;#=1<=:&K;==<,1,C$!4K=22&,4#43#:&<4%&,3#1=;!4&,3<&:$!4
342=3%4TK[cccUN;;#43;<<$!4',3%2,;&?,%&3<&&?&:%%&,:9=3%434;:&)&:,24;;
8&;;4; #42 %&),#,(3#,N &;;&; #;4;K ;  ; 84%&2 ;&: =<,1,C%; #424 &#3414*,; ;;,;<,?;N ;;
#43;<<$!4',3%2,;&?,%&3<&9=3%434;:&)&:,24;;8&;;4;#423&#&;;,%%&;&;8&#,,;N&;<&
24%4; ;84%&2;&:=<,1,C%;4=#424&#3414*,;;,;<,?K4=<:?';%&&#3414*,;;;,;<,?;N
<,1,C24; ;  ; #424 &#3414*, ;;,;<,? 9=3%4 4 8:58:,4 #428=<%4: '  /=% <'#3,# 8:
<,3*,:=2%&<&:2,3%44"/&<,?4N4:&A&2814K4#428=<%4:=<,1,C%4#424#%&:34&1&<:63,#4K8:4
,3%,?-%=49=&3!4#43;&*=&&;#:&?&:34#%&:34#42=2%&88&1N4:4=<:41%4K; ;;!4=<,1,C%;
<:?'; %& &#3414*,; ;;,;<,?;K 9=3%4 4 4"/&<,?4 ),31 %&;&/%4 '  =<,1,C$!4 %4 8:58:,4
#428=<%4:K8:49=&;!43&#&;;:,;%&<&:2,3%;/=%;<'#3,#;9=&8&:2,<24=)#,1,<&2&;<
<:&)N;%,),#=1%%&;%&2=,<;8&;;4;#423&#&;;,%%&;&%=##,43,;&;8&#,,;34;&=8:4#&;;4%&
%&;&3?41?,2&3<4 & 8:&3%,C*&2 <(2 &3#43<:%4 =2 /=% &),#C 3 =<,1,C$!4 %;  ; #424
)&::2&3<4=2",&3<&%&8:&3%,C*&2N
428:&&3%&24; 9=& ;#41 3#1=;,?8:;=:%4; ' 9=&1 &2 9=& 4; 8:4)&;;4:&; <=2 #424
)#,1,<%4:&; % 8:&3%,C*&2 %4; 1=34;K #42  /=% %& 4=<:4; 8:4),;;,43,;K <,; #424 8:4)&;;4:&;
&;8&#,1,C%4;&21=34;#42%&),#,(3#,K8&%*4*4;K8;,#514*4;&,3<':8:&<&;%1-3*=%&;,3,;N;;
#43/=3<=:<:"1+34,3<=,<4%&/=%:%&;&3?41?&:+",1,%%&;&&;<:<'*,;&%=#<,?;%&9=%;
;3&#&;;,%%&;%&#%1=34N4:'2K8:81,#$!4&&A&#=$!4%&9=19=&::&#=:;48&%*5*,#4K;&/
,3#1=;,?4 4= 3!4K + 3&#&;;,%%& %& 8&;9=,; & 31,;& <&5:,#L 4 2&;24 <&284 &2 9=&K :&)1&<,:
1"4:,4;2&3<&;4":&48:4#&;;4&&A&#=$!4&29=&;&%:8:<,#%&<1)&::2&3<&%=##,431N

VM              
    
4%&#4::&:%&;;2,3=#,4;&1"4:,4;:&?,;!4%&1,<&:<=:K8&:#&"&24;2=,<;#43#4:% 3#,;K
34 %&;&3?41?,2&3<4 %; 8&;9=,;;K &2 :&1$!4 4; #:,<':,4; %& &;#41+ %4; ;4)<@:&; %,%<,#4;N
43;,%&:24;,284:<3<&:&;;1<:<,;&?,%(3#,;K84,;;;,284%&:&24;#43<:,"=,:34&2";2&3<4
%;,3?&;<,*$7&;)=<=:;N&/24;4;#:,<':,4;M
►6=)5&/!3()/5&3><$6()!3>56<<>;(6<)4<!3!())5</56;)->3!;L4";&:?4=R;&#8#,%%&
%4 ;4)<@:& %& )#,1,<:  ,3#4:84:$!4 & =3,),#$!4 %4 ;=:%4 34 #4<,%,34 % &;#41 :&*=1:K
%3%4#43%,$7&;,*=,;%&%&;&3?41?,2&3<48:<4%4;4;1=34;L
►5=);!'$6)5=;)9;6,)<<6;)K!3>56<<>;(6<)6>@/5=)<L8:4#=:4=R;&;4)<@:&;9=&<=;;&2
%&)4:29=&4;#43<&>%4;%&;&3?41?,%4;8&148:4)&;;4:&2=1)4;;&2:&8;;%4;%&23&,:
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;&2&1+3<&  <4%4; 4; 1=34;K %&;; )4:2K &1&?:  #8#,%%& %& #42=3,#$!4 &3<:& 4;
#43#&,<4;#,&3<-),#4;&K#43;&9=&3<&2&3<&K8:484:#,43:=28:&3%,C*&22,;;,*3,),#<,?L
► !9!&/(!() <)5</%/3/D!'$6 (6 !3>5!(6L8&;9=,;:2R;& ;4)<@:&; 9=& 8=%&;;&2 ;&3;,",1,C:K
4= ;&/K #+2:  <&3$!4 %4; 1=34; %& )4:2  84<&3#,1,C: 4 %&;&3?41?,2&3<4 %4
&3;,34Q8:&3%,C*&2N ;;,2K 4)&:&#&: )#,1,%%& 4 <:"1+4 %& &3;,34 %4 8:4)&;;4: &
8:&3%,C*&2%4;1=34;&2*&:1L
► !%/3/(!() 5! ;)9;6(>'$6 (6< 46()36< ,0</&6< &65.)&/(6< ) 6 96(); () &;/!'$6 () 56@6<
46()36<L 4 =<4: "=;#4= 8:&#,;!4 34; %%4;K *:),#4; & ),*=:; 8:&;&3<%; 3; 3,2$7&; &
;,2=1$7&;N&?4=R;&<2"'2&2#43<84;;,",1,%%&%&2=%3$;3;?:,?&,;&K#43;<:=$!4
%&24%&14;:&,;K%&;#43+&#,%4;4=<'),#<-#,4;N,284:<3<&<&3<:9=&&;;&;8:4*:2;<(2
)=3$!4K ,3%,;;4#,?&1K %& 8:484:#,43: #428:&&3;!4 %; *:3%&C; :&1&?3<&; 34; &;<=%4 %&
)-;,#L
►65(/'8)<()!93/&!'$6)4!>3!<=)7;/&!<L&;;&#:,<':,4K)4,31,;%4484%&:%&=A,1,44
8:4)&;;4:9=&;4)<@:&4)&:&#&3;,2=1$!4%&)&362&34;&3)#,1,%%&%&#428:&&3;!4%4;
1=34;N2)4:2%&2,3,2,C:";<3<&;";<:$7&;<&5:,#;&%:34?4;,*3,),#%4"=;#%
8:&3%,C*&2%4;#43<&>%4;&;<=%%4;L
► 6<</%/3/(!()< () ><6 5!< 9;"=/&!< (6 3!%6;!=7;/6 () 0</&!L )4, ?1,%  #8#,%%& %&
#428:$!4 %4; :&;=1<%4; &3<:& ; &A8&:,(3#,; :&1,C%; 3; "3#%; %4 1"4:<5:,4 8&14;
1=34;&424%&14;,2=1%48&14;4)<@:&L
► 65</();"@)3 9;!=/&/(!() () 4!5><)/6 (6 !3>56 56 3!%6;!=7;/6 () 5,6;4"=/&! 6> )4 >4
&649>=!(6; 9)<<6!3L =2 #43;,%&:$!4 ,284:<3<-;;,2K 84,; ;;,2 4; 1=34; ?!4 84%&:
,3?&;<,*: 4; #43#&,<4; & )&362&34; 3<&; 2&;24 %& <&:&2 #&;;4 4; 24%&14; -;,#4R
<&2<,#4;N2)4:2%&#43<:,"=,:3)4:2$!4%&=284;<=:<,?%41=3439=,;,$!4
%4;#43+&#,2&3<4;N

WM    
&;9=,;24; 8&1 ,3<&:3&< ;,<&;K :<,*4; & 1,?:4; ;4":&  9=&;<!4 %4; ;4)<@:&; %,%<,#4; #424
)&::2&3<;9=&?&3+2#43<:,"=,:#42,3#1=;!4&;#41:%4;1=34;84:<%4:&;%&%&),#,(3#,=%,<,?
34&;<=%4%&)-;,#&),#24;&;83<%4;#42K:&1<,?K&;#;;&C%&4":;;4":&4<&2N3#43<:24;
;&,;4":;K9=<:4:<,*4;&%=;%,;;&:<$7&;%&2&;<:%4N;&*=,:K):&24;":&?&8:&;&3<$!4%;
2&;2;&4;#43<&A<4;%&8&;9=,;&29=&&1;;&,3;&:&2N

WMT;=/-6<



 8:&;&3<& :<,*4 <&2 4 ;&*=,3<& <&2M  )5</56 () ,0</&! 9!;! <>;(6< !=;!@*< ()  
)(>&!&/65!3L>4!9;696<=!9!;!6><6()46()36<:>!3/=!=/@6<&646/5<=;>4)5=6(/("=/&6K&<
1NKT\Z[[UM&1&K)4,"4:%%=28&;9=,;9=&<&?&#4244"/&<,?431,;:%&9=&)4:24;  
%=##,43,;K =<,1,C%4; #424 :&#=:;4 %,%<,#4K #43<:,"=&2 8: 4 %&;&3?41?,2&3<4%& +",1,%%&;
1,3*=-;<,#; & 8:  8:&3%,C*&2 84: 1=34; ;=:%4; %& #43#&,<4; #,&3<-),#4; :&1#,43%4;  -;,# &
#424 &;<&; ;!4 %%4; 34?4; ;,*3,),#%4; 8&14; 8:4)&;;4:&; 3; 8:<,#; 8&%*5*,#; #42 &;<=%3<&;
;=:%4;%&&3;,342'%,4N
;<&:<,*4"4:%4;&*=,3<&<&2M Q3)!;5/5-56)5</569;)<)5&/!3L>4&!<6())5</56(),0</&!
! 3>56< <>;(6<K   T\ZZcUN  <:"1+4 31,; ; 84;;,",1,%%&; %& =<,1,C$!4 %4 R1&3,3* #424
&;<:<'*,8:2&1+4::;#428&<(3#,;%4;1=34;;=:%4;/=3<48:&3%,C*&2%4;#43+&#,2&3<4;
% %,;#,81,3 %& ,(3#,; -;,#4R=-2,#;N Q3)!;5/5- ' =2 24%1,%%& %& &3;,34  %,;< 3#, 9=&
84;;,",1,<=<4R8:&3%,C*&2K#422&%,$!4%&:&#=:;4;%,%<,#4;;,;<&2<,#2&3<&4:*3,C%4;K
8:&;&3<%4; &2 %,)&:&3<&; ;=84:<&; <&#3415*,#4; %& ,3)4:2$!4K =<,1,C%4; ,;41%2&3<& 4=
#42",3%4;K&?&,#=1%4<:?';%,3<&:3&<N
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:<,*4;&*=,:<:<4<&2M4!9;696<=!())5</56(),0</&!9!;!!3>56<<>;(6<&)5=;!(!5!
)B9);/+5&/!@/<>!3KK KT\ZZaUN;<&<:"1+4;&:&)&:&8:&;&3<$!4%&=2
8:484;<%&&3;,34%& -;,#8:;=:%4;K#&3<:%3&A8&:,(3#,?,;=1N&*=3%4;=<4:;K31,;&
%&1*=3;;8&#<4;%#43%=$!4%&;<8:484;<K&;<!434 2",<4 %&=2%,;;&:<$!4%&&;<:%4N
8:484;< #42",3 =2 ;&9=(3#, %& <,?,%%&; %& ,%:4;<<,#K 4 3-?&1 ,3<:4%=<5:,4K #42 ;
&;<:<'*,; % &A8&:,2&3<$!4K *:=84; %& 8:&3%,C*&2 & #42=3,#$!4 ",1-3*=& ;;,;<,% 84: =2
,3<':8:&<&K & )4, &1"4:% & #43%=C,% &2 =2 #43#&8$!4 8&%*5*,# #43;<:=<,?,;< %&
%&;&3?41?,2&3<4 +=234K )=3%2&3<% 3 <&4:, ;5#,4R+,;<5:,# %& B*4<;0B & 3 <&4:, %
8:&3%,C*&2;,*3,),#<,?%&=;="&1N;:&;=1<%4;4"<,%4;3&;<&&;<=%4,3%,#29=&'84;;-?&1=2
&%=#$!4 #,&3<-),# 8: ;=:%4; 84: 2&,4 %& 2'<4%4; %,)&:&3#,%4; 9=& 8:,?,1&*,&2  ?,;!4 8: 4
%&;&3?41?,2&3<4%&#43#&,<4;&+",1,%%&;N
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RESUMO
Este trabalho tem como campo de estudo um método eficaz para ensinar física, mas
especificamente as unidades de medidas, através de jogos lúdicos em espaços não formais. Da
investigação sobre a aplicação de jogos lúdicos em espaços não formais para o Ensino de Física,
elaborou-se um jogo lúdico com a finalidade de compreender as principais unidades utilizadas no
Movimento Retilíneo Uniforme e Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRU e MRUV).
Esse jogo foi criado, a partir da idéia de uma atividade avaliativa proposta na disciplina de Didática Geral
que consistia na criação de um plano de aula o qual foi criado uma “micro-aula”, está micro aula foi
apresentada em slides que consistia em demonstrar como as medidas eram utilizadas antes do Sistema
Internacional, comparar as unidades de medidas utilizadas no passado e na atualidade, correlacionar as
medidas com o seu cotidiano entre outros exemplos. Após a contextualização da aula ocorreu à
aplicação do jogo, baseado na temática do sistema internacional de unidades de medidas, o mesmo
serviria como método avaliativo desta aula. O jogo tem como foco os alunos da 9º série do Ensino
Fundamental, porém foi aplicado com os graduandos dos Cursos de Licenciatura em Física e Matemática
com a finalidade de avaliar a funcionalidade do jogo e o rendimento da micro-aula ministrada
anteriormente.

Palavras-chave: Jogos lúdicos, Ensino de Física, Unidade de medidas
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1. Introdução:
O processo do ensino de Física atualmente ainda está preso aos métodos tradicionalistas, uma
maneira de reverter esse quadro seria procurar alternativas que ajudem no melhor desenvolvimento do
processo. A elaboração de jogos lúdicos em espaços não-formais seria uma ferramenta para o ensino de
Física didático e diferenciado. Por meio de um jogo com base no ensino de unidades de medidas,
dinamizar a aprendizagem dos alunos de 9º série do Ensino Fundamental.
Na exploração do mundo físico, inúmeras grandezas que poderão assumir uma variedade de
valores a serem trabalhadas, porém para o estudo do movimento retilíneo uniforme e movimento
retilíneo uniformemente variado voltaremos à atenção para as unidades das seguintes grandezas físicas:
Comprimento, Tempo, Velocidade e Aceleração.
Cerca de 200 anos atrás, as unidades de medidas não eram padronizadas e isso dificultava
enormemente a comunicação científica. Povos diferentes usavam unidades de medidas particulares e a
confusão que isso provocava era inevitável.
O Sistema Internacional de Unidades (SI) foi criado em 1969, cujas unidades de comprimento,
massa e tempo são consideradas as unidades de base.
Por meio de um jogo lúdico faremos uma abordagem conceitual da temática proposta, e
através do mesmo avaliar os conhecimentos adquiridos pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental
no Ensino de Física.
2. Fundamentação Teórica:
Hoje em dia muito se discute da dificuldade do aluno na aprendizagem de Física. Essas
dificuldades acontecem pela falta de preparação do professor em associar os conceitos físicos com o
cotidiano do aluno, ou seja, fazer com que o aluno tenha a curiosidade de aprender a partir de seu
senso comum que é o conhecimento adquirido por ele.
Comparada a outras disciplinas que fazem parte da matriz curricular nacional, a Disciplina de
Física tem um alto índice de “rejeição” perante os alunos do ensino básico. Desta maneira surgem várias
indagações sobre onde estariam as causas dessa “aversão” ou dificuldade de aprendizagem que os
alunos apresentam. Segundo Mendes et all (2007, p. 01), a causa dessa desmotivação pode ser
justificada por vários motivos:
O ensino da Física no Ensino Médio tem sido ministrado de forma simplista e mecânica, não
havendo motivação quanto aos temas abordados nem a conexão com o cotidiano, o que
acarreta aversão à disciplina por boa parte dos alunos. Esta aversão faz com que ocorra um
baixo rendimento dos alunos na disciplina, bem como uma imagem errônea e negativa a
respeito desta ciência e, conseqüentemente, dos profissionais que a exercem.

Para o professor conseguir despertar o interesse do aluno em um determinado assunto se
tornou tarefa cada vez mais difícil, principalmente quando se trata da Disciplina de Física podemos dizer
que esse quadro se agrava, isso pode ser causado devido à má formação de alguns professores,
refletindo uma metodologia ultrapassada ou até mesmo mecanicista que passam o conteúdo de Física
como se fosse algo abstrato e não correlacionam esse conteúdo ao seu cotidiano apenas utilizam
formulas e equações sem instigar o aluno. Segundo Cruz (2009, p.01):
Ao contrário do que vem ocorrendo, as atividades não devem ser só um processo de resolução
de exercícios de forma mecânica e sem muito significado para o aluno, mas sim, um aliado, ou
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melhor, um parceiro fiel do professor no trabalho de tornar o conhecimento acessível aos
alunos.

Por conta desta falta de motivação dos alunos com a Disciplina de Física, a metodologia utilizada por
alguns professores de Física que fazem uso unicamente do quadro e pincel não incentiva o aluno a
buscar mais informações sobre essa Ciência. Para motivar e instigar o aluno pode-se recorrer a métodos
diferenciados, como a utilização do Lúdico na Disciplina de Física por haver uma interação com toda a
classe. Segundo Cruz (2009, p.04):
Este envolvimento emocional de refletir, interagir e atuar “seduz” os estudantes a pesquisar e
propor soluções. É por essa razão que a inserção do lúdico, no ensino de Física, não deve ser
tratada como algo incidental ou alegórico para o processo pedagógico.

O Lúdico quando utilizado para o ensino é de grande rendimento, pois aquela aula que era apenas
mecanicista se tornou algo interessante divertido, que agora os alunos conseguem compreender de
uma forma mais prazerosa acarretando assim ao incentivo tanto para o professor quando para o aluno.
Segundo Cruz (2009, p.05):
Ao inserir o lúdico na rotina escolar, o professor assume o papel de organizador e condutor da
aprendizagem ao invés de apenas comunicador de conhecimentos.

Como podemos notar e até por experiência própria na vida acadêmica os professores ainda
seguem uma rotina escolar muito tradicionalista que muitas vezes é ditada basicamente pela teoria do
livro didático. Os livros e as apostilas não deixam de serem grandes auxiliares na aprendizagem da
Disciplina de Física, porém apresenta o conteúdo de forma compartimentada, o que torna ainda mais
complicado o entendimento desta disciplina. E na maioria das vezes faltam estímulos para que os alunos
consigam assimilar o conteúdo, e a proposta que trazemos para os professores é a elaboração de jogos
lúdicos em espaços não formais que irão diferenciar suas atividades e estimularão os alunos de formas
mais variadas. Como relata Vasconcelos e Souto (2003, P. 93-104):
Ao se ensinar ciências, é importante não privilegiar apenas a memorização, mas promover
situações que possibilitem a formação de uma bagagem cognitiva no aluno. Isso ocorre através
da compreensão de fatos e conceitos fundamentais, de forma gradual. Espaços não-formais,
onde se procura transmitir, ao público estudantil conteúdos de ciências, podem favorecer a
aquisição de tal bagagem cognitiva.

Na intenção de aprofundar o conceito de educação não formal apresentaremos quatro
campos que caracterizam essa educação. Que conforme Pivelli (2006, P.76) são:
O primeiro envolve a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadão por
meio da participação em atividades grupais. O segundo, a capacitação dos indivíduos para o
trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades.
O terceiro, a aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem
com objetivos comunitários, voltadas para a solução de problemas coletivos cotidianos. O
quarto, é a aprendizagem dos conteúdos da escolarização formal, escolar, em formas e espaços
diferenciados.

A exposição de aulas em espaços não formais, além de relevantes a formação de uma
bagagem cognitiva no aluno podem colaborar para a formação de valores e atitudes, que possibilitem
colocar em prática os conhecimentos construídos nessas aulas. Assim, além de ampliar a cultura
científica dos alunos, os espaços não formais servem como uma alternativa à prática pedagógica das
escolas interessadas no processo ensino-aprendizagem de seus alunos. Caberia, assim, uma parceria
entre a escola e esses espaços não formais, este vínculo pode representar uma grande oportunidade
para a observação e problematização dos fenômenos de maneira menos abstrata e complexa, dando
oportunidade aos alunos de construírem conhecimentos científicos que ajudem na tomada de decisões
no momento oportuno.
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Portanto este trabalho vem corroborar com a idéia de que os espaços não formais
representam uma excelente oportunidade para o processo ensino-aprendizagem de física dos alunos de
9º ano do Ensino Fundamental.

3.

Metodologia:
Essa atividade foi realizada em três etapas:

Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica para conhecer a opinião dos teóricos a
respeito de jogos lúdicos em espaços não formais no Ensino de Física.
Em seguida deu-se a elaboração e construção do jogo lúdico de unidade de medidas utilizadas
nos M.R.U. e M.R.U.V. o material utilizado para a confecção do jogo foi de baixo custo e grande
acessibilidade, esses materiais são: emborrachado com cores diversificadas, papel cartão, papel
laminado, folhas de isopor, cola de isopor, cola quente e TNT.
Após a construção do jogo o próximo passo foi testar a sua funcionalidade através de sua
aplicação com os graduandos dos Cursos de Licenciatura em Física e Matemática.
A funcionalidade do jogo consiste em:
I.
II.

Um tabuleiro humano, no qual o próprio aluno assume o papel de uma das peças do jogo
(peão);
A turma foi dividida em grupos de quatro pessoas (no mínimo), no qual cada pessoa assume
uma função no jogo. A primeira pessoa assume o papel do peão como já mencionado, a
segunda joga o dado, a terceira responde a pergunta da unidade selecionada com o dado, e por
ultimo a quarta pessoa gira a roleta para saber quantas casas irá avançar no jogo.
O jogo é composto de seis itens: o peão (aluno), dado, tabuleiro, cartas, roleta e ampulheta.

Peão: peça principal do jogo (nesse caso o aluno), que se move para frente ou para trás no
tabuleiro conforme a indicação feita através da roleta.
Dado: uma das peças do jogo (ver figura 1), que consiste em seis fases, na qual quatro
delas corresponde uma grandeza e as outras duas com item “passa a vez”.
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Figura 1 - Dado

Tabuleiro: caminho no qual os peões iram percorrer ao longo do jogo (ver figura 2). Que
está caracterizado com o “inicio do jogo” e “fim do jogo”, contendo o mesmo quatro caminhos que
comportam quatro peões e cada caminho com dez casas (níveis) a serem percorridos desde o inicio
até o final do jogo.

Figura 2 – Tabuleiro

Cartas: um dos itens do jogo as cartas estão divididas em quatro grupos diferentes e se
referem às grandezas estudadas na aula de unidade de medidas (ver figura 3), cada carta terá uma
pergunta que representa a sua grandeza, as cartas serão retiradas a partir do lançamento do dado.
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Figura 3 - Cartas

Roleta: está relacionada diretamente ao tabuleiro, dizendo quantas casas (ver figura 4) os
peões deverão andar no mesmo. No qual os peões podem avançar ou recuar no percurso do jogo.

Figura 4 - Roleta

Ampulheta: cronometrará o tempo de sessenta segundos (ver figura 5) que cada jogador
terá para responder a pergunta retirada nas cartas.
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Figura 5 - Ampulheta

Regras do Jogo:
a) A turma será dividida em 4 (quatro) grupos e cada grupo terá um representante (peão
humano) que se movimentará em um tabuleiro disposto no piso da sala de aula.
b) Inicialmente os representantes irão jogar o dado, que indicará se ele irá passar a vez “Ø”
ou a qual grandeza física (aceleração, velocidade, tempo ou espaço) ele responderá uma
questão referente à aula ministrada anteriormente.
c) Para responder a questão o representante terá um tempo de sessenta segundos (60s)
cronometrado por uma ampulheta. Ao término do escoamento da areia sua resposta não
terá mais validade.
d) Se errar a resposta ficará estagnado no jogo, porém se acertar ele poderá girar a roleta
que indicará quantas casas irá avançar ou retroceder.
e) Assim acontecerá com todos os representantes dos grupos e vence o jogo quem chegar
ao final do tabuleiro primeiro.

4. Resultados e Discussões:
Na aplicação do jogo com as turmas de Física e Matemática, foi possível observar que o jogo
motivou os graduandos a buscar as respostas, consolidando assim o propósito do jogo que é despertar o
interesse do aluno pela Física de uma forma interativa, mas ao mesmo tempo fixar conceitos
importantes da Física, nesse caso as unidades de medidas.
Através deste trabalho foi possível ingressar no projeto Oficinas e Práticas Interdisciplinares à
Luz do Currículo Espiral (Ciclos) que desenvolve metodologias que envolvem atividades de ensino,
pesquisa e extensão, desenvolvidos no IFAM desde 2007, que tem por objetivo a produção de jogos e
experimentos para o ensino das disciplinas dentro da sala de aula, neste projeto o jogo vai ser testado
em uma rede de ensino estadual, na Escola A, onde está sendo realizado o estagio supervisionado, na
qual estão sendo acompanhados três turmas de 9º ano, e com isso esperamos que este jogo possa
contribuir de uma forma significativa para melhor assimilação do assunto, transformando uma aula
tradicional em uma aula lúdica e interativa para o professor e para o aluno.

5. Considerações Finais
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Da mesma maneira que nós constatamos o interesse despertado pelos graduandos de física e
matemática, espera-se que futuramente haja a mesma interação e motivação dos alunos de 9 série para
com o jogo lúdico que elaboramos em sala.
Assim como os alunos, o professor também se entusiasma com o jogo lúdico realizado em sala
de aula, pois percebe que a turma cumpre as atividades com mais prazer e interesse, do que o faz no
momento da aula expositiva.
Tanto para o professor quanto para o aluno o principal resultado é a interação entre ambos,
pois o professor vai passar o conteúdo de uma forma que os alunos possam, não somente compreender
através do quadro e pincel, mais sim participar em grupos e tentando responder as questões que
poderiam ser passadas apenas no caderno como exercícios, através do jogo para o aluno essas questões
se tornam mais interessantes quanto há uma interação e não esquecendo que há uma competição
despertando ainda mais a curiosidade pelas respostas, talvez nem mesmo o aluno saiba mais a
assimilação do conteúdo ocorrerá de uma forma mais rápida, pois está havendo uma interação maior
com o assunto de uma forma divertida.
Os espaços não formais, assim, como os jogos lúdicos oferecerem oportunidade para variadas
experimentações e permitem a abordagem dos conteúdos escolares com mais leveza e descontração.
Essa proposta diferenciada de apresentar a Física como uma disciplina profundamente relacionada com
cotidiano vem facilitando a compreensão dos alunos e funciona como uma alternativa para o Ensino de
Física considerando que as diversas interações que ocorrem entre os alunos e as exposições de jogos ou
experimentos aumentam a curiosidade e estimulam o comportamento investigativo deles, o que pode
vir a ser uma base de idéias e de atividades para a sala de aula.
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Figura 1: Primeiro nível do “jogo dos espelhos”

Figura 2: Exemplo de um nível onde aparecem dois meios
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Foto 1: Apresentação do seminário
sobre a obtenção da
energia elétrica através da água.







Foto 2: Demonstração de um experimento que mostra a
utilização solar para iluminação de ambientes.
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Gráfico 1: Assunto explorado em sala de aula
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Gráfico 2: Tema abordado na formação
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Foto 3. Alunos da licenciatura em Física durante
a montagem da maquete


ZJ 

  

 460,#80 )/8#'6"06 8#. 0.0 0,#8);0 )/8#'66 ");#677 ")7 )4-)/7 #/;0-;)"7 / '6"#
966) 9-6"0 9670"#-) #/ )896#. *7) J77#86-(08#.0,#8);0"#"#-).)869."#8#6.)/"0
8#.G 46 59#  468)6 "#78#G 7#, "#7#/;0-;)"G "#8)"7 # #=40787 "# &06.  .#-(066 0
0/(# ).#/806#74#)80"7&0/8#7-8#6/8);7"##/#6')7#,#-6#/0;;#-09/06#/0;;#-J468)6
" 4#759)7G &0) 08)"0 9. .#-(06 0/(# ).#/80  6#74#)80 " 408#/ )-)""# #/#6'$8)  "# /077

0899



 0/'6#770"##759)7# /0;!0"#"#068##06"#78#"#"9 !0# /0-1') 
8-NNWUVV


6#')0 # 0/7#59#/8#.#/8# 9. .)06 460&9/".#/80 "0 8#.J 86;$7 "7 4#759)77 6#-)>"7G #
0.  08#/!0 "#77#7 6#79-8"07G &0) 4#6 #)"0 59# 0 8#. #78 7#/"0 86-("0 #. 7- "# 9-G
06$./0"#./#)678)7&816)J
06 8/80 #78.07 86-(/"0 46 8#/86 .0")&) 6 #77 6#-)""#G 0.  460"9!0 "#
.8#6))7 59# 9=)-)#. 0 460&#7706 #. 7- "# 9-G 0.0 .59#8#7G 608#)607G 4078)-G 4-#7867 #
9670759#;)7.9..#-(06 4 )8!0"07460&#7706#7J




 

 J  M   @   
     
     B     ?    
 A    MG  GWUUWJ

GQ06'RJ %7# $"2)&2)4!(+# @6&24+ 5&34!6+# %2#&16&5A09-0I0/8#=80G
WUUZJV[\4J

 GJJ"J 1&4)+ &+1%8564+ 12&15+12(71% 0&16 /&0'%+2@ 1!/+5&
#4,6+# &3423256 %+%!6+# A#6-/")J.)/(07" #0'6&)G;VZGWUUZJ4JY\N[VJ
)740/*;#-#.Ia(884IMM<<<J)'J9&9J6M6#;)78M;0-9.#VZM68)'0[P;0-VZJ4"&b #770#.I
XU'0JWUU\J



























0900

 0/'6#770"##759)7# /0;!0"#"#068##06"#78#"#"9 !0# /0-1') 
8-NNWUVV





7&56+21!4+2%242.&6216&)4 %24
#6'9/87 &06.9-"7 4#-07 -9/07 46 0.406 0 59#78)0/6)0 4-) "0 07 460&#7706#7 46 70/"6 0.0 $
86-("0/#7 0-08#.   J


EA
FA
GA
HA
IA
JA
KA
LA

0 %#=4-06")7 9773#7706#08#.#.7-"#9-FQ).090R
9-7904)/)0706#0970"08#.4670 )#""#F
79&06.!08-8#.&0)")7 98)"0FQ).090R
9)7&0/8#7"##/#6')59#;0 % ().4068/8#7#6#.86-("7/6#')0F
#7 0-")743#"#.8#6))759#& )-)8#.0#/8#/").#/80"#8-8#.F700.8#6)-")"8) 0/0
0/8#.4-#0 0/8#:"0G059#0460&#7706&>F
7-9/078%. 0/(# ).#/8046$;)0706#08#.F707).G08#.$#. 0.46##/")"04#-07-9/07
09)/"$ 0/&97046.)06)F
9-&0/8#"##/#6')59#;0 %)"#/8)&) 09.)06)/8#6#77#"07-9/07F
0.00460&#7706;-)7#97-9/076#74#)80"#78# 0/8#:"0F

-)#/8/"059#)/8#/!0"#8-59#78)0/6)0$6#740/"#6+03/+#+6 0&16&86%74#6'9/87I
460&#7706 0/(# ##8#."0.*/)0706#08#./#6')7-8#6/8);7F
460&#770686-(#.9-08#.F
7-9/078%. #770-'9..8#6)-")"8) 059#06"#08#.F





0901



s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


IMPLEMENTAÇÃO DE UM MEDIDOR DE CAMPO MAGNÉTICO
DE BAIXO CUSTO
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ĂƉĞŶĂƐƚĞŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞĞ͕ŵĂŝƐƌĂƌĂŵĞŶƚĞ͕ƐŝŵƵůĂĚĂƐĞŵƉƌŽŐƌĂŵĂƐĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂŝƐ͘ŽŶƚƵĚŽ͕ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ
ƚĞſƌŝĐŽƐ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞƐŝŵƵůĂĚŽƐ͕ŶĆŽƐĆŽĚĞĨĄĐŝůĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ͘EĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĕĆŽĞǆĞƌĐĞ
Ƶŵ ƉĂƉĞů ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽ Ă ĐŽŶĞǆĆŽ ĞŶƚƌĞ ƚĞŽƌŝĂ͕ ƐŝŵƵůĂĕĆŽ Ğ ƉƌĄƚŝĐĂ͘ Žŵ Ă ĂƚƵĂů
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞŶƐŽƌĞƐƉĂƌĂĂƐŵĂŝƐĚŝǀĞƌƐĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ͕ǀĄƌŝŽƐ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ Ă Ƶŵ ďĂŝǆŽ ĐƵƐƚŽ͕ ĐŽŵ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ƉƌĄƚŝĐĂƐ ƐŝŵƉůĞƐ Ğ
ůƷĚŝĐĂƐ͘EĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƵŵŵĞĚŝĚŽƌĚĞĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͕ǀŽůƚĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂ
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚŝĚĄƚŝĐĂƐ͘KŵĞĚŝĚŽƌƵƚŝůŝǌĂĂƉĞŶĂƐĚŽŝƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕ƵŵƐĞŶƐŽƌ,Ăůů^^ϰϵϱĞƵŵƌĞƐŝƐƚŽƌ͕
ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵƵŵĂĨŽŶƚĞĚĞƚĞŶƐĆŽĞƵŵŵƵůƚşŵĞƚƌŽĚŝŐŝƚĂů͘ĞƐƚĂƋƵĞͲƐĞƋƵĞƚĂŶƚŽĂĨŽŶƚĞĐŽŵŽŽ
ŵƵůƚşŵĞƚƌŽ ƐĆŽ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŵƵŶƐ ŶŽƐ ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐ ĚĞ ĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞ Ğ ĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ͕ ŶĆŽ ƐĞŶĚŽ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ Ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚŽƐ ŵĞƐŵŽƐ ĂƉĞŶĂƐ ƉĂƌĂ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĐŽŵ Ž ŵĞĚŝĚŽƌ ĚĞ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐĂŵƉŽ
ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͘ ůĠŵ ĚŽ ŵĞĚŝĚŽƌ͕ ĨŽŝ ĨĂďƌŝĐĂĚĂ ƵŵĂ ďŽďŝŶĂ ŶĂ ƋƵĂů ĨŽƌĂŵ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ŵĞĚŝĕƁĞƐ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚŝƌĂŵ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ĚĂ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞ ĚŽ ĐĂŵƉŽ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͘ WĂƌĂ ǀĂůŝĚĂƌ ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ
ĂĚŽƚĂĚŽƐ͕ Ă ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐĂŵƉŽ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ ŵĞĚŝĚĂ Ġ ĐŽŵƉĂƌĂĚĂ ĐŽŵ Ž ǀĂůŽƌ ŽďƚŝĚŽ ĐŽŵ Ƶŵ
ŐĂƵƐƐşŵĞƚƌŽ ĐŽŵĞƌĐŝĂů D'WͲϮϬϬϬ͕ ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽͲƐĞ ƵŵĂ ďŽĂ ĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘ &ŽƌĂŵ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĂŝŶĚĂ ŵĞĚŝĕƁĞƐ ĚĂ ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚĂ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞ ĚŽ ĐĂŵƉŽ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ ĐŽŵ Ă ĐŽƌƌĞŶƚĞ Ğ ĐŽŵ Ă
ĚŝƐƚąŶĐŝĂ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ĐĞŶƚƌŽ ĚĂ ďŽďŝŶĂ͘ KƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ŝŶĚŝĐĂŵ Ă ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĂĚŽƚĂĚŽƐ͕Ž ƋƵĞ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞƐƚĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĞŵŽƵƚƌĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ͕ ĂƐƐŝŵ
ĐŽŵŽŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞŽƵƚƌĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐ͘

WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ĨĞŝƚŽ,Ăůů͕ƐĞŶƐŽƌ,Ăůů͕ŵĞĚŝĕĆŽĚĞĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͕ƉƌĄƚŝĐĂƐĚŝĚĄƚŝĐĂƐ͘
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ϭ


0902





s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


ϭ͘ /EdZKhK
KĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝƐŵŽĠƵŵĂĚĂƐŵĂŝƐĨĂƐĐŝŶĂŶƚĞƐĄƌĞĂƐĚĂ&şƐŝĐĂ͘WĂƌĂĚŽǆĂůŵĞŶƚĞ͕ĂĂƐƐŝŵŝůĂĕĆŽĚŽƐ
ƐĞƵƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĠƵŵĂĚĂƐŐƌĂŶĚĞƐĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ƐĞũĂŶŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌYh/Ed>͕
^EdK^Ğ'^WZ͕ϮϬϬϱ͘hŵĂĚĂƐƌĂǌƁĞƐĚĞƐƐĂĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞĠĂďƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐĞĂ
ĨĂůƚĂĚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŵƵŵĂŵĞůŚŽƌĂƐƐŝŵŝůĂĕĆŽĚĂƚĞŽƌŝĂĞƐƚƵĚĂĚĂ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ƉŽĚĞͲƐĞ
ĐĂůĐƵůĂƌŽĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͕͕ƉƌŽĚƵǌŝĚŽĞŵƵŵƐŽůĞŶŽŝĚĞĂŽƐĞƌƉĞƌĐŽƌƌŝĚŽƉŽƌƵŵĂĐŽƌƌĞŶƚĞĞůĠƚƌŝĐĂ͕
&ŝŐƵƌĂϭ͕ŵĂƐ͕ĞŵŐĞƌĂů͕ŽĂůƵŶŽŶĆŽƚĞŵĐŽŵŽŵĞĚŝƌŽƐĞƵǀĂůŽƌ͕ŶĞŵĂǀĂůŝĂƌĂĚŝƌĞĕĆŽĚĂƐůŝŶŚĂƐĚĞ
ĐĂŵƉŽ͘ hƐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĂƐ ĞƋƵĂĕƁĞƐ Ğ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐ ĚŽ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝƐŵŽ ƐĆŽ ĞƐƚƵĚĂĚĂƐ ĂƉĞŶĂƐ
ƚĞŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞĞ͕ŵĂŝƐƌĂƌĂŵĞŶƚĞ͕ƐŝŵƵůĂĚĂƐĞŵƉƌŽŐƌĂŵĂƐĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂŝƐ͘ŽŶƚƵĚŽ͕ĐŽŶĐĞŝƚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂƋƵĞůĞƐƋƵĞŶĆŽƐĆŽƉĞƌĐĞƉƚşǀĞŝƐ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞƐŝŵƵůĂĚŽƐ͕ŶĆŽƐĆŽĚĞĨĄĐŝůĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ͘
EĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ Ă ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĕĆŽ ĞǆĞƌĐĞ Ƶŵ ƉĂƉĞů ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽ Ă ĐŽŶĞǆĆŽ ĞŶƚƌĞ ƚĞŽƌŝĂ͕
ƐŝŵƵůĂĕĆŽĞƉƌĄƚŝĐĂ͘ŽŵĂĂƚƵĂůĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞŶƐŽƌĞƐƉĂƌĂ
ĂƐ ŵĂŝƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ͕ ǀĄƌŝŽƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ Ă Ƶŵ ďĂŝǆŽ ĐƵƐƚŽ͕ ĐŽŵ Ă
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƉƌĄƚŝĐĂƐƐŝŵƉůĞƐĞůƷĚŝĐĂƐ͘

&ŝŐƵƌĂϭͲ^ŽůĞŶŽŝĚĞĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐůŝŶŚĂƐĚĞĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ

EĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ͕ Ġ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ Ƶŵ ŵĞĚŝĚŽƌ ĚĞ ĐĂŵƉŽ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͕ ǀŽůƚĂĚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚŝĚĄƚŝĐĂƐ͘KŵĞĚŝĚŽƌƵƚŝůŝǌĂĂƉĞŶĂƐĚŽŝƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕ƵŵƐĞŶƐŽƌ,Ăůů^^ϰϵϱĞƵŵƌĞƐŝƐƚŽƌ͕
ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵƵŵĂĨŽŶƚĞĚĞƚĞŶƐĆŽĞƵŵŵƵůƚşŵĞƚƌŽĚŝŐŝƚĂů͘ĞƐƚĂƋƵĞͲƐĞƋƵĞƚĂŶƚŽĂĨŽŶƚĞĐŽŵŽŽ
ŵƵůƚşŵĞƚƌŽ ƐĆŽ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŵƵŶƐ ŶŽƐ ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐ ĚĞ ĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞ Ğ ĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ͕ ŶĆŽ ƐĞŶĚŽ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ Ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚŽƐ ŵĞƐŵŽƐ ĂƉĞŶĂƐ ƉĂƌĂ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĐŽŵŽ ŵĞĚŝĚŽƌ ĚĞ ĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͘WĂƌĂ
ĂǀĂůŝĂƌĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞĚŽŵĞĚŝĚŽƌ͕ĨŽŝĨĂďƌŝĐĂĚĂƵŵĂďŽďŝŶĂŶĂƋƵĂůĨŽƌĂŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŵĞĚŝĕƁĞƐƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚŝƌĂŵ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ĚŽ ĐĂŵƉŽ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŝƐ ĨŽƌĂŵ ĐŽŵƉĂƌĂĚŽƐ ĂŽƐ
ŽďƚŝĚŽƐ ĐŽŵ Ƶŵ ŐĂƵƐƐşŵĞƚƌŽ ĐŽŵĞƌĐŝĂů D'WͲϮϬϬϬ͕ ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽͲƐĞ ƵŵĂ ďŽĂ ĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘&ŽƌĂŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĂŝŶĚĂŵĞĚŝĕƁĞƐĚĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚŽĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽĐŽŵĂĐŽƌƌĞŶƚĞĞůĠƚƌŝĐĂĞ
ĐŽŵ Ă ĚŝƐƚąŶĐŝĂ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ĐĞŶƚƌŽ ĚĂ ďŽďŝŶĂ͘ KƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ŝŶĚŝĐĂŵ Ă ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĂĚŽƚĂĚŽƐ͕Ž ƋƵĞ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞƐƚĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĞŵŽƵƚƌĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ͕ ĂƐƐŝŵ
ĐŽŵŽŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞŽƵƚƌĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐ͘

Ϯ͘ K^E^KZ&/dK,>>
KĞĨĞŝƚŽ,ĂůůĠĐŽŶŚĞĐŝĚŽĂŵĂŝƐĚĞƵŵƐĠĐƵůŽ͕ƚĞŶĚŽƐŝĚŽŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŽďƐĞƌǀĂĚŽƉĞůŽĨşƐŝĐŽĚǁŝŶ
,ĞƌďĞƌƚ,Ăůů͕Ğŵϭϴϳϵ͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ĂƉĞŶĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂĚĠĐĂĚĂĚĞϭϵϱϬĠƋƵĞĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐƉƌĄƚŝĐĂƐ͕ĂůĠŵ
ĚŽƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐĞŵůĂďŽƌĂƚſƌŝŽ͕ƉĂƐƐĂƌĂŵĂƐĞƌĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂƉĂƌƚŝƌĚĂĚĠĐĂĚĂĚĞ
ϭϵϲϬ͕ ĐŽŵ Ă ƉƌŽĚƵĕĆŽ Ğŵ ŵĂƐƐĂ ĚŽƐ ƐĞŵŝĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐ͘ ĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ Ž ĞĨĞŝƚŽ ,Ăůů ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶŽ
ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ƐŽĨƌĞ ƵŵĂ ĐĂƌŐĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ĂŽ ƉĞƌĐŽƌƌĞƌ ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ Ƶŵ ĐĂŵƉŽ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ
ƵŶŝĨŽƌŵĞ͘ ^Ğ ĞƐƐĂƐ ĐĂƌŐĂƐ ƐĞ ĚĞƐůŽĐĂŵ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŵĂ ƉůĂĐĂ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ĐŽŶĚƵƚŽƌ͕ Ġ ŐĞƌĂĚĂ ƵŵĂ
ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ŶĂƐ ůĂƚĞƌĂŝƐ ĚĞƐƐĂ ƉůĂĐĂ͕ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ,Ăůů͕ s,͕ &ŝŐƵƌĂ Ϯ͕
Zdh>E/͕ϮϬϭϭ͕,>>/z͕Z^E/<Ğt><Z͕ϮϬϬϵ͘^ĞĨŽƌĐŽŶŚĞĐŝĚĂĂƉŽůĂƌŝĚĂĚĞĚĂƐĐĂƌŐĂƐ͕Ă
KEEW/ϮϬϭϭ

Ϯ


0903





s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


ĚŝƌĞĕĆŽ Ğ Ž ƐĞŶƚŝĚŽ ĚŽ ƐĞƵ ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂ ŵĞĚŝĕĆŽ ĚĂ ƚĞŶƐĆŽ ,Ăůů Ă ƉŽůĂƌŝĚĂĚĞ Ğ Ă
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞĚŽĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽƉŽĚĞŵƐĞƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ͘
ŽŵŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƐƐĞŵŝĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐ͕ŽƐƐĞŶƐŽƌĞƐ,ĂůůƉĂƐƐĂƌĂŵĂƐĞƉŽƉƵůĂƌŝǌĂƌ͘ŵϭϵϲϴ͕
ĂƐŵŝĐƌŽͲĐŚĂǀĞƐĞƐĞŶƐŽƌĞƐƌĞǀŽůƵĐŝŽŶĂƌĂŵĂŝŶĚƷƐƚƌŝĂĚĞƚĞĐůĂĚŽƐĐŽŵĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽƚĞĐůĂĚŽ
ĞŵĞƐƚĂĚŽƐſůŝĚŽ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽĞĨĞŝƚŽ,Ăůů͘WĞůĂƉƌŝŵĞŝƌĂǀĞǌƐĞŶƐŽƌĞƐĚĞĞĨĞŝƚŽ,ĂůůĞĂĞůĞƚƌƀŶŝĐĂĨŽƌĂŵ
ĐŽŵďŝŶĂĚŽƐ Ğŵ Ƶŵ ƷŶŝĐŽ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ͘ ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ž ĞĨĞŝƚŽ ,Ăůů ĨĂǌĞŵ
ƉĂƌƚĞŵ ĚĞ ǀĄƌŝŽƐ ƉƌŽĚƵƚŽƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕ ŵĄƋƵŝŶĂƐ ĚĞ ĐŽƐƚƵƌĂ͕ ĂƵƚŽŵſǀĞŝƐ͕ ĂǀŝƁĞƐ͕
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐŵĠĚŝĐŽƐ͕ĞƚĐ͕͘,KEzt>>͕ϮϬϭϭ͘


&ŝŐƵƌĂϮͲĨĞŝƚŽ,ĂůůͲĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂƌŐĂƐĞůĠƚƌŝĐĂƐƉŽƌŝŶĨůƵġŶĐŝĂĚŽĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ

EĞƐƚĞƉƌŽũĞƚŽĨŽŝƵƚŝůŝǌĂĚŽŽƐĞŶƐŽƌĚĞĞĨĞŝƚŽ,Ăůů^^ϰϵϱ͕ƉƌŽĚƵǌŝĚŽƉĞůĂ,ŽŶĞǇǁĞůů͘dƌĂƚĂͲƐĞĚĞƵŵ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞ ďĂŝǆŽ ĐƵƌƐŽ ;ŵĞŶŽƌ ƋƵĞ ZΨ ϭϬ͕ϬϬͿ͕ ĐŽŵƉĂĐƚŽ͕ ĐŽŵ ĂƉĞŶĂƐ ƚƌġƐ ƚĞƌŵŝŶĂŝƐ͕ ĚĞ ďĂŝǆŽ
ĐŽŶƐƵŵŽ͕ĚĞĨĄĐŝůƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ;ƌĞƋƵĞƌĂƉĞŶĂƐĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĞƵŵƌĞƐŝƐƚŽƌͿ͕ůŝŶĞĂƌ;ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞϯ͕ϭϮϱц
Ϭ͕ϭϮϱ ŵsͬ' Ϳ͕ ƌŽďƵƐƚŽ Ğ ĞƐƚĄǀĞů͘  ƐƵĂ ƚĞŶƐĆŽ ĚĞ ƐĂşĚĂ Ġ  ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů ĂŽ ĐĂŵƉŽ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͕ ƐĞŶĚŽ
ĂŝŶĚĂ ƐĞŶƐşǀĞů Ă ƐƵĂ ƉŽůĂƌŝĚĂĚĞ͕ ,KEzt>>͕ ϮϬϭϭĂ͘  EĂ &ŝŐƵƌĂ ϯ ƐĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ Ž ĚŝĂŐƌĂŵĂ ĚĞ
ďůŽĐŽƐ͕ĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐĞƵŵĂĐƵƌǀĂƚşƉŝĐĂĚĂƚĞŶƐĆŽĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞĚŽĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͘
EŽƚĞĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĂƉŽůĂƌŝĚĂĚĞĚŽĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͘ƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚŽ^^ϰϵϱƐĆŽĚĞƚĂůŚĂĚĂƐĞŵ
,KEzt>>͕ϮϬϭϭĂ͘











ĂͿŝĂŐƌĂŵĂĚĞďůŽĐŽƐ

ďͿŝŵĞŶƐƁĞƐ;ĞŵŵŵͿĞ
ƚĞƌŵŝŶĂŝƐ

ĐͿƵƌǀĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĚĂƚĞŶƐĆŽĚĞƐĂşĚĂ
ĞŵĨƵŶĕĆŽĚŽĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽƉĂƌĂ
ƵŵĂƚĞŶƐĆŽĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞϱs

&ŝŐƵƌĂϯͲŝĂŐƌĂŵĂĚĞďůŽĐŽƐ͕ĚŝŵĞŶƐƁĞƐĞĐƵƌǀĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĚŽƐĞŶƐŽƌ^^ϰϵϱ

ƉĂƌƚŝƌĚĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚŽĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ĨŽŝĂĚŽƚĂĚŽŽĞƐƋƵĞŵĂĚĞŵĞĚŝĕĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂ&ŝŐƵƌĂ
ϰ͘ KďƐĞƌǀĞ ƋƵĞ ƉĂƌĂ Ƶŵ ĐĂŵƉŽ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ ŶƵůŽ͕ Ă ƚĞŶƐĆŽ ĚĞ ƐĂşĚĂ Ġ ܸ ൌ Ͳǡͷܸ௦ ൎ ʹǡͷܸ͕ &ŝŐƵƌĂ ϰ ;ĂͿ͘
KEEW/ϮϬϭϭ

ϯ


0904





s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


ŽŵŽ Ž ŵƵůƚşŵĞƚƌŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ;D/E/W͕ d ϭϬϬϮͿ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ĂƐ ĞƐĐĂůĂƐ ĚĞ  ϮsĚĐ Ğ ϮϬ sĚĐ͕ Ă ŵĞĚŝĕĆŽ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐĚƵĂƐƉŽůĂƌŝĚĂĚĞƐĚŽĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͕ƉĞƌĚĞĞŵƉƌĞĐŝƐĆŽ͕ƉŽŝƐƚĞƌŝĂƋƵĞƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚĂĂ
ĞƐĐĂůĂĚĞϮϬsĚĐ͘hŵĂƐŽůƵĕĆŽƐŝŵƉůĞƐĠŝŶƚƌŽĚƵǌŝƌƵŵĚŝǀŝƐŽƌĚĞƚĞŶƐĆŽƌĞƐŝƐƚŝǀŽ͕ĚĞŵĂŶĞŝƌĂĂĨĂǌĞƌ
ĐŽŵ ƋƵĞ Ă ƚĞŶƐĆŽ ƉĂƌĂ Ž ĐĂŵƉŽ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ ŶƵůŽ ĨŝƋƵĞ ƉƌſǆŝŵĂ ĚŽ ĐĞŶƚƌŽ ĚĂ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ Ϯ sĚĐ͘ ƐƐŝŵ
ƐĞŶĚŽ͕ ĨŽŝ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ Ƶŵ ĚŝǀŝƐŽƌ ƉŽƌ Ϯ͕ &ŝŐƵƌĂ ϰ ;ďͿ͕ Ğ Ă ƚĞŶƐĆŽ ĚĞ ƐĂşĚĂ ƉĂƌĂ Ž ĐĂŵƉŽ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ ŶƵůŽ
ƉĂƐƐĂĂƐĞƌĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϭ͕Ϯϱs͘EĂ&ŝŐƵƌĂϱĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŽŵĞĚŝĚŽƌĨĂďƌŝĐĂĚŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƉĞŶĂƐ
ŽƌĞƐŝƐƚŽƌĚĞϮ͕ϳŬё͘KĚŝǀŝƐŽƌƉŽƌϮĨŽŝŵŽŶƚĂĚŽŶŽƉƌŽƚŽďŽĂƌĚ͘ĞƐƚĂƋƵĞͲƐĞĂƐŝŵƉůŝĐŝĚĂĚĞĚŽŵĞĚŝĚŽƌ͘






ĂͿZсϮ͕ϳŬё

ďͿZсϮ͕ϳŬё͕ZϭсϭϬŬё

&ŝŐƵƌĂϰͲŝĂŐƌĂŵĂŝůƵƐƚƌĂƚŝǀŽĚŽĐŝƌĐƵŝƚŽŵŽŶƚĂĚŽĞĞƐƋƵĞŵĂĚĞŵĞĚŝĕĆŽ͕ࢂ࢙ ൌ ࢂ


&ŝŐƵƌĂϱͲDĞĚŝĚŽƌĚĞĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ



ϯ͘ Z^h>dK^EhDZ/K^yWZ/DEd/^
WĂƌĂ ŝůƵƐƚƌĂƌ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ŵĞĚŝĚŽƌ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ ĨŽŝ ĐŽŶƐƚƌƵşĚĂ ƵŵĂ ďŽďŝŶĂ Ğŵ ĨŽƌŵĂƚŽ
ĐŝůşŶĚƌŝĐŽ͕ĐŽŵĚŝąŵĞƚƌŽŝŶƚĞƌŶŽĚĞϵ͕ϯĐŵ͕ϭϯĐŵĚĞĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ͕ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϯϬϬϬĞƐƉŝƌĂƐĞ
ĐŽŵ ĐŽŶĚƵƚŽƌ ĞƐŵĂůƚĂĚŽ ĚĞ ĐŽďƌĞ ĚĞ ƐĞĕĆŽ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů ĚĞ Ϭ͕ϴϭϰŵŵϸ͕ Ž ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ƵŵĂ
ĐŽƌƌĞŶƚĞŵĄǆŝŵĂĚĞϭ͕ϱ͕&ŝŐƵƌĂϲ͕ƚĞŶĚŽƐŝĚŽƵƚŝůŝǌĂĚŽŽƉƌſƉƌŝŽĐĂƌƌĞƚĞůĚŽĨŝŽĐŽŵŽƐƵƉŽƌƚĞƉĂƌĂĂ
ďŽďŝŶĂ͘
EĂ ŵĞĚŝĕĆŽ ĨŽƌĂŵ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĚŽŝƐ ŵƵůƚşŵĞƚƌŽƐ ŵŽĚĞůŽ d ϭϬϬϮ͕ D/E/W͕ ƐĞŶĚŽ Ƶŵ ƉĂƌĂ ŵĞĚŝƌ Ă
ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂ ƉĂƌĂ Ă ďŽďŝŶĂ Ğ ŽƵƚƌŽ ƉĂƌĂ ŵĞĚŝƌ Ă ƚĞŶƐĆŽ ĚŽ ŵĞĚŝĚŽƌ ĚĞ ĐĂŵƉŽ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͘ WŽƌ
ŚĂǀĞƌ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ ĨŽƌĂŵ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ĚƵĂƐ ĨŽŶƚĞƐ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ ŵŽĚĞůŽ DW>ϯϯϬϯ͕ D/E/W͕ ƐĞŶĚŽ ƵŵĂ
ĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂĂůŝŵĞŶƚĂƌŽŵĞĚŝĚŽƌ͕ĐŽŵƵŵĂƚĞŶƐĆŽĨŝǆĂĚĞϱ͕Ϭϰs͘
/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĨŽŝĨĞŝƚŽŽůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽĚĂĐƵƌǀĂĚĂƚĞŶƐĆŽĚĞƐĂşĚĂĚŽƐĞŶƐŽƌĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞ
ŶĂďŽďŝŶĂ͘KƐĞŶƐŽƌĨŽŝůŽĐĂůŝǌĂĚŽŶŽĐĞŶƚƌŽĚĂďŽďŝŶĂ͕&ŝŐƵƌĂϲ͕ĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ
ŶĂ&ŝŐƵƌĂϳ͘ĞƐƚĂƋƵĞͲƐĞŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽůŝŶĞĂƌĚŽƐĞŶƐŽƌ͘sĂůŽƌĞƐŶĞŐĂƚŝǀŽƐĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂŵƵŵĂ
ŝŶǀĞƌƐĆŽĚĞƐĞŶƚŝĚŽ͘EĂ&ŝŐƵƌĂϴƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŽƐǀĂůŽƌĞƐĚŽĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽĞŵ'ĂƵƐƐĐĂůĐƵůĂĚŽƐ
ĂƉĂƌƚŝƌĚŽǀĂůŽƌĚĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐĞŶƐŽƌ͘sĂůŽƌĞƐŶĞŐĂƚŝǀŽƐŝŶĚŝĐĂŵĂŝŶǀĞƌƐĆŽĚŽƐĞŶƚŝĚŽĚŽĐĂŵƉŽ
KEEW/ϮϬϭϭ

ϰ


0905





s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ ;ŝŶǀĞƌƐĆŽ ĚĂ ƉŽůĂƌŝĚĂĚĞͿ͘ KďƐĞƌǀĂͲƐĞ ƵŵĂ ĐƵƌǀĂ ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞ ă ĞƐƉĞƌĂĚĂ͕ ĐŽŵƉĂƌĂĚĂ ŶĂ
ĨŽƌŵĂ ă ĚĂ &ŝŐƵƌĂ ϯ͘ KƐ ǀĂůŽƌĞƐ ŵĄǆŝŵŽƐ ĂůĐĂŶĕĂĚŽƐ ƉĞůŽ ĐĂŵƉŽ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ ;ϭϭϴ ' Ğ ϭϮϵ 'Ϳ ŶĆŽ
ƐĂƚŝƐĨĂǌĞŵŶĞŵĂĞƋƵĂĕĆŽĚŽĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽĚĞƵŵĂďŽďŝŶĂ͕Ƌ͘Ϭϭ͕ŶĞŵĚĞƵŵƐŽůĞŶŽŝĚĞŝĚĞĂů
Ƌ͘ϬϮ͕,>>/z͕Z^E/<Ğt><Z͕ϮϬϬϵ͘ƐƚĞĨĂƚŽƉƌŽǀĂǀĞůŵĞŶƚĞĠĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂŵĞĚŝĕĆŽƐĞƌ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ŶĂ ƉĂƌƚĞ ĞǆƚĞƌŶĂ ĚĂ ďŽďŝŶĂ Ğ ŶĆŽ ŶŽ ĐĞŶƚƌŽ ĂŽ ůŽŶŐŽ ĚĂ ĂůƚƵƌĂ Ğ ĂŝŶĚĂ Ă ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂďŽďŝŶĂ͘ŽŶƚƵĚŽ͕ŽƐǀĂůŽƌĞƐŽďƚŝĚŽƐĐŽŵŽŐĂƵƐƐşŵĞƚƌŽĐŽŵĞƌĐŝĂůĐŽŶĨŝƌŵĂŵŽƐǀĂůŽƌĞƐ
ŵĞĚŝĚŽƐ͕ĐŽŵŽƐĞƌĄƌĞůĂƚĂĚŽŵĂŝƐĂĚŝĂŶƚĞ͘



&ŝŐƵƌĂϲͲŽďŝŶĂĐŽŶƐƚƌƵşĚĂĞƐĞƚƵƉĚĞŵĞĚŝĕĆŽ
B=N

µ0 I
2r

× 10000

B = nµ0 I 

Ƌ͘Ϭϭ
Ƌ͘ϬϮ

KŶĚĞ͗

ĠŽĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͕'ĂƵƐƐ͖
EĠŽŶƵŵĞƌŽĚĞĞƐƉŝƌĂƐĚĂďŽďŝŶĂ͖
µ 0 ĠĂƉĞƌŵĞĂďŝůŝĚĂĚĞŵĂŐŶĠƚŝĐĂĚŽĞƐƉĂĕŽůŝǀƌĞ͕ϭ͕ϮϱϳпϭϬͲϲ,ĞŶƌŝͬŵĞƚƌŽ͖
/ĠĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂďŽďŝŶĂ͕ŵƉğƌĞ͖
ƌĠŽƌĂŝŽĚĂďŽďŝŶĂ͕ŵĞƚƌŽ͘
ŶĠŽŶƵŵĞƌŽĚĞĞƐƉŝƌĂƐĚĂďŽďŝŶĂƉŽƌƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ͘
ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐŵĞĚŝĚŽƐƵƐĂŶĚŽŽŐƵĂƐƐşŵĞƚƌŽĐŽŵĞƌĐŝĂůD'WͲϮϬϬϬĐŽŵŽƐŽďƚŝĚŽƐĐŽŵ
ŽŵĞĚŝĚŽƌƉƌŽƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂŶĂ&ŝŐƵƌĂϵ͘ŝŶĚĂƋƵĞĞǆŝƐƚĂƵŵĂŵĄǆŝŵĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂ
ĚĞϭϰ͕ϳйĞŶƚƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐ͕ŽďƐĞƌǀĂͲƐĞƵŵĂďŽĂĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂĞŶƚƌĞŽƐŵĞƐŵŽƐ͘


KEEW/ϮϬϭϭ

ϱ


0906



s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ




͵ͲͲͲ
ʹͻͲͲ
ʹͺͲͲ

ȋȌ

ʹͲͲ
ʹͲͲ
ʹͷͲͲ
ʹͶͲͲ
ʹ͵ͲͲ
ʹʹͲͲ
ʹͳͲͲ
ʹͲͲͲ
ǦͳʹͲͲ ǦͳͲͲͲ ǦͺͲͲ ǦͲͲ ǦͶͲͲ ǦʹͲͲ

Ͳ

ʹͲͲ

ͶͲͲ

ͲͲ

ͺͲͲ ͳͲͲͲ ͳʹͲͲ

ȋȌ


ȋ Ȍ

&ŝŐƵƌĂϳͲdĞŶƐĆŽĚĞƐĂşĚĂĚŽƐĞŶƐŽƌ͕s;ŵsͿ͕ĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂďŽďŝŶĂ͕/;ŵͿ
ͳͶͲ
ͳʹͲ
ͳͲͲ
ͺͲ
Ͳ
ͶͲ
ʹͲ
Ͳ
ǦʹͲ
ǦͶͲ
ǦͲ
ǦͺͲ
ǦͳͲͲ
ǦͳʹͲ
ǦͳͶͲ
ǦͳʹͲͲ ǦͳͲͲͲ ǦͺͲͲ ǦͲͲ ǦͶͲͲ ǦʹͲͲ

Ͳ

ʹͲͲ

ͶͲͲ

ͲͲ

ͺͲͲ ͳͲͲͲ ͳʹͲͲ

ȋȌ

&ŝŐƵƌĂϴͲĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͕;'Ϳ͕ĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂďŽďŝŶĂ͕/;ŵͿ
ͳͶͲ
ͳʹͲ

ȋ Ȍ

ͳͲͲ
ͺͲ

ȋ ȌǦ À

Ͳ

ȋ ȌǦ 

ͶͲ

ȁǤΨȁ

ʹͲ
Ͳ
Ϭ

ϮϬϬ

ϰϬϬ

ϲϬϬ

ϴϬϬ

ȋȌ

ϭϬϬϬ

ϭϮϬϬ

ϭϰϬϬ



&ŝŐƵƌĂϵͲĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͕;'Ϳ͕ĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂďŽďŝŶĂ͕/;ŵͿ͕ŐƵĂƐƐşŵĞƚƌŽĐŽŵĞƌĐŝĂůĞŵĞĚŝĚŽƌ
ƉƌŽƉŽƐƚŽ
KEEW/ϮϬϭϭ

ϲ


0907



s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ





EĂ&ŝŐƵƌĂϭϬƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉĂƌĂŽĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͕ŽďƚŝĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂƚĞŶƐĆŽĚĞ
ƐĂşĚĂ ĚŽ ƐĞŶƐŽƌ͕ ĂŽ ůŽŶŐŽ ĚŽ ĚŝąŵĞƚƌŽ ĚĂ ďŽďŝŶĂ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽͲƐĞ Ă ƉĂƌĞĚĞ ůĂƚĞƌĂů ĚĂ ďŽďŝŶĂ ĐŽŵŽ
ƉŽƐŝĕĆŽϬĐŵĞĂƉĂƌĞĚĞŽƉŽƐƚĂƉŽƐŝĕĆŽϵ͕ϯĐŵ͘ĐŽƌƌĞŶƚĞĠĨŝǆĂĞŵϭϬϬϬŵ͘KďƐĞƌǀĂͲƐĞŶŽǀĂŵĞŶƚĞĂ
ĐŽĞƌġŶĐŝĂĞŶƚƌĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐĞŵĞĚŝĚŽƐ͕ƐĞŶĚŽŽĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽƉƌĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞƵŶŝĨŽƌŵĞ
ĂŽůŽŶŐŽĚŽĚŝąŵĞƚƌŽĞƐŝŵĠƚƌŝĐŽĞŵƚŽƌŶŽĚŽĐĞŶƚƌŽĚĂďŽďŝŶĂ͘
ͳʹͲ
ͳͲͲ

ȋ Ȍ

ͺͲ
Ͳ
ͶͲ
ʹͲ
Ͳ
Ͳ

ͳ

ʹ

͵

Ͷ

ͷ
ȋ Ȍ





ͺ

ͻ

ͳͲ


&ŝŐƵƌĂϭϬͲĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͕;'Ϳ͕ĂŽůŽŶŐŽĚŽĚŝąŵĞƚƌŽĚĂďŽďŝŶĂ͕
Ě;ĐŵͿ͕ƉĂƌĂƵŵĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞϭϬϬϬŵ

KĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽŵĞĚŝĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚŽĂŶĞůĞǆƚĞƌŶŽĚĂďŽďŝŶĂ͕ĚсϬĐŵ͕ĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂ&ŝŐƵƌĂ
ϭϭ͘ KďƐĞƌǀĂͲƐĞ Ž ĚĞĐĂŝŵĞŶƚŽ ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂů ĚŽ ĐĂŵƉŽ͘  ĚĞƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ŵĞĚŝĚŽƐ ŶĂ
ƉĂƌƚĞŝŶƚĞƌŶĂĞŶĂƉĂƌƚĞĞǆƚĞƌŶĂĚĞĐŽƌƌĞĚĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚŽĞŶƌŽůĂŵĞŶƚŽĚĂďŽďŝŶĂ͕ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϮ͕ϱ
Đŵ͘
Ͳ
ͷͲ

ȋ Ȍ

ͶͲ
͵Ͳ
ʹͲ
ͳͲ
Ͳ
Ͳ

ͳ

ʹ
͵
Ͷ
ͷ


ͺ
ȋ ȌǦ

ͻ

ͳͲ


&ŝŐƵƌĂϭϭͲĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͕;'Ϳ͕ŵĞĚŝĚŽŶĂƉĂƌƚĞĞǆƚĞƌŶĂĚĂďŽďŝŶĂ͕Ě;ĐŵͿ͕
ƉĂƌĂƵŵĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞϭϬϬϬŵ͘

ϰ͘ KE>h^O^
EĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ͕ Ġ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ Ƶŵ ŵĞĚŝĚŽƌ ĚĞ ĐĂŵƉŽ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͕ ǀŽůƚĂĚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚŝĚĄƚŝĐĂƐ͘KŵĞĚŝĚŽƌƵƚŝůŝǌĂĂƉĞŶĂƐĚŽŝƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕ƵŵƐĞŶƐŽƌ,Ăůů^^ϰϵϱĞƵŵƌĞƐŝƐƚŽƌ͕
KEEW/ϮϬϭϭ

ϳ


0908





s/ŽŶŐƌĞƐƐŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞ/ŶŽǀĂĕĆŽĚĂZĞĚĞEŽƌƚĞĞEŽƌĚĞƐƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
EĂƚĂůͲZEͲϮϬϭϭ


Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵ ƵŵĂ ĨŽŶƚĞ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽ Ğ Ƶŵ ŵƵůƚşŵĞƚƌŽ ĚŝŐŝƚĂů͘ WĂƌĂ ĂǀĂůŝĂƌ Ă ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ
ŵĞĚŝĚŽƌ͕ĨŽŝĨĂďƌŝĐĂĚĂƵŵĂďŽďŝŶĂŶĂƋƵĂůĨŽƌĂŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŵĞĚŝĕƁĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚŝƌĂŵĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ
ĚŽ ĐĂŵƉŽ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŝƐ ŽďƚŝĚŽƐ ƉĂƌĂ Ž ĐĂŵƉŽ ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ ĨŽƌĂŵ ĐŽŵƉĂƌĂĚŽƐ
ĂŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ĐŽŵ Ƶŵ ŐĂƵƐƐşŵĞƚƌŽ ĐŽŵĞƌĐŝĂů D'WͲϮϬϬϬ͕ ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽͲƐĞ ƵŵĂ ďŽĂ ĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂ͘ KƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ŝŶĚŝĐĂŵ Ă ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĂĚŽƚĂĚŽƐ͕ Ž ƋƵĞ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ
ĚĞƐƚĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĞŵŽƵƚƌĂƐŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞŽƵƚƌĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐ͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕
ŵĂŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĂĞǆĂƚŝĚĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĠĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĂƉůŝĐĂƌƵŵĨĞŶƀŵĞŶŽĨşƐŝĐŽ͕ŽĞĨĞŝƚŽ
,Ăůů͕ Ğŵ Ƶŵ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉƌĄƚŝĐŽ͘ ĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ͕ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞͲƐĞ ŶĂ ƉƌĄƚŝĐĂ Ž ĞĨĞŝƚŽ ,Ăůů Ğ Ž
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚŽĐĂŵƉŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͘

'Z/DEdK^
ƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ Ġ ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽ ƉĞůŽ EWƋ͕ WƌŽŐƌĂŵĂ W//d/ͲŶƐŝŶŽ DĠĚŝŽͬ/&W͕ Ğ ƉĞůĂ
W^͕WƌŽŐƌĂŵĂĚĞĚƵĐĂĕĆŽdƵƚŽƌŝĂůͬŶŐĞŶŚĂƌŝĂůĠƚƌŝĐĂͬ/&W͘

Z&ZE/^


Zdh>E/͕
͘
͗͘
K
ĨĞŝƚŽ
,Ăůů
YƵąŶƚŝĐŽ͕
ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĨ͘ƵĨƌũ͘ďƌͬƚĞĂĐŚŝŶŐͬŚĂůůͬŚĂůů͘ŚƚŵůхĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϯƐĞƚϮϬϭϭ͘
,>>/z͕ ĂǀŝĚ͖ Z^E/<͕ ZŽďĞƌƚ͖ t><Z͕ :ĞĂƌů͗ &ƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ĚĂ &şƐŝĐĂ͗ ůĞƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝƐŵŽ͕
ǀŽů͘ϯ͕ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕>d͕ϮϬϬϵ͘
,KEzt>>͗

,Ăůů
ĨĨĞĐƚ
^ĞŶƐŝŶŐ
ĂŶĚ
ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŽŶƚƌŽů͕
фŚƚƚƉ͗ͬͬĐŽŶƚĞŶƚ͘ŚŽŶĞǇǁĞůů͘ĐŽŵͬƐĞŶƐŝŶŐͬƉƌŽĚŝŶĨŽͬƐŽůŝĚƐƚĂƚĞͬƚĞĐŚŶŝĐĂůͬŚĂůůďŽŽŬ͘ƉĚĨх ĐĞƐƐŽ Ğŵ͗
ϮϯƐĞƚϮϬϭϭ͘
,KEzt>>͗ ,ŽŶĞǇǁĞůů DŝĐƌŽ ^ǁŝƚĐŚ ^ĞŶƐŝŶŐ ĂŶĚ ŽŶƚƌŽů͕ ^^ϰϵϬ ^ĞƌŝĞƐ ĚĂƚĂƐŚĞĞƚ͕
фŚƚƚƉ͗ͬͬƐĞŶƐŝŶŐ͘ŚŽŶĞǇǁĞůů͘ĐŽŵͬŝŶĚĞǆ͘ĐĨŵ͍ĐŝͺŝĚсϭϰϭϬϬϳх͕ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϮƐĞƚϮϬϭϭĂ͘
Yh/Ed>͕ :ŽĆŽ ZŝĐĂƌĚŽ͖ ^EdK^͕ tŝůŵĂ DĂĐŚĂĚŽ ^ŽĂƌĞƐ͖ '^WZ͕ DĂƌĐŽƐ ŝŶĚĞƌůǇ͗
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F< 
Uma vez que o as funções fisiológicas funcionam tendo em vista a aceleração da gravidade, e assim
qualquer alteração nessa variável acarreta sérios problemas de natureza temporária e até mesmo
permanentes ao corpo humano.
As penalidades para erros em missões espaciais são potencialmente perigosas como o ocorrido com a
missão Soyuz 11. Em 1971 uma equipe de cientistas e astronautas lamentavelmente morreram devido a
exposição em ambiente com microgravidade e vácuo.
O ocorrido em 1971 demonstra a potencialidade dos danos. Assim este trabalho resulta num
levantamento dos sistemas orgânicos, órgãos e outras estruturas presentes no corpo que sofrem danos
provocados pela “ausência de gravidade”. São eles, citados abaixo:
•

Sistema Respiratório;

•

Sistema Cardíaco;

•

Estrutura Muscular;

•

Estrutura Óssea.

Apontando as estruturas vulneráveis a grandes variações de aceleração gravitacional, um segundo
passo seria aprofundar o estudo na intenção de reduzir danos humanos durante os trabalhos na ISS, como
exemplo, e maximizar os níveis de recuperação dada uma exposição e minimizar os problemas.
Em ambiente com microgravidade, outra variável impactante, que não foi abordada no trabalho,
seria os danos causados pela radiação. Esse assunto, não foi citado por ter uma relevância que seria tema
de outro artigo
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Média de dose efetiva anual para
trabalhadores na saúde (mSv)








 

 

 
































Figura 1: Média anual de dose efetiva para trabalhadores na saúde (mSv).
Fonte: UNSCEAR 2000
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9'<:>-<<#-#2-5+; *-$<<5#;'5<9;50'=5<' ;A;&R4 2-<'&;-3'-; '-&';35&-4!3-$
$53#<'45<2-A;5<' ;A;&O'3:>'*5;3'<=#'2'$-&5<5<<'+>-4='<<9'$=5<9;42-<;5
$54='?&59;'<'4=''3$&9;50'=5Q'4*5:>',-<=6;-$5O#5;&+'33='3 =-$O;'2%"5$535$5=-&-45
'<9'$=5<='$4526+-$5<R
F D4<-45X9;'4&-E+'3O;-3'-; '-&';35&-4!3-$O;50'=5<&'4<-45&'.<-$O
'4*5:>',-<=6;-$5R
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HE  
 9;'<'4=' =;#2,5 ='3  *-42-&&' &' *E'; >3 4 2-<' & *5;3 $535  ;-3'-; '- &
';35&-4!3-$(9;'<'4=&'&-<$>=-&45<9;50'=5< ;A;&' O2'A4&5'3$54<-&';%"5<'>
'4*5:>',-<=6;-$5R#'35<:>'42-=';=>;'4$54=;35<2+>3*5;3&'3'2,5;;&-&=-$3'4='
34'-;$535'<='$54$'-=5(9;'<'4=&5R<OU552,;:>'(24%&5<5#;'59;5#2'345<9;'$'
<'39;'-4<>*-$-'4='3'4='#;4+'4='VR
;RR45BOU'<9';X<'&'=5&9'<<5&-=S$>2=TO:>''2<-#&-E';:>'3'<$;'A'>53'>'
>2-'= 5> :>'3 $5397< '<= 5> :>'2 *35< <-4*54-VR 5;(3O <' 9';+>4= <<'35<  '<=< 3'<3<
9'<<5<5:>'&-E'+>4& '-&';35&-4!3-$O'2<4"5<'<'4=-;-34'3>395>$5$54<=;4+-&<
'3&'354<=;;=5=2&'<$54,'$-3'4=5R 4*'2-E3'4='O=>23'4=''C-<='>39?#2-$5:>'<''4$54=;'3
>3<5$-'&&''392'45&'<'4A52A-3'4=5$-'4=.*-$5O3<:>''<="53';$)&'<<'A4%5='$4526+-$5R
5;-<<5OA';X<'4'$'<<-&&'&'45A5<-4A'<=-3'4=5<9;3'2,5;3'4=5&5'4<-45&'.<-$O9;:>'
'<<'< &-<$'4='< :>' '<="5 <-4&5 &< '<$52< ='4,3 5 $54,'$-3'4=5 $-'4=.*-$5 ' ='$4526+-$5 :>' 
<5$-'&&''C-+'R
53#<'4'<<;'2-&&'OU9;59535<>3=;=3'4=5,-<=6;-$5'*-25<6*-$5&=';35&-4!3-$:>'
*% ;'2%"5 '4=;' 5 &'<'4A52A-3'4=5 =($4-$5O '<=;>=>; '$5473-$ ' <5$-2 '  $54<=;>%"5 &5
$54,'$-3'4=5$-'4=.*-$5O&'35&5=5;4;'C92.$-=4=>;'E&$-)4$-'4:>4=5=-A-&&',>34O
ZOdbbj[R '<< *5;3O '<<' =;#2,5 A'3 9;595; >3 45A #5;&+'3 & ;-3'-; '- &
';35&-4!3-$$53#<'45<9;50'=5<&'4<-45&'.<-$R
< ;50'=5< &' 4<-45 &' .<-$ 9;535A';3 4 <5$-'&&' >3 35A-3'4=5 &' ;'45A%"5
'&>$$-542'3$-)4$-<R2'<2-'4=;:>'2+>4<9;50'=5<3-<-395;=4='<$5355 ;A;&O4"5<'
;'<=;-4+-;39'4<5<'>9.<&'5;-+'3O3<*5;3=;&>E-&5<'92-$&5<'3A ;-5<5>=;5<9.<'<R
5;=4=5O =5;4X<' 'A-&'4='  -395;=!4$- &'<<'< ;50'=5< &' 4<-45 &' .<-$ 9; 5 9;5$'<<5 &'
'4<-45X9;'4&-E+'3&5<&-<$'4='<O4"5<6&5'4<-45# <-$5O3<$535&5'4<-45<>9';-5;R

IE    
3'=5&525+->=-2-E&45&'<'4A52A-3'4=5&5=;#2,5$54<-<=->'39'<:>-<<#-#2-5+; *-$<<5#;'
5< 9;50'=5<  ' ;A;&R  4 2-<' & ;-3'-; '- & ';35&-4!3-$ $53 #<' 45< 2-A;5<  '
;A;&O'3:>'*5;3'<=#'2'$-&5<5<<'+>-4='<<9'$=5<9;42-<;5$54='?&59;'<'4=''3$&
9;50'=5Q'4*5:>',-<=6;-$5O#5;&+'33='3 =-$O;'2%"5$535$5=-&-45'<9'$=5<='$4526+-$5<R

JE

   

JEH 840(:4  



X 8;64'(((1 $48 &#4'4 39-34'( .9-% F(>3+;>95&'9;5*'<<5;'<&;'&''<=&>2
&''4<-45&'"5>25$55;&'4&595;&5$'4='<&5 4<=-=>=5&'.<-$&R5#0'=-A5&5+;>95(
'2#5;; >3 9;595<= &' '4<-45 &' .<-$ 9; 5 '4<-45 3(&-5 ZdF +;>[ :>' '<='0 A-4$>2& 
'C9';-)4$- $5=-&-4 &5< 2>45<O 9;5$>;4&5 9;'<'4=;  '2'<  .<-$ $535 >3 -4<=;>3'4=5 &'
3'2,5;$539;''4<"5'=>%"54;'2-&&'R

0927



 54+;'<<5&''<:>-<' 45A%"5&'&'5;=''5;&'<='&'&>$%"5'$4526+-$
=2XXdbcc


Figura1

+;>95-4-$-5><'><=;#2,5<'3cjif'O2(3&*5;3%"5$54=-4>&O&'$>;<5<'<<'<<5;-
9;5*'<<5;'< &' *.<-$O *5- '2#5;& >3 $52'%"5 '3 =;)< A52>3'< 9>#2-$&5< 9'2 '&-=5; &
4-A';<-&&'&'"5>25R<=$52'%"5O:>'(&-;-+-&5<9;5*'<<5;'<O9;'<'4=5$54='?&59;=-;
&''2'3'4=5<A-A'4$--<&5<'<=>&4='<O$54='4&5-4&<>+'<=8'<&'=-A-&&'<''C';$.$-5<;'<52A-&5<R
;50'=5='3$5353'==5;4;<-+4-*-$=-A5'<<'9;'4&-E&5$-'4=.*-$53'<359;2>45<
$>05*>=>;59;5*-<<-5424"5&'9'4&&-;'=3'4='&.<-$OA-<4&5&;=5&5<5<2>45<$54&-%8'<&'
$'<<5  >3 $539;''4<"5 $54$'-=>2 ' *5;32 $54<-<='4='O '<<'4$-2 9;  <> $>2=>; ' 9; >3
95<<.A'2 $;;'-; >4-A';<-= ;-R <<' 9;50'=5 ='3 >3 $; ='; 9; =-$5X=;4<*5;3&5; ' ='6;-$5X
>4-A';<2-<=O :>' 0>4=5< 9;5$>;3 9;=-; <'39;' &' '2'3'4=5< A-A'4$--< ' 3'<35 $5=-&-45<O
*5;3>23X<'5<9;-4$.9-5<+';-<&.<-$$53$54<-<=)4$-+;4=-&9'29';$'9%"5&'<>>=-2-&&'
'&'<>>4-A';<2-&&'R
< <<>4=5< <"5 &-<95<=5< 4 3'<3 <':@)4$- & 3-5;- &5< $>;<5<Q '$!4-$O .<-$ (;3-$O
9=-$ ' 95; *-3 2'=;53+4'=-<35R ';34'$'; $53 '<< 5;&'3 4 $54$'9%"5 &5< >=5;'< &5 
*$-2-=59;5*'<<5;<-=>;X<'445A#5;&+'3R<O-<=54"5-392-$:>'&'4=;5&'$&<<>4=54"5
5$5;;33>&4%<&'5;&'4%"5'&'$54='?&5R
#'35< :>' 5 -4<=;>3'4=5 &' $539;''4<"5 &5 3>4&5 '3 :>' A-A'35< (  .<-$O ' '<= 95<<>-
>3#'2'E$54$'-=>25>='6;-$O:>'95;<-<695&';-=5;4;<'>9;'4&-E&5+;& A'2R5'4=4=5O
'<= #'2'E 95&' <'; *'=& 9'25< =;59'%5< 4>3 -4<=;>3'4=5 3='3 =-$5 $53 5 :>2  .<-$ (
*;':@'4='3'4='$54*>4&-&O95-<5<2>45<<"5'C95<=5<59;=53='3 =-$5X*5;32O4='<3'<35
&'=';'3$539;''4&-&55<$54$'-=5<:>'=29;=5&'A';-$5;;'<954&';R'4<4&54-<<55
#><$5> >3 34'-; &' 'A-=; '<= &-<=5;%"5 9'&+6+-$O $53'%4&5 5< <<>4=5< & .<-$ 9'25
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&'<'4A52A-3'4=5 &' >3 ='3 =-$ ' &' >3 2-4+>+'3O $53>4<  9;5*'<<5;'< '  2>45<O $54=-& 45
>4-A';<5&'A-A)4$-&'3#5<R
  #5;& =3#(3 :>'<=8'< ' 9;5#2'3< ;'<52A-&5<O =-A-&&'< &' 5#<';A%"5 '
'C9';-3'4=%"5O :>' <"5 -4=;5&>E-&< 5 254+5 &5 ='C=5 4 <':@)4$- ' 4 9;595;%"5 'C-+-& 9'25<
='3<O 4"5 $535 >3 $5392'3'4=5 'A'4=>2O 3< $535 9;=' -4='+;4=' &5 9;5+;3R 2' <2-'4=;
:>'  3-5;- &< =-A-&&'< 9; =-$< <' #<'- '3 <-=>%8'< ' '2'3'4=5< &5 $5=-&-45O 25+5 #'3
$'<<.A'-<R5:>'&-E;'<9'-=55<9;5#2'3<O#5;&3+';23'4='<-=>%8'<9; =-$<R
5;=4=5O 'C-<=' 5>=;5< <9'$=5< :>' <';-3 -4=';'<<4='< <'; #5;&&5< 4'<<'< ='C=5< &5 O
3< -<<5 *-$5> $535 =;'* 9; 5< 9;5*'<<5;'< 9;=-$-94='< & ;''2#5;;"5 $54=.4> &5 9;50'=5R
5&';35< $-=; $535 'C'3925 5< <9'$=5< ,-<=6;-$5< & 'A52>%"5 & $-)4$-R "5 -395;=4=' $535
&'<'4A52A'; =-< <<>4=5< ( 9';*'-%5; :>'2'< 0  =;=&5< 4 9;'<'4=' 9;595<=O  3'&-& :>' <'
35<=;;'3 -4&':>&5< ' -4<>*-$-'4='< 9; 5< 5#0'=-A5< :>' $& 9;5*'<<5; '<=#'2'$'; 45 =;#2,5
$53<'><2>45<R

JEI3!1-9(' HG(-' (824'-3"2-% 9(+;3'4  $48' +(2' ' 6(14  
5   c_ '- & ';35&-4!3-$ ( 9;'<'4=& '3 >3 $9.=>25 -4=-=>2&5 95; U :>-4<
(;3-$<'9;5$'<<5<4=>;-<O4<'$%"5U;#2,5;'2-E&54535=5;VR'<='<>#=69-$55<>=5;'<
&'<$;'A'35*>4$-543'4=5&'>335=5;&':>=;5='395<O'9;=-;&'<=&'<$;-%"5'4>4$-3c_
'-&';35&-4!3-$Z;-4$.9-5&54<';A%"5&4';+-[O$535<'4&5Q
lok\:Rbc]
'<< *5;3O 9';$'#'35< :>'  #5;&+'3 5*';'$-& 9'25   c_ '- & ';35&-4!3-$ (
'<=;-=3'4='9; =-$O5><'0O$53559;50'=5A-<&;X<'>3#5;&+'3$53'2'3'4=5<&5$5=-&-45
&52>45O4"5&4&54'4,>3'4*5:>'5$; =';,-<=6;-$5&59;5$'<<5&'*5;3>2%"5&5;-4$.9-5&'
54<';A%"5&4';+-R

JEI 840(:4 



;50'$=,D<-$<5>;<'cO#<'X<'45<;'<>2=&5<'C9';-3'4=-<&'>39;50'=5$>;;-$>2;4$-542
:>' <' &'<'4A52A'> '3 =;)< *<'<R ;-3'-;3'4='O 5< >=5;'< ZR 3'< >=,';*5;&O ';2& 52=54 '
2'='$,'; R =<54[ >C-2-;3 4 &'*-4-%"5 &5< 5#0'=-A5< 9;-4$-9-< ' 45< =69-$5< &5 45A5 $>;<5
-4=;5&>=6;-5R 5 9';.5&5 &' cjhd  cjhf 5< >=5;'< =;#2,;3 0>4=5< $53 <>95;=' *-44$'-;5 &
;4'+-' $5;95;=-54 &' 'B 5;1O ' $53  9;=-$-9%"5 &' A ;-5< 9;5*-<<-54-< $535Q *.<-$5<O
<=;5*.<-$5<O :>.3-$5<O ,-<=5;-&5;'< ' *-26<5*5< & $-)4$-O 9;5*'<<5;'< &' >4-A';<-&&'< ' '<$52
<'$>4& ;-<O '&>$&5;'< &' $-)4$-<O 9<-$625+5<O '<9'$-2-<=< '3 A2-%"5O '4+'4,'-;5<O ;=-<=< '
9;50'=-<=<R
>;4='$>23-4!4$-&5&'<'4A52A-3'4=5&5$>;<5'&<=-A-&&'<&'$52'=&'&&5<O59;50'=5
$3-4,5>9;<>*<'*-42R'4&545<<'><?2=-35<45<='4%"5A52=&9;5&'<'4A52A-3'4=5'
;'2-E%"5 &' 9;5+;3< &' 9;'9;%"5 &' 9;5*'<<5;'<O 4 &-<<'3-4%"5 &' -4*5;3%8'< $';$ &5
$>;<5O44 2-<'&5<&&5<5#=-&5<&A2-%"5'4;'&%"5&'>3;'2=6;-5+';2<5#;'5<;'<>2=&5<O
$53*-42-&&'&''4='4&';$5355$>;<595&'<';;'*5;3>2&59;='4&';>&-)4$-<'<9'$.*-$<R
'+>4&5 52=54O59;5+;3<6*>4$-545>#'3:>4&5*5-;'2-E&55=;'-43'4=5&5<9;5*'<<5;'<O5

1

Também conhecido como Harvard Project Physics.
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>=5; *-;3 -4& :>' 5 =;'-43'4=5 &5< 9;5*'<<5;'< ( &' '45;3' -395;=!4$-O 9;-4$-923'4=' 9;
&5%"5&#5;&+'3$54'$=-AdR
'$5;&5$53 52=54O-&(-&5 ;A;&;50'$=,D<-$<';'4<-4;4"5:>-25:>'=5&5'<=>&4='
&'.<-$='3:>'9;'4&';O$5352'-<&''B=54O =535<O'=$RO3<2+53-<#;4+'4='O5><'0O:>'
'A-&'4$-<<'5<A.4$>25<,-<=6;-$5<'=($4-$5<O<<-3$535<$54'C8'<$53<5>=;<$-)4$-<A-E-4,<R
'<&' 5 9;-4$.9-5 5 ;A;& ;50'$= ,D<-$< '<='A' 95-&5 '3 =;)< +;4&'< 5#0'=-A5<O <"5 '2'<Q
5;+4-E;>345A5$>;<5&'.<-$$'4=;&5,>34-<=-$3'4='P=;-;>33-5;4?3';5&'2>45<9;
5 '<=>&5 -4=;5&>=6;-5  & .<-$P ' &'<$5#;-; 2+5 3-< <5#;' 5< *=5;'< :>' -4*2>'4$-;3 
9;'4&-E+'3&$-)4$-R
=>23'4=' ;50'$= ,D<-$< 5>;<' $54<-<=' '3 >3 +;4&' A;-'&&' &' 3=';--< &'
9;'4&-E+'3'4=;'5<:>-<2(3&52-A;5&'='C=5O'C-<='3-4&<$52'=!4'<&'='C=5<O34>-<&'
=-A-&&'<O +>-< 9; 5 9;5*'<<5;O 2-A;5< &' -4<=;>%"5 9;5+;3&O *-23'<O =;49;)4$-<O 9;'2,5< '
2-A;5<&'='<='R
2' <2-'4=; :>' < -4*5;3%8'< $-3 $-=&< *5;3 'C=;.&< & '&-%"5 95;=>+>'< &5 ;50'$=
,D<-$< 5>;<' ;'2-E& 9'2 >4&%"5 25><=' >2#'41-4O &' -<#5R  ; 5< >=5;'< &5 9;50'=5O
$&9.<&'A';-=';>3+;>95:>'50><=<<'$>2=>;&52>+;O<'><-4=';'<<'<'4.A'23='3 =-$5R

JEJ3 1-9(' HG(-' (824'-3"2-% 9(+;3'4  $48' +(2' ' 6(14 8< 8'
5 ;A;&;50'$=,D<-$<;-3'-; '-&';35&-4!3-$(&-<$>=-&'3>3$9.=>25-4=-=>2&5
95; U4';+-VR >;4=' =5&5 5 $9.=>25 ( 9;'<'4=&5 A ;-< *5;3< &' '4';+- ' 9;-4$.9-5< &'
$54<';A%"5:>'='35<4.<-$R'<<*5;3O;-3'-; '-4"5(&'*-4-&&'>3*5;3UA+VO3<
$53'3#<3'4=5<4='<&-<$>=-&5<O5><'0O5 ;A;&9;5$>;'C92-$54&'O$535'95;:>'<>;+->
;-3'-; '-&';35&-4!3-$Z;-4$.9-5&54<';A%"5&4';+-[R
'95-< &' 9<<; 9'2< <'$%8'< U;#2,5 ' 4';+- -4(=-$P 4';+- 95='4$-2P 54<';A%"5 &
4';+- '$!4-$P 5;%< :>' 4"5 ;'2-E3 =;#2,5P 25; '  3 :>-4  A95;P 3'< == ' 
;'A52>%"5 -4&><=;-2P < 'C9';-)4$-< &' 5>2'P 4';+- '3 <-<='3< #-526+-$5<V *-423'4=' 4 <'$%"5
U5;3%"5 &' >3 2'- +';2VO ( :>' 45< &'9;35< $53  -&(- & 2'- & 54<';A%"5 & 4';+-R
'+>4&5Z O  OOcjib5>cjig[O
;2+>4<9'4<&5;'<O'<=<&'<$5#';=<-4&-$A3>3>4-&&'&5<*'473'45<&
4=>;'E'<>+';-3:>'';3O=5&5<O5;'<>2=&5&3'<3U*5;%V# <-$R<= -&(-O
-4& :>' A+ ' *5;3>2& -39;'$-<3'4='O &'> *;>=5O <5#  *5;3 & '- &'
54<';A%"5&4';+-R5&5<5<*'473'45<&4=>;'E'4A52A';3$54<';A%"5
&'>3*5;3&''4';+-45>=;O3<  =5=2&''4';+-4"5A;-&>;4='
=;4<*5;3%"5R

2' <2-'4=; :>'O  '- &' 54<';A%"5 & 4';+- *5- -39>2<-54& 9'2  -4A'4%"5 ' ><5 &<
3 :>-4<A95;O'3:>''<=<3 :>-4<35<=;;3$5353'&-;A;-%8'<&''4';+-R
=('4="5=-A'35<4<'$%"5U5;3%"5&'>32'-+';2V&'*-4-%8'<='6;-$<<5#;'5<>;+-3'4=5&5
$54$'-=5 & '- &' 54<';A%"5 & 4';+-O 3< 4 <'$%"5 U3 '4>4$-&5 9;'$-<5 ' +';2 & 2'- &'
$54<';A%"5 & '4';+-VO :>' '4$54=;35<  &'*-4-%"5  &'*-4-%"5 3='3 =-$ &'<< 2'-O 9;'<'4=&
&<'+>-4='*5;3Q
d

 52=54*5->3&5<$;-&5;'<&$,3&#5;&+'3$54'$=-AO4:>2$54=;-#>-%8'<& -<=6;-'&-25<5*-&
-)4$-O #'3 $535 ;'2%8'< '4=;'  .<-$ ' 5>=;< &-<$-92-4< $-'4=.*-$< ' =-A-&&'< <5$--<O <"5 *5;='3'4='
A25;-E&<R
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∆E = ∆W +∆

[Eq. 02]

4&'Oo(5=;#2,5'*'=>&5 5<-<='33'45<5=;#2,5'*'=>&5 <-<='3Po (5$25;
&-$-54&55<-<='33'45<5$25;9';&-&59'25<-<='3P25+5A;-%"5&'4';+- &5<-<='3(
oR
'+>4&55<>=5;'<&5 ;A;&'<=(>3*5;3<-392'<'?=-2&'9;'<'4=; '-&'$54<';A%"5
& 4';+-O 5 :>' 95; <> A'E ( $54,'$-& $535  
        R  *-+>; #-C5
95&'35<A';>3*5;3'<:>'3 =-$5$535'<=2'-(&'<$;-=45 ;A;&R

Figura 2

5;=4=5O #5;&+'3 5*';'$-& 9'25 ;A;&  ;-3'-; '- & ';35&-4!3-$O ( ='6;-$5X9; =-$O
95-<53'<35=;E>3'4*5:>',-<=6;-$5;-:>.<<-35*$-2-=4&5<<-39;'4&-E+'3&5<&-<$'4='<O'5
924'03'4=5 & >2 95; 9;=' &5< &5$'4='<R  9;50'=5 45< 5*';'$' -4& 'C9';-)4$-<O =-A-&&'<O
*-23'<O;=-+5<&$52'=!4'O=;4<9;)4$-<''C';$.$-5<9;;'<52>%"5R

KE

  

5&'35<$539;;5<&5-<9;50'=5<$53#<''3$;$=';.<=-$<9;'<'4='<'33#5<O<#'4&5:>'
'C-<='3 $;$=';.<=-$< 3-< 3;$4='< '3 >3 &5 :>' 45 5>=;5R '<< *5;3O *5;3 '<=#'2'$-&5< 5<
<'+>-4='<<9'$=5<9;42-<;5$54='?&59;'<'4=''3$&9;50'=5Q'4*5:>',-<=6;-$5O#5;&+'3
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 Um fluido, ao contrário de um sólido, é uma substância que pode escoar, assumindo a forma do
recipiente em que é colocado. Os fluidos se comportam dessa forma porque não podem resistir a uma
força paralela a sua superfície. Nosso mundo está repleto de oscilações, nas quais os objetos se movem
repetidamente de um lado para outro, em torno de um ponto fixo. Analisando o movimento harmônico
simples (MHS) de um líquido qualquer, temos como objetivo mostrar através de métodos matemáticos e
definições de hidrostáticas junto às de oscilações, as equações de espaço, velocidade e aceleração que são
as grandezas da cinemática do sistema, e em seguida ao conhecimento dinâmico deste, com ênfase
principalmente na energia mecânica.
Palavras-chave: oscilação, fluidos, energia.
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Entre os movimentos encontrados na natureza, um dos mais importantes é o movimento oscilatório,
também conhecido como movimento vibracional. Uma partícula está oscilando quando se move
periodicamente em torno de uma posição de equilíbrio. O movimento de um pêndulo é oscilatório. Um
peso amarrado na extremidade de uma mola esticada oscila ao ser abandonada ao ser abandonado. Os
átomos em um sólido estão vibrando. Os elétrons em uma antena transmissora ou receptora executam
rápidas oscilações. Uma compreensão do movimento vibracional é também essencial para a discussão de
fenômenos ondulatórios.
Dentre todos os movimentos oscilatórios, o mais importante é o movimento harmônico simples
(MHS), alem de ser o movimento mais simples para se descrever matematicamente, constitui uma
descrição bastante precisa de muitas oscilações encontradas na natureza.
Mas imagine agora como seria um líquido qualquer oscilando num tubo m U. Discutiremos aqui
como seria a sua definição, o seu formalismo matemático e se há alguma coisa em comum com o
oscilador harmônico simples.

"

 

A diferença fundamental entre os sólidos e fluidos está na forma de responder às tensões tangenciais.
Um sólido submetido a uma força tangencial, a sua superfície deforma-se até que sejam produzidas
tensões tangenciais internas que equilibrem a força externa, permanecendo assim em repouso. Se a força
externa não for excessivamente grande, a deformação é elástica, o sólido volta à situação inicial quando é
retirada a força externa. As deformações elásticas são muito pequenas em confronto com as dimensões do
corpo sólido.
Um fluido, ao contrário de um sólido, não pode equilibrar uma força tangencial por menor que ela
seja. Quando submetido a uma força deste tipo, este se escoa e permanece em movimento enquanto a
força está sendo aplicada.
As forças que atuam em um meio contínuo podem ser classificadas em volumétricas e superficiais.
Temos como exemplo de força volumétrica a gravidade, pois será esta usada em nosso estudo.
Consideremos um líquido de densidade ρ contido num tubo em U de secção transversal de área , e
seja,  o comprimento total da coluna líquida contida no tubo, de modo que a massa total do líquido é
   Em equilíbrio, o líquido tem o mesmo nível nos dois ramos, que tomamos como nível   ,
correspondente à energia potencial   .

Figura 1

Se o nível baixa uma altura  num ramo, subindo de , em bloco, a massa do líquido   
removida do outro ramo, de modo que a energia potencial correspondente é:
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Como o campo gravitacional é conservativo, podemos escrever a força que age no sistema da
seguinte forma:




    



[Eq.02]

Mas estamos interessados nas equações de movimento, logo a equação 02 pode ser reescrita assim:



 


 




 

   






  


 







 

 



    

[Eq.03]

Onde  é a freqüência angular das oscilações harmônicas da massa líquida.
 






[Eq.04]

Tratando de uma equação diferencial linear homogênea de coeficientes constantes, procuraremos uma
solução da forma:
    

[Eq.05]

Sendo  uma constante que pode ser complexa.



     

O termo
característica:





 

       


 

  

[Eq.06]

pode ser substituído por , de modo que a equação 03 seja levada à equação

     

[Eq.07]

Resolvendo em relação a , obtemos as raízes complexas:


Por razões convenientes escolheremos  :
  

[Eq.08]

Substituindo a equação 08 na equação 05 vemos que:
    

[Eq.09]

Onde  é uma constante complexa arbitraria, solução da equação 03. Podemos escrever  sob forma
trigonométrica:
   

[Eq.10]

Substituindo a equação 10 na equação 09 e tomando a parte real, obtemos:
            



         

[Eq.11]

Onde λ e φ são constantes arbitrarias.
Agora que temos a função da posição do líquido, podemos encontrar a função horária da velocidade
deste derivando a equação 11 em relação ao tempo.
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[Eq.12]

Da mesma forma podemos encontrar a aceleração a partir da equação 12.





          

[Eq.13]

Sendo o período,





   



[Eq.14]



E a frequência simples é dada por










[Eq.15]

Através das equações 11 e 12 podemos encontrar as constantes arbitrarias λ e φ usando as condições
iniciais, para    implica que:
           
Logo:
        

[Eq.16]

Partindo de        
   





 


  






 , obtemos:

 

[Eq.17]

Sendo λ a amplitude de oscilação e φ a constante de fase ou fase inicial (valor de fase para   ).
Sobre a energia do sistema, temos que a energia cinética é dada por:




              



[Eq.18]

E a energia potencial é igual a:
       

[Eq.19]

Logo, a energia total do sistema é dada por:
 


              


[Eq.20]

Usando a equação (04) percebemos que a energia total não depende do tempo, assim:
   

[Eq.21]

#  
Analisamos teoricamente o efeito físico que uma força externa aplicada à secção transversal do tubo,
a fim de provocar o deslocamento do líquido para então observarmos o fenômeno de oscilação do mesmo
devido à força de natureza gravitacional sobre este.
Discutimos também sobre as definições e o formalismo matemático como as funções horárias do
espaço, velocidade e aceleração do líquido em processo de movimento harmônico simples no tubo em U.
A partir do ponto de equilíbrio, das definições de oscilação e dos métodos de equações diferenciais,
foi possível determinar a equação da posição em função do tempo, e derivando-a chegamos à equação da
velocidade, repetindo o processo de derivação, encontramos a aceleração, que através delas, conseguimos
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definir a energia cinética, energia potencial, que por sua vez, a energia mecânica ou energia total do
sistema, onde todas as equações são de natureza trigonométrica.

$  
+      
+      
c)         


d)        


e)        


f)               


Observando os resultados, percebe-se que as equações a, b e c são idênticas às equações de posição,
velocidade e aceleração do Pêndulo Simples, mostrando assim que toda partícula, sólida ou líquida, de
massa m em processo de oscilação tem sua posição, velocidade e aceleração em função de leis
trigonométricas.
No caso do fluido, quanto mais denso for, maior será a sua energia cinética e a sua energia potencial,
que por sua vez acaba influenciando na energia total do sistema.
O termo  é a freqüência angular das oscilações harmônicas da massa líquida, o λ e φ são as
constantes arbitrarias. Os três são designados pelas fórmulas seguintes:
I)  




II)   








III)   



 

% 
Percebemos o quanto é fundamental o estudo de oscilações, pois é um campo bastante amplo no
mundo físico. Para o caso das oscilações de um líquido qualquer num tubo em U, vimos que as constantes
físicas como a densidade do líquido em estudo e aceleração da gravidade são fundamentais para as
equações que regem o sistema, pois observando as equações, percebe-se que quanto mais denso o líquido,
maiores serão suas energias cinéticas e potenciais, que por sua vez proporcionam na energia total do
sistema.
O estudo de oscilação é muito importante, pois no universo que vivemos, este fenômeno físico é
apresentado desde partículas nucleares até planetas. Por se muito vasto, ainda existem conjecturas e fatos
inexplicáveis que serão não só pecas de estudo ou trabalhos científicos, mas desafios no mundo físico.
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Palestra sobre vários temas da Astronomia

Grupo da ANRA obsevando a Lua










Prof. Araújo conversando com o público

sobre o Sol.

Público observando as constelações e os
Planetas visíveis na noite a olho nu.
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Grupo da ANRA realizando observação.

Grupo da ANRA realizando
observação.












Grupo da ANRA realizando conversa sobre os astros.


Grupo de professores da ANRA
observando as constelações.









Grupo da ANRA fazendo observações noturnas com o
telescópio e a olho nu.
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 Foto da Lua obtida em uma noite de


Foto da Lua obtida em uma noite de
observação

obrservação.
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FLUXOGRAMA02ͲProdutosalternativosdobabaçu,TeixeiraM.A(2003)


AindasegundoNascimento(2004,p.22)“[ococobabaçutem]umacomposiçãomédia,em
peso,comosseguintespercentuais:epicarpo=12%,mesocarpo=23%,endocarpo=58%eamêndoa=7%.”













FIGURA02ͲTamanhoecomposiçãomédiosdefrutosdobabaçucolhidosemcincoEstados,May(2004).
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=28:4B,2$!4%)-;,#@,%#4<,%,3P1&;1,&3<:9=&4:<,*4%&<&2T;&31,;&%4
;;=3<4 :@,<$!4&#424')&,<;="4:%*&23&;<&;%4,;:4/&<4;/2&3#,43%4;P



'/+,9"/5M  M3;,34%& -;,#M :@,<$!4P
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^P

<&:24&3;,3:M%&3<:&;=;,3>2&:;81,#$7&;M;,*3,),#&%=#:P";&:@T;&;=8:<,#&2
%,@&:;4; 2",<4;M#42484:&B&2814M 2-1,M4#,&%%&&;#41P&;<>1<,2M#"&4;
8:4)&;;4:&;&#42=3,%%&&;#41:%,:&#,43:4,3%,@-%=4=2&%=#$!4%&9=1,%%&P424
%&#4::&: %4; 34; & 4 #:&;#&3<& @3$4 % <&#3414*, +4=@& =2 8:&4#=8$!4 2,4: #42 4
&3;,34%&,(3#,;&2;1%&=1P ;<424<,@4=#:,$!4%&*:3%&;:4/&<4;%&&3;,349=&
@,",1,D@2 4 8:,24:2&3<4 % 8:&3%,D*&2 %; #,(3#,;M &3<:& &1;M  -;,#P &3<:& 4;
:4/&<4;"4:%%4;8&148:&;&3<&:<,*4&;<!44W+C;,#1#,&3#&<=%C422,<<&&X&4
 W :=84%&:&&1"4:$!4%43;,34%& -;,#XM9=&<&2&3<:&4;;&=;8:,3#,8,;4"/&<,@4;4
:&;*<&%,284:< 3#,%&=2#43#&8$!4+,;<5:,#%#,(3#,&=28:4B,2$!4%)-;,#
@,%#4<,%,3P;<&:<,*4<&2#4244"/&<,@48:,3#,8131,;:%4,;8:4/&<4;%&&3;,34%&)-;,#
3"4:%*&2%4;;=3<4 :@,<$!4M:&)1&<,3%43;;=;#43<:,"=,$7&;8:4&3;,34%& -;,#P
1& ;1,&3<: 9=& 3!4 + #428&<,$!4 &3<:& 4; %4,; :4/&<4; & 9=& 4; 2&;24; ;!4
#4281&2&3<:&; & ,3%,;8&3;@&,; 8: 4 2&1+4:2&3<4 %4 &3;,34 %& -;,#P 423%4 84:
8:&;;=84;<49=&3!4&B,;<&1,@:4#4281&<4&8:4/&<48&:)&,<4M#:&%,<24;9=&&;<&:<,*4;&/
,3#&3<,@%4: & 24<,@%4: 8: 4 8:,24:2&3<4 %; 8:<,#; %& &3;,34 81,#%; 8&14;
8:4)&;;4:&;&2;=;;1;%&=1P/=%3%4T4;%&;):=<:%4;#43<&>%4;&B,;<&3<&;34;%4,;
:4/&<4; 31,;%4;P 1& ;1,&3<: 9=& 4 :<,*4 %&<&2T;&  31,;& %4 ;;=3<4 :@,<$!4 &
#424')&,<;="4:%*&23&;<&;%4,;:4/&<4;/2&3#,43%4;P
:<,*4'%,@,%,%4&2<:(;<58,#4;P8:,2&,:4<:<%443<&B<4 ,;<5:,#4%4;:4/&<4;M43%&
+=2#:#<&:,D$!4%'84#&29=&4;:4/&<4;)4:2#:,%4;&%4;24<,@%4:&;8:;=;
#:,$7&;P;&*=3%4)1;4":&&<4%414*,%&;;&;:4/&<4;M#424<=234&3;,34%& -;,#P
<&:#&,:424;<:#4244;;=3<4Q :@,<$!4R'"4:%%434;8:4/&<4;M,284:<3%4T;&#42
)4:2 #424 ' "4:%%4M  1,3*=*&2 =<,1,D%M  8:&;&3$ 4=  ,3&B,;<(3#, % ,;<5:, %
,(3#,81,#%4;;=3<4&29=&;<!4M8:&;&3$%&&B8&:,2&3<4;&%8:4B,2$!4#424
#4<,%,34%41=34P

;6      
+*&-*
#43<&B<4;4#,1M&#4362,#4&841-<,#4;&28:&,3)1=&3#,4=M&@,,3)1=&3#,:M;#43#&8$7&;&
8&:;8&#<,@;&3@41@,%;34&3;,34%&#,(3#,;P!4+#424)1:%4&3;,34%& -;,#34:;,1
;&2 )1: %4 &3;,34 %& -;,# &2 3-@&1 ,3<&:3#,431 & %4 #43<&B<4 +,;<5:,#4 9=& &1& &;<&@&
,3;&:,%4P

4 ,3-#,4 % %'#% %& b] %4 ;'#=14 8;;%4M 34; M 4; ,3<&*:3<&; %4 PP P W<,431
#,&3#& 4=3%<,43X #42&$:2  8&:#&"&: 9=& 4 &3;,34 %& #,(3#,; 4; /4@&3; 2&:,#34;
24;<:@T;& %&),#,<:,4P ;;4 )4, 4 24<,@%4: 8:  :&34@$!4 %4 &3;,34 %& #,(3#,;M 9=& ;&
&;<&3%&=M84;<&:,4:2&3<&M=:48&4;%&2,;#43<,3&3<&;P

2^fbcM=2*:=84%&8:4)&;;4:&;=3,@&:;,<:,4;M%&8:4)&;;4:&;%&)-;,#&23-@&1;&#=3%:,4
W+,*+ ;#+441X & %4 3;<,<=<4 %& &#3414*, %& ;;#+=;&<<; W XM 1,%&:%4; 84: &::41%
#+:,;& :3#,; :,&%23M)4:24=4+C;,#1#,&3#&<=%C422,<<&&WX8:8&3;:&
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8:484: 23&,:; %& :&)4:2=1: 4 &3;,34 %& -;,# &2 #=:;4; ,3<:4%=<5:,4;P  *:=84 :&=3,=
#,&3<,;<;M8:4)&;;4:&;M8;,#514*4;M&;#:,<4:&;M)4<5*:)4;M<'#3,#4;&2),12*&2&4=<:4;M3=2
<4<1 %& _e_ 8&;;4;M #=/4; &;)4:$4; &;<@2 @41<%4; 8: 8:4%=D,: =2 34@4 #=:;4 %& -;,#
8:  &;#41 ;&#=3%:, 34:<&T2&:,#3P 9=&1&; &%=#%4:&; %&#,%,:2 9=& 1,@:4; <&B<4;
%&9=%4;84%&:,2&;<,2=1:M8&142&34;&28:<&M4,3<&:&;;&%4;&;<=%3<&;8&14;;=3<4M
1&@T14;  8&3;: #424 #,&3<,;<; & %,;843,",1,D: 484:<=3,%%&; 8: 9=& :&;41@&;;&2
8:4"1&2;%2&;2)4:29=&=2)-;,#4P

)4,=2%;8:,2&,:;,3,#,<,@;%&8&3;:&&)&<,@:=2&3;,34%& -;,#<=1,D%4M
24<,@%4: & &),#,&3<&P #43<&#,2&3<4; #424  #4::,% :22&3<,;<M  &;#;;&D %&
8:4),;;,43,; <=3<&; 3 :& %& #,(3#,; &B<; & 4 %&; 3,24 %4; /4@&3; 8&:3<& 4
8:4;;&*=,2&3<4 %& =2 #::&,: #,&3<,),#M /=3<2&3<& #42 4 %@&3<4 %4 13$2&3<4 %4
8=<3,0M;&:@,:2#424,3#&3<,@4%&),33#,2&3<4;8:4%&;&3@41@,2&3<4%48:4/&<4P
2 &;8&#,1M 4 13$2&3<4 &2 ^fbd %4 8:,2&,:4 ;<'1,<& :<,),#,1 % &::M 4 8=<3,0 M 8&1
3<,*3,!44@,'<,#M)<4&;<&9=&)4,<:,"=-%44@3$4<&#3415*,#4&#,&3<-),#4;4@,'<,#4&
<2"'24;&=&3;,34M#=;4==2*:3%&,28#<43;4#,&%%&2&:,#3&8:424@&==2
24",1,D$!4 3#,431 8: :&@&:<&: &;<& 9=%:4M 4 9=& :&;=1<4= &2 *:3%&; ,3@&;<,2&3<4;
),33#&,:4;8:4P

 2,4: ,284:< 3#, %4  3!4 )4, 3 8:<,# %4 3;,34 %& -;,# &2 ;,M 2; ;,2M 3
,3)1=(3#, &B&:#,% ;4":& 9=&1&; 9=& <,@&:2 #43<<4 #42 4 8:4/&<4M ,3#1=;,@&
,281&2&3<3%4T4 3; %,;#,81,3; %4; #=:;4; %& 1,#&3#,<=: &2 #,(3#,;P !4 &:M
;,281&;2&3<&M=234@41,@:4%& -;,#8:&;#412'%,P:=28:4/&<4#=::,#=1:#4281&<4M
#42 2<&:,,; ,3;<:=#,43,; &%=#<,@4; ,34@%4:&; & =2 ),14;4), %& &3;,34 %& -;,#M
%&;<#3%48:4#&%,2&3<4;)-;,#4;&&;<:=<=:% -;,#P
+*&-*  
:4/&<4%4  <&@&,3-#,4&2^feaM#428:4)&;;4:&;%M9=&8&:#&"&:29=&4&3;,34
%&)-;,#3!4&;<@;&3%4"&2"4:%%4M@,;<49=&2,4:,%4;1=34;3!48:&3%,9=,14
9=&&:<:<%4&2;1%&=1P;4"/&<,@4;*&:,;&:22&1+4::)4:2$!4%4;8:4)&;;4:&;
9=& &3;,3@2 )-;,# 3 :&%& 8>"1,# & 8:48,#,: 4; 1=34; =2 8:&3%,D*&2 ;,*3,),#<,@
%&;;#,(3#,P
*:=84  &:)4:2%4&2;&=,3-#,484:8:4)&;;4:&;=3,@&:;,<:,4;%P!4&1&;O=-;
:14; %& &3&D&;M ;;=04 4;4=2& & 4!4 3&<,#M & 84;<&:,4:2&3<&M 84: 8:4)&;;4:&; %&
&;#418>"1,#%:&%&&;<%=1%4&;<%4%&!4=14P
    =2 8:484;< 2&<4%415*,# %,)&:&3#,% %4 &3;,34 <:%,#,431M 9=& <,3+ #424
4"/&<,@4=B,1,:4;8:4)&;;4:&;%&&3;,34%&)-;,#3)4:2$!4";,#M8:424@&3%4)4:2$!4
#43<,3=%&8:4%=D,3%442<&:,1%48:4)&;;4:8:;1%&=1P1'2%,;;4M4*:=84)D=2
"4:%*&2%,)&:&3<&% -;,#M34;&3<,%49=&8:<&%4#4<,%,34%41=348:&B81,#:1&,;M
)&362&34; & ,3;<:=2&3<4; %&;; #,(3#,P ;;,2M  -;,# ' @,;<  8:<,: % )-;,# %; #4,;;M
%,)&:&3<&2&3<& %; 8:484;<; <:%,#,43,;M 9=& #42&$@2 #42 ; #4,;; % )-;,# & %@2
84=# ,284:< 3#, 8: ; ,281,#$7&; % 2&;2P &;; )4:2M #:&%,<@2 9=& 4 1=34 ;&
<4:3:, 2,; &;<,2=1%4  9=&:&: 8:&3%&: )-;,# & ;&= 8:&3%,D%4 ;& <4:3:, 2,;
;,*3,),#<,@4P2"'284%&24;%,D&:9=&48:4/&<43!4;&%&;<#;42&3<&8&1;=2=%3$
%,%<,# 4= 8&%*5*,# 2; <2"'2 8&1 :&4:*3,D$!4 %4 #43<&>%4 &  <&2<,# %& ;=
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"4:%*&29=&;@D&;<4<12&3<&%,)&:&3<&%4;1,@:4;#43@&3#,43,;M;&28:&8:,4:,D3%44
,3<&:&;;&&)2,1,:,%%&9=&4;1=34;&48:4)&;;4:<&2;4":&4;;=3<4P
-**'*!#*,+*&-*,
+*&-*
;&#43;<,<=,=&2=28:4/&<4#42=28:484;<2&<4%415*,#:&@41=#,43:,M=<,1,D3%4
2<&:,1<&B<=1%,)&:&3#,%4M#42=21,3*=*&224%&:3&=2;&9?(3#,#43#&,<=134@M
,3#4:84:3%4<58,#4;#43#&,<=,;<'&3<!484=#4&B814:%4;P 24<,@$!4),14;5),#%4
";&@T;&3"=;#%8:<,#,8$!4<,@%41=34&2<4%;;<,@,%%&;P;;,2;&3%4M#42
4; %,)&:&3<&;:&#=:;4;%,%<,#4;"=;#@;&28:&=2,3<&:T:&1$!4&3<:&;,<=$7&;T8:4"1&2M
8:<,# &B8&:,2&3<1 & %&;&3@41@,2&3<4 <&5:,#4 % -;,#M 8:&;&3<3%4 4 1=34 =2 @,;!4
%,)&:&3#,%%#,(3#,&;#41:M8:4B,23%4T%<,@,%%&#,&3<-),#P
;&#428=3+%&=2<&B<4";,#49=&;,3<&<,D@),14;4),%8:484;<OQ   
   
               R
W:&<,:%4%Q8:&;&3<$!4%4R#43<,%34 =,%48:4)&;;4:M:<& X
 8:,2&,: &%,$!4 %4  ;=:*,= &2 ^fc]M ;&*=,% 84: 2=,<; &%,$7&; ;=";&9?&3<&;M 4
2<&:,1 %,%<,#4 #:,%4 8&14  )4, 8:4/&<%4 8: &3)<,D: 4; 8:,3#-8,4; )=3%2&3<,; %
-;,#M &3#4:/3%4 4 &3*/2&3<4 & &3@41@,2&3<4 &2 484;,$!4  2&24:,D$!4M <4:33%4 4
;;=3<42,;<:&3<&4;&;<=%3<&;&=<,1,D3%4<4%4;4;2&,4;%,;843-@&,;3'84#O),12&;M
;1,%&;M 1,@:4;M 1"4:<5:,4M <:"1+4; %& #; & 1&,<=:; =B,1,:&;P  2<&:,1 %& 1&,<=: =B,1,:
,3#1=- 4 Q+& #,&3#& <=%C &:,&;R WQ':,& ;<=%4; %& ,(3#,RM 8="1,#%4 8&1  T !4
=14XM=2;':,&%&%,@=1*$!4#,&3<,),#@41<%8:48="1,#4&2*&:1P
 2<&:,1 %4  ,3#&3<,@@  8:<,#,8$!4 <,@ %4 &;<=%3<& <:@'; %& =2 $!4
8&%*5*,#9=&%&@&:,8:424@&:%,;#=;;7&;M&;<,2=1%;8&14#43<<4#429=&;<7&;"&:<;
&#4223,8=1$!4&B8&:,2&3<1P;;23,8=1$!4&B8&:,2&3<1&::&1,D%&B,*,3%49=&
<4%4;4;&;<=%3<&;:&1,D;;&24&B8&:,2&3<442&;24<&284P; %&&B8&:,(3#,&:2
#4283+%4; 84: *=,; 9=& &B81,#@2 4 )=3#,432&3<4 %4 &9=,82&3<4 & 9=& )4:3&#,2
,3)4:2$7&; ";,#; ;4":&  <,@,%%&M ;&2M #43<=%4M %&<1+T 1;P  ; Q*=,; %& 1"4:<5:,4R
9=& #4283+@2 4; &B8&:,2&3<4; );<@2T;& %; #43+&#,%; )5:2=1; Q#440T"440R
W:4<&,:4; 8:43<4; 8:  :&1,D$!4 %4; &B8&:,2&3<4;M &2 9=& 4 &;<=%3<& %&@& ;&*=,:
,3;<:=$7&;%&<1+%;&;&9?&3#,,;XP
2;-3<&;&M4&;<@#&3<:%4M%&=21%4M&2=234@8:484;<#=::,#=1:%&)-;,#M&
%& 4=<:4M 34 &3<&3%,2&3<4 %& 9=& 4 1=34 ;5 84%&:, 8:&3%&: #,(3#, 84: ;,M  8:<,: %
<,@,%%& &B8&:,2&3<1M #424 ;& %,D, 34 8:&)#,4 %4 *=, %& 1"4:<5:,4 ,3#1=-%4 34 <&B<4
";,#4OQ;,%',;M4;#43#&,<4;M&;%&),3,$7&;M;5<(2M3@&:%%&M=2;&3<,%4&)&<,@49=3%4
";&%4;&2&B8&:,(3#,;RP&;;;&B8&:,(3#,;%:,241=3484;;,",1,%%&%&;,2=1:4
88&1 %4 #,&3<,;< 3 %&;#4"&:< % #,(3#,M #424 ;& ),:2@ 14*4 %,3<&O Q4 :&1,D:
&B8&:,(3#,; #=/4 :&;=1<%4M %& 3<&2!4M 1+& ' %&;#43+&#,%4M ),# 4 1=34 <42%4 84: =2
;&3;$!4%&8:<,#,8$!48&;;413;%&;#4"&:<;#,&3<,),#;N<4:32T;&T1+&2,;;,*3,),#<,@;
#,(3#,&,284:< 3#,%4#,&3<,;<PR
=<,1,D@=2;':,&%&),12&;%,%<,#4;M3=2<4<1%&ad),12&;M&1"4:%4;#4249=&
&B,;<,%&2&1+4:&2<&#3414*,=%,4@,;=1&<'#3,#;%&#,3&2<4*:),P;),12&;23<,3+2
=2:-*,%48:4*:2%& -;,#8:&;&3<%4<:@';%&B8&:,2&3<$!4M&=<,1,D@24;:&#=:;4;
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2,; 24%&:34; % '84#M #42 4 4"/&<,@4 %& ;&:&2 =<,1,D%4; 3; 8:58:,; ;1; %& =1M
,3#1=;,@&#4284;;,",1,%%&#43#:&<%&<42%%&2&%,%;34;&B8&:,2&3<4;),12%4;P
+*&-*  
3,#,12&3<&M4  )4,#43#&",%4@,;3%4M&3<:&4=<:;#4,;;M&1"4::=22<&:,1%,%<,#4
&;8&#-),#4 ;42&3<& 8: 4 8:4)&;;4:P 4:'2M 8&:#&"&=T;& 9=& 4 %4#&3<& #"@ 84: ),#:
2=,<4;4":&#::&*%4M/9=&<,3+9=&8:&8::2<&:,18:4;1=34;<2"'2P4:,;;4M)4,
#:,%4 =2 2<&:,1 %,:&#,43%4 4; 1=34;M ;&3%4 13$%4 4 8:,2&,:4 @41=2& &2 ^ffe 9=&
<:<@%4;;=3<4%&2&# 3,#P4;<&:,4:2&3<&M)4:2#:,%4;4;1,@:4;%&58<,#M<':2,#&
&1&<:42*3&<,;24P
;<&;2<&:,,;<,3+2S<&2;;&*=,3<&;#:#<&:-;<,#;&2#428:$!441,@:4%48:4)&;;4:O

TQ;1,@:4;%41=34;!4"&22&34;&B<&3;4;P,#4&2),*=:;&,1=;<:$7&;84;;=,2=,<4;
&B&:#-#,4; 34 ),31 %4; #8-<=14; & <4%; ; 8:484;<; %& <,@,%%& 9=& &;<!4 34 1,@:4 %4
8:4)&;;4:P  "4:%*&2 <&5:,# %4; &9=,82&3<4; ' :8,%M ;;,2 #424  %&;#:,$!4 %4;
)&362&34;)-;,#4;&3@41@,%4;P4#4:84%4<&B<43!4+3&3+=2)4:2=1$!42<&2<,#
4= 1*=2 &B&2814 3=2':,#4P =3%4 ;41,#,<%4 <1 +",1,%%&M 34; &B&:#-#,4; ' %%4 =2
:&;81%4M8:&;&3<3%4;)4:2=1$7&;3<&;%42&;24&&2;=8:58:,;&;;!4P
T1,@:4%41=34;&;;&2&1+2=,<4#42=223=1%&1"4:<5:,49=3<4;=)4:2M
43%& ; <,@,%%&; & 4; &B&:#-#,4; 8:&%42,32 &  <&4:, ' "&2 :8,%P =3<4 4 ;&=
#43<&>%4M&1&@,4&3#43<:4%&;&=4"/&<,@48:&B81,#:Q)-;,#%;#4,;;R&#43<,3=
&3)<,D3%4&,3#&3<,@3%4423=;&,4%4;&9=,82&3<4;9=&"4:%PQ


<6

7 8 

+*&-*
  "4:% 4 #43<&>%4 Q :@,<$!4R &2 @,3<& 8*,3;P 3,#,3%4 #42 =2 "4:%*&2
8:<,#%&4";&:@$!434<=:34%4#'=P;&$!4'%,@,%,%&2^^<58,#4;&4),31<&2T;&=2
<,@,%%& 8: 4 1=34 :&1,D: &2 #;M 3 #1;;& & 34 1"4:<5:,4P  ,3<:4%=$!4 &1&
#43<&B<=1,D  &B,;<(3#, %4; 813&<;M ;<:4; &::3<&;M &2 2&,4  4";&:@$!4 %;
43;<&1$7&;P  8:,2&,:4 <58,#4M ,;<&2; 813&<:,4; 8:,2,<,@4;M &1& :&1< 4; 8:,2&,:4;
;,;<&2; 813&<:,4; %&;&3@41@,%4; 8&1 +=23,%%&M &2 9=& ;&=; #:,%4:&; )4:2 4;
8:,2&,:4; 8&3;%4:&;  :&;8&,<4 %4 ;;=3<4P !4 #,<%4; 4; &B8&:,2&3<4; %& 1*=3;
;<:63424; *:&*4; W =%5B,4M 84163,4 & ,8:#4 & <4142&=X & 24;<:%4 ;&=; ;,;<&2; 84:
),*=:;P  ;&*=3%4 <58,#4 ' <:<%4 4 ,;<&2 13&<:,4 %& 48':3,#4M 9=& #42&$
#428:3%4 ; ,%',; %& 48':3,#4  %& 4=<:4; 8&3;%4:&; & ,3,#, 4; ;&=; 8&3;2&3<4; 
:&;8&,<4 %4 24@,2&3<4 %4; 813&<;P &;<& <58,#4 &1& =<,1,D 4 #4<,%,34 %4 1=34 8:
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Figura 2: Gráfico referente às respostas dos professores
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ENERGIA EÓLICA COMO INSTRUMENTO MOTIVADOR DO ENSINO
Rafaella Sayonara Marques FERREIRA
Instituto Federal do Rio Grande do Norte
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RESUMO
Nos dias atuais, a busca por fontes alternativas de energia, que possam substituir a matriz petroquímica
e hidrelétrica, vem se tornando, cada vez, uma necessidade urgente da sociedade. O Brasil se destaca no
cenário mundial de geração de energia, por possuir imensas bacias hidrográficas e uma extração
exorbitante de petroquímicos, mas também se sobrepõe nas questões renováveis, embora essa
potencia seja muito pouco explorado.O Nordeste Brasileiro, em particular, possui grande incidência da
radiação solar e fortes ventos, havendo pouca sazonalidade. O Rio Grande do Norte, situado na
“esquina" da América do Sul, possui fortes ventos sobre seu litoral, que perdura o ano inteiro, sendo
uma grande alternativa para investimentos na geração de energia a partir da força dos ventos. Diversas
usinas eólicas vêm se instalados, mudando a paisagem de todo o Estado. Dessa forma, pretende-se com
esse trabalho, motivar os alunos e professores da rede básica de ensino a trabalhar a energia eólica
como tema gerador. Considerando a complicação dos alunos em aprender assuntos básicos relacionado
ás energias, foi proposta uma oficina de energia renovável, com o intuito de melhorar a qualidade de
assimilação desse conteúdo, expor o funcionamento e a importância dessa fonte alternativa para o meio
ambiente contribuindo, dessa forma, para uma ação formativa, baseando-se em ações significativas
para os alunos. A partir da exposição dos tipos de energia, foram realizadas construções de maquetes de
parques eólicos, pelos próprios alunos. A atividade abrangeu materiais de baixo custo e de fácil acesso,
fazendo assim com que os alunos constatassem o funcionamento desses parques que produzem energia
pelo movimento das massas de ar. Assim podemos partir da ideia que o lúdico seguido da construção de
experimentos constitui peças fundamentais para a absorção do saber exposto. Logo, o objetivo desse
estudo foi alcançado, ao verificar que através do manuseio, da repetição, da troca de saberes, o
professor e o aluno puderam juntos, encontrar o conceito e funcionamento da energia eólica.

Palavras-chave: Energia eólica, oficina, ventos, fonte alternativa.
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1. INTRODUÇÃO
Estamos atravessando um momento propício ao aparecimento de novas fontes de energia, a
respeito disto a UNDP (World Energy Assesment: Energy and Challenge of Sustainability), citado por
Tolmansquim (2003, p. V), afirma que:
A energia é essencial para que se atinjam os objetivos econômicos, sociais e ambientais
inter- relacionados ao desenvolvimento sustentável. Mas, para alcançar esta importante
meta, os tipos de energia que produzimos e as formas como utilizamos terão que mudar.
Do contrário, danos ao meio ambiente ocorrerão mais rapidamente, a desigualdade
aumentará e o crescimento econômico global será prejudicado.

Nos dias atuais, a busca por fontes alternativas de energia, que venham substituir a reserva
petroquímica e hidrelétrica, vem se tornando uma necessidade imprescindível da sociedade. Essa
manifestação obtida por fontes naturais são capazes de se regenerar, portanto de forma limpa e
inexaurível.
O Brasil se destaca nesse cenário mundial de geração de energia, segundo Dinorah da revista
FAPESP (2010, p. 18) o Brasil tem o maior parque eólico da América Latina, os ventos ainda
correspondem menos de 1% da energia produzida. Portanto temos um potencial muito elevado, mas
pouco explorado. Por possuir imensas bacias hidrográficas e uma extração exorbitante de
petroquímicos, o país se sobrepõe nas questões renováveis, embora esse potencial seja pouco
explorado. A busca por essas fontes renováveis de energia seria para complementar a matriz já
existente, em virtude de haver períodos de seca onde os níveis de água das barragens estão muito
baixos, coincidindo com maior a intensidade dos ventos alísios no Nordeste e também com intuito de
reduzir os custos progressivamente e trazer benefícios para o meio ambiente.
Neste artigo, iremos explorar a energia eólica como objeto para o ensino de Física, visto que
essa temática pode ser abordada de vários aspectos, pois os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)
sugere um currículo baseado no domínio de competências básicas e que tenham vínculo com diversas
situações do cotidiano do aluno, buscando dar significado ao conhecimento escolar, mediante a
contextualização dos conteúdos trabalhados na sala de aula (ROMANO, 2004). Diante disto, é
perceptível a importância de vincular os conteúdos básicos com o dia a dia do aluno então fizemos o uso
de experimentos que contextualizem com o mundo externo, tornando assim mais acessível e palpável o
conhecimento Físico.
Com base nos PCNs na área de Ciências da Natureza eles nos sugerem que o ensino esteja
atrelado a três competências: contextualização sociocultural; representação e comunicação; e
investigação e compreensão. (MEC, 2000) Mediante essas competências todas foram exploradas na
exposição da oficina de energia eólica, cada uma delas utilizadas de acordo com a temática didática,
através da exposição oral e do aparato que os discentes puderam manusear, questionar e construir seus
próprios conceitos Físicos.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA ENERGIA NO BRASIL
A utilização da energia eólica iniciou na Europa com a Alemanha, Dinamarca e Holanda.
Posteriormente na América Latina, em especial no Brasil, houve uma grande inserção desse
aprimoramento tecnológico. A região Nordeste, em particular, possui uma grande incidência de
radiação solar e fortes ventos, sendo então uma dádiva da natureza, onde se tem um grande potencial
eólico. Com uma localização privilegiada o Rio Grande do Norte (RN), situado na “esquina” da América
do Sul, obtém ventos fortes com poucas variações. Esses ventos alísios estão acima da média mundial,
com isso sendo propicio a exploração de uma grande fonte alternativa na geração de energia, visando a
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questão renovável e socioambiental. Inicialmente a utilização desse tipo de energia no Estado foi
desenvolvida por meio de turbinas de 2 kW e 5 kW, instalado no centro de lançamento de foguetes da
Barreira do Inferno. Será apresentado a seguir os marcos mais importantes de aplicações e
desenvolvimento da implantação da energia eólica no Brasil (WOBBEN ENERCON, 2002):
1976 – 82: Em Natal no RN foram testadas e instaladas turbinas de 2 kW e 5 kW no Centro de
lançamento de foguetes situado na Barreira do Inferno;
1985: Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é desenvolvido um aero gerador de 3 kW
instalado no “Morro da Polícia” em porto Alegre, porém abandonado mais tarde por falta de apoio;
1988: Com a análise de 42 estações anemométricas distribuídas no Estado do Rio Grande do Sul (RS)
que eram utilizadas para fins metereológicos com medições realizadas três vezes ao dia, serviram para o
início dos estudos sobre a utilização dos ventos como fonte de energia;
1991: Os anemômetros contavam com um sensor de velocidade côncavo, o qual se fez
acompanhamento durante um ano possibilitando a instalação de duas turbinas de 5,2 kW. Esse projeto
foi um grande marco para a UFRGS tendo como resultado alguns alunos que prepararam e defenderam
suas dissertações e teses com o auxílio dessa pesquisa, no entanto o projeto foi abandonado;
Início da década de 90: Foi instalado um aerogerador de 75 kW na ilha de Fernando de Noronha com
um rotor de 13 metros de diâmetro, sendo interligado a um sistema de base diesel-elétrica que atende
toda a ilha;
1996: Foi instalado em Fortaleza um parque de demonstração de Mucuripe, composto por quatro
turbinas de 300 kW de 33 metros de diâmetro de rotor. O projeto foi parcialmente financiado pelo
Eldorado, fundo do governo alemão;
1999 – 2002: Implantação de 27 torres com 40 e 50 metros de altura usando os anemômetros em
concha calibrados e certificado. Essa implantação foi feita pelo governo do RS em parceria com diversas
empresas públicas e privadas.
Mediante esses marcos no Brasil, principalmente no Nordeste, vem se instalando diversas usinas
eólicas com geradores cada vez mais potentes e competitivos no mercado das energias renováveis.
Essas usinas vêm mudando o cenário do Nordeste trazendo grandes benefícios à região e ao meio
ambiente, obtendo energia por meio de combustível limpo e inesgotável. Foi criado em 2002 pelo
governo o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), que resultou em
um impulso para o uso de outras fontes de energia. Para o Brasil esse investimento em energia eólica
tinha possibilidades muito pequenas, por ser um alto investimento, porém esse quadro mudou em 2010
tornando-se altamente competitiva. O custo da energia eólica passou a ser mais barata do que as
convencionais, o megawatt-hora caiu para R$ 130,00, as pequenas hidrelétricas para R$ 141,00.
O aproveitamento do movimento das massas de ar para geração de energia elétrica nos traz
alguns pontos ambientais positivos e negativos. Como característica favorável está na não emissão de
gases poluentes, não produz dejetos radioativos, não necessita de outros recursos naturais como a água
para força motriz ou refrigeração, e a área usada por um parque eólico pode ser aproveitado para
outros fins. Mas como toda tecnologia nos traz também prejuízos como impacto visual, ruído,
interferência eletromagnética, danos a fauna, porém essas características negativas podem ser
reduzidas através de recursos tecnológicos. Diante do que foi retratado o mais importante benefício é a
não emissão de poluentes durante o seu uso. O problema do ruído, hoje, diante dos avanços
tecnológicos é de pouca relevância. E o impacto visual depende do olhar de cada um, pois muitas
pessoas enxergam uma torre de energia eólica como símbolo de energia limpa agindo positivamente.
Mediante todos esses impasses retratados anteriormente, no Estado do RN existem três
parques eólicos em funcionamento localizados em Rio do Fogo(ver figura 1), Guamaré e Macau. E
estima-se que o próximo ano, o RN será autossuficiente em energias eólica, até 2014 serão instalados
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outros 79 parques eólicos, assim destacando as terras potiguares que ocupam um lugar de destaque no
setor eólico no Brasil.

Figura 1- Parque eólico de Rio do Fogo

O parque eólico de Rio do Fogo é o terceiro maior do Brasil, possuindo 62 aerogeradores
distribuídos por uma imensa área de dunas, próximo a praia. Foi inaugurado em 2006 e a época já foi o
maior da América Latina. Outro parque que será o maior da América Latina é o Alegria, em Guamaré
(figura 2), composto por duas usinas, gera cerca de 10 % de toda energia consumida no RN. Assim
tornando a capital potiguar auto-suficiente em energia elétrica. Pesquisadores estimam que em 2020 o
Brasil esteja entre os cinco maiores produtores de energia eólica.

Figura 2- Parque eólico de Guamaré

Devido a essa nova inserção no mercado brasileiro e principalmente no RN, pretende-se com
esse trabalho, motivar os alunos e professores a trabalhar a energia eólica como tema gerador por fazer
parte do cotidiano e cenário do Estado. No entanto, considerando a complicação dos alunos em
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aprender assunto relacionado ás energias, foi proposta uma oficina de energia renovável, com o
propósito de melhorar a qualidade de assimilação desse conteúdo, expor o funcionamento e a
importância dessa fonte alternativa para o meio ambiente, contribuindo, dessa forma, para uma ação
formativa, baseando-se em ações significativas para os alunos.

3. FUNCIONAMENTO DE UM PARQUE EÓLICO
Uma das primeiras coisas que é necessário fazer para se instalar um parque eólico em uma
determinada área, é avaliar o potencial de vento nessa região. O Nordeste brasileiro, como foi dito
anteriormente, se destacou por ter velocidades médias de ventos altos, pouca variação nas direções do
vento e pouca turbulência durante todo o ano. Segundo o Projeto de Geração Eólica da Universidade
Santa Cecília:
“O vento é a principal característica da movimentação das massas de ar
existentes na atmosfera, e o seu surgimento está diretamente relacionado às
variações das pressões de ar que por sua vez é originada termicamente através
da radiação solar das fases de aquecimento das massas de ar.”

Segundo esse projeto, quanto maior for à energia cinética do vento extraída pelo aerogerador
de um sistema eólico, maior será a travagem que sofrerá o vento que deixa o aerogerador. A energia
cinética de um corpo em movimento é proporcional a sua massa, assim a energia cinética do vento
depende de sua densidade e de sua massa por unidade de volume, ou seja, quanto mais denso for o ar,
maior a quantidade de energia que a turbina receberá.
Além do Vento, algumas peças fundamentais que compõem um sistema eólico e que devem
trabalhar em harmonia para propiciar um maior rendimento final, são:


Rotor: responsável por transformar a energia cinética de translação do vento em energia
cinética de rotação das hélices do aerogerador, a configuração do rotor influenciará
diretamente no rendimento global do sistema;



Gerador eólico: são motores elétricos que ao girarem em torno de seus eixos induzem (pela lei
de Faraday) uma corrente elétrica em seus pólos, ou seja, é responsável pela conversão da
energia mecânica em energia elétrica;



Mecanismo de controle: responsável pela orientação do rotor, controle de velocidade, controle
da carga, etc.



Transmissão e caixa multiplicadora: a transmissão, que engloba a caixa multiplicadora, possui a
finalidade de transmitir a energia mecânica entregue pelo eixo do rotor até o gerador.



Torre: responsável por sustentar e posicionar o rotor na altura conveniente;



Sistema de armazenamento: responsável por armazenar energia para produção de energia firme
a partir de uma fonte intermitente;



Transformador: responsável pelo acoplamento elétrico entre o aerogerador e a rede elétrica.

O sistema de conversão da energia dos ventos em energia elétrica é composto por turbinas e
geradores. A energia elétrica é gerada através da variação do fluxo magnético que ocorre com o
movimento das turbinas em relação a um campo magnético constante e uniforme. No esquema

abaixo temos um alternador simples, usando uma espira condutora girando em um campo
magnético.
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Figura1- Esquema de uma turbina

As hélices, que é movimentada pelo fluxo do vento, geram força para movimentar a
espira que está dentro da turbina. A turbina por sua vez, está imersa em um campo magnético
uniforme e constante gerado por imãs de polaridades opostas. Segundo a lei de Faraday, A fem.
induzida (  ) em uma espira fechada é dada pela taxa de variação do fluxo magnético, com o
sinal negativo, através da área delimitada pela espira.

= VA – VB

[Eq. 01]

Logo, chegamos à conclusão que esse campo magnético uniforme e constante deve ter seu fluxo
variado em um determinado intervalo de tempo, para gerar uma diferença de potencial,como mostra a
equação 1. Para haver variação no fluxo do campo magnético a espira deve se movimentar, passando
entre as linhas do campo magnético. Com esse movimento rotacional a normal(N) a superfície da espira
formará ângulos diferentes com as linhas do campo magnético. Como o fluxo é definido pela equação 2:

[Eq. 02]

A variação do ângulo causará a variação do fluxo do campo magnético, que passa pela superfície
da espira. A força eletromotriz gerada pela variação do fluxo do campo magnético no tempo é igual a
diferença de potencial(ver equação 1) necessária para gerar uma corrente induzida na espira.Essa
corrente induzida pode ser captada por anéis coletores deslizantes, que se encontram na base da espira.
A partir daí, a energia elétrica é transportada para geradores que fazem sua distribuição.

4.

ENERGIA EÓLICA COMO TEMÁTICA NUMA AULA DE FÍSICA

Corriqueiramente na sala de aula de Física os alunos se deparam com equações prontas, sem
nenhuma ligação com o cotidiano, apresentando assim uma ciência puramente descritiva. Por esse e
diversos outros motivos que o índice de reprovação e desinteresse dos alunos nessa disciplina são altos.
Então, visando amenizar esse quadro preocupante retratado por esses índices, propomos uma oficina
sobre energia. Por considerar uma complicação para os professores quando vão lecionar assuntos
básicos relacionado às energias, com o intuito de melhorar o aprendizado através da exposição,
confecção, funcionamento de um mine parque eólico. A partir da exposição dos tipos de energia, foram
realizadas construções de maquetes de parques eólicos, pelos próprios alunos. A atividade abrangeu
materiais de baixo custo e de fácil acesso, considerando as escolas que não tenham um laboratório,
fazendo assim com que os alunos constatassem o funcionamento desses parques que produzem energia
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pelo movimento das massas de ar. Fazendo assim com que os discentes da disciplina de Física possam
aprender de forma interativa, simples e até mesmo lúdica.
O objetivo geral da oficina é compreender o funcionamento de um aerogerador, identificar cada
uma de suas partes e sua função dentro do Princípio da Conservação da energia e das leis do
eletromagnetismo, além de desenvolver os conhecimentos necessários para construir um gerador
eólico. O aerogerador é formado, basicamente, por um sistema de hélices acoplado ao eixo de um
gerador elétrico, e tem como princípio de funcionamento a lei de Faraday. A rotação das hélices do
aerogerador é causada pelo escoamento de algum fluido, como o ar, que produz variação do fluxo
magnético no interior do gerador elétrico, onde existem algumas espiras de correntes envoltas em um
campo magnético de um ímã.
Os objetivos específicos da oficina é compreender, passo a passo, como ocorre a transformação
da energia cinética de translação do vento, em energia elétrica, e relacionar esse conhecimento com um
parques eólicos do Rio Grande do Norte. Além disso, iremos explorar os conhecimentos prévios
adquiridos pelos alunos em aulas anteriores, tais como Potência, Corrente, Voltagem, Indução
Eletromagnética, Fluxo Magnético e outros conteúdos relacionados.
Os materiais necessários para a realização dessa oficina para cada grupo de três alunos são: dois
coolers de computador (um desmontador e o outro montado) de tensão 12V e corrente de 0,14ª; um
LED; um secador de cabelo de tensão 127/230V-50Hz/60Hz e potência de 1200/1000W; uma mesa para
colocar os materiais.

Figura 3- Materiais utilizados

Figura 4 – Aluno com o cooler
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O mini-gerador eólico é feito da seguinte forma:

a) Primeiro conecta-se o fio negativo do cooler no pólo negativo do LED e o Conectar fio positivo
do cooler no pólo positivo do LED.(Figura 5)

Figura 5- Aluno conectando o fio no led

b) E, por fim, colocar o secador de cabelos ligado em frente ao cooler para que haja um fluxo de ar
que faça girar as hélices do cooler.(Figura 6)

Figura 6- Experimento funcionando

A partir desse experimento é possível explicar que a energia cinética de translação do vento é
transformada em energia cinética de rotação das hélices do cooler. Esse movimento de rotação das pás
está conectado a uma bobina do motor do cooler que está sobre a ação de um campo magnético de um
ímã permanente. “A variação temporal do fluxo magnético gera um campo elétrico”, ou a mudança de
fluxo magnético através da área de uma espira faz surgir uma força eletromotriz induzida (fem), a qual
tende a se opor a variação do campo magnético inicial, segundo a lei de Lenz. Logo, a partir de um
experimento simples é possível explicar e demonstrar como ocorrem as transformações de energia em
uma usina eólica.

1003

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluirmos este artigo percebemos a importância das energias renováveis e como a
educação tem um papel importante para a conscientização. Nesta aula de física utilizando o minigerador eólico como instrumento didático tivemos a oportunidade de, além de ensinar fenômenos
físicos, abordar algumas fontes de energias renováveis e suas contribuições para o meio ambiente.
Durante o mini-curso os alunos tiveram alguma dificuldade em relacionar o funcionamento do parque
eólico real com o mini-gerador eólico construído por eles, mas essas dúvidas foram esclarecidas.
Percebemos que o aprendizado foi significativo, visto que os alunos tiveram papel importante na
construção dos conceitos físicos baseados no funcionamento do mini-gerador. Logo, objetivo desse
estudo foi alcançado, ao verificar que através do manuseio, da repetição, da troca de saberes, o
professor e o aluno puderam juntos, encontrar o conceito e funcionamento da energia eólica.
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RESUMO
A busca de novas fontes de matéria prima em contrapartida a escassez de recursos naturais da
superfície terrestre tem sido alvos de intensas pesquisas. Nesse caso, a exploração marinha se
apresenta como um campo fértil de investigação. Entretanto, tais pesquisas implicam em
desenvolvimento de tecnologia de exploração condizente com a preservação e execução de tarefas em
ambiente subaquáticos com o mínimo de segurança possível. Nesta perspectiva, os ROVs (Remotely
Operated Vehicle) configuram-se como uma tecnologia amplamente utilizada nesse tipo de estudo. No
caso do Brasil, o desenvolvimento de veículos dessa natureza, utilizando materiais de baixo custo, ainda
é o muito incipiente. Visto assim, este trabalho subprojeto constitui-se na construção de um veículo
submersível não tripulado e controlado à distância por meio de cabo umbilical, baseado em conceitos
físicos como os da fluidodinâmica e da eletrônica, utilizando materiais de fácil obtenção. Trata-se de um
mini submarino que, inicialmente, deverá fazer captura de imagens com transmissão em tempo real,
bem como seu armazenamento em dispositivos de memória. A construção do dispositivo em questão irá
envolver as mais diversas áreas da física, desde o planejamento da estrutura, passando pela escolha dos
materiais utilizados até a construção de circuitos eletrônicos que permitam o controle de todas as
atividades desenvolvidas pelo veículo. Também serão analisadas melhorias possíveis de serem
implementadas, a fim de se ampliar a utilização desse equipamento para realização de outras
atividades.

Palavras-chave: Rede, Brasil, norte, nordeste ROVs, Mini-submarino, exploração marinha, atividade
investigativa
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1. INTRODUÇÃO
A dinâmica dos fluidos é o estudo que trata das propriedades macroscópicas dos corpos fluidos.
Este campo da Física representa um importante aporte para o desenvolvimento de vários artefatos
tecnológicos de nosso cotidiano, sobretudo nas áreas navais e aeronáuticas.
Partimos do pressuposto que o mar é bastante difícil de ser explorado e esses processos
costumam demandar altos custos e a necessidade de tripulação humana. O corpo humano não
consegue se adaptar as altas pressões exercidas em grandes profundidades, além da necessidade da
garantia do oxigênio para sua respiração. Por essa razão, veículos não tripulados foram criados de modo
que pudessem submergir a enormes profundidades e chegar a lugares onde outros submarinos maiores
jamais conseguiriam. Em geral, mesmo esses dispositivos não tripulados costumam ter custos de
produção muito altos, o que inviabiliza a sua utilização em muitas atividades.
O uso de veículos não-tripulados, atualmente, mostra-se eficiente em muitas atividades de
pesquisa e patrulha. Forças armadas de muitos países já utilizam esse tipo de equipamento para
vigilância e espionagem. Um dos maiores acidentes aéreos dos últimos tempos, que envolveu uma
aeronave que partia do Brasil para a França no ano de 2009 ficou quase dois anos sem muitas
explicações.
As caixas-pretas do avião, que contêm várias informações e as gravações da cabine de comando,
e os corpos das vítimas permaneceram desaparecidos até o início de 2011, quando um mini-submarino
de dimensões semelhantes ao pretendido no projeto conseguiram encontrá-los. As buscas que duraram
quase dois anos foram feitas com a ajuda de submarinos nucleares da Marinha Francesa, que não
obtiveram êxito. O veículo que localizou os corpos das vitimas do desastre demorou cerca de uma
semana para obter sucesso nas buscas, possibilitando o esclarecimento do acidente. As buscas se
concentraram em profundidades que ultrapassavam os quatro mil metros de profundidades, onde a
pressão seria insuportável para qualquer ser humano.
Alguns estudos envolvendo a vida marinha e topografia oceânica não necessitam de veículos
que cheguem à profundidades tão grandes, mas sim dos que possam realizar estudos com a mínima
interferência no ambiente.
Neste projeto, em especial, deseja-se investigar as técnicas navais de construção de veículos
subaquáticos, uma vez que o mar sempre foi um dos grandes mistérios para a humanidade. Foi através
dele que aconteceu o “desbravamento” de novas terras como a América e a Oceania pelos povos
europeus. A navegação tornou-se imprescindível para as sociedades humanas. Ultimamente, o fundo
dos oceanos tornou-se um dos maiores alvos de interesse da humanidade. Reservas de petróleo e
pesquisas envolvendo o ambiente marinho despertam interesse da sociedade.
Nesse sentido, a proposta de construção deste projeto aparece como uma alternativa, que alia a
tecnologia de embarcações leves e não-tripuladas ao baixo custo de produção e que deverá alcançar
profundidades razoáveis, a partir de estudos de materiais e novas tecnologias.
Em etapas futuras deste projeto Estudos geológicos e da vida marinha deverão ser executados a
fim de mostrar a funcionalidade do equipamento. Através da utilização de câmeras, com o auxílio de
especialistas da própria instituição, serão efetuadas pesquisas em diversos campos com o intuito de
comprovar a eficiência do veículo.
Por ora, apresentamos neste trabalho, o resultados parciais do processo de construção de uma
versão inicial de um ROV (Remotely Operated Underwater Vehicle) começando com as interlocuções
teóricas e em seguida descrevemos algumas etapas e desafios enfrentadas na construção desse projeto.
Finalmente tecemos algumas considerações sobre os encaminhamentos futuros deste projeto.
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2. O PORQUÊ DE SE CONSTRUIR UM ROV
Em tempos de eficiência energética, é comum escutarmos que as matérias primas extraídas na
superfície terrestre necessárias à sobrevivência humana estão cada vez mais insuficientes. Diante dessa
escassez de recursos, as profundezas dos oceanos aparecem como alternativas que devem ser
incrementadas neste século. Fazer estas operações em ambiente marinhos de modo a preservá-lo,
implica em conhecer e entender melhor este espaços. Nesse caso os veículos subaquáticos operados
remotamente passam a ser uma opção interessante como ferramenta de pesquisa, pois permitem
observações, efetuar trabalhos de implantação e manutenção de instalações subaquáticas a grandes
profundidades e com a grande vantagem de não colocar vidas humanas em risco. Embora estes veículos
já sejam uma realidade na extração de petróleo, existem poucos trabalhos no Brasil, sobre a construção
desses veículos. Dentre estes trabalhos temos Barros e Soares (2002), que aborda o desenvolvimento de
um veículo híbrido que pode operar tanto como ROV (Remotely Operated Vehicle) quanto em modo
autônomo AUV (Autonomous Underwater Vehicle), e (Moraes, 2005) que discute a construção de um
veículo subaquático não tripulado de baixo custo.
Em nível mundial, existem muitos trabalhos sobre robótica subaquática, tanto no domínio
apenas teórico quanto envolvendo também algum caráter experimental. Um deles foi foi desenvolvido
por Fossen (1994), no qual são abordados conceitos relativos às modelagens cinemática e dinâmica de
veículos subaquáticos. Fossen e Fjellstad (1995) e Ridao et al. (2001) desenvolveram trabalhos
envolvendo a dinâmica da interação entre fluido e estrutura para veículos subaquáticos. Vale destacar
que trabalhos experimentais discutindo a construção de veículos subaquáticos aparecem em menor
número, mesmo na literatura internacional. Estes trabalhos que envolvem experimentação
normalmente são financiados por grandes projetos e se destinam a atender necessidades de setores da
economia que exploram o mar.
De maneira geral a robótica subaquática no Brasil ainda é insipiente quando comparada à
grandes centros mundiais de tecnologia de exploração marinha. Existe, entretanto, um esforço para
desenvolver este ramo de pesquisa no Brasil, efetuado principalmente a partir de projetos em centros
de produção tecnológica, como o caso dos IFs.
Um outro argumento para construção de um ROV nos espaços escolares, aponta para a riqueza
pedagógica de um projeto dessa natureza. Tal empreendimento se configura como um ambiente de
aprendizagem capaz de propiciar ao estudante, uma participação mais ampla na experimentação e na
investigação, através da discussão e a construção de modelos científicos, como forma de consolidar os
conceitos trabalhados nas aulas
A utilização de atividades experimentais no ensino tem sido objeto de investigação de diversos
estudiosos (ALVES, 2000; BORGES, 2002; GIL-PÈREZ et al, 2006). As pesquisas têm enfoques e objetivos
diferenciados, mas todas apresentam uma premissa comum de que a experimentação pode melhorar a
qualidade da transposição didática dos conceitos científicos. Compartilhamos desse ponto pois
acreditamos que as situações concretas fornecidas pelos experimentos possibilitam a problematização
do conteúdo, a ser desenvolvido na sala de aula, ao mesmo tempo que requisita a construção dos
conceitos científicos necessários à solução de possíveis problemas, surgidos quando os estudantes são
expostos à atividade experimental.
Na experimentação os modelos científicos são discutidos à luz de uma situação problema. Nesta
proposta a matemática passa ter um significado consistente na teoria estudada ao fornecer uma
referência tanto a nível de verificação quanto na previsibilidade dos fenômenos. Por vezes somos
instigados a estudar as construções históricas para a percebermos a totalidade da compreensão de
situações já vividas pelos cientistas em situações parecidas as propostas na experimentação didática.
Além disso, o experimento também tem um importante papel de objeto de mediação entre o conteúdo
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estudado nas aula de Ciências e os sujeitos participantes, em especial entre o professor e os estudantes,
pois passam a utilizar a linguagem de forma mais efetiva para a troca de significados. Logo, a
experimentação torna-se um importante aliado na construção de conceitos por parte dos estudantes
nos diversos níveis escolares possibilitando também uma maior aproximação do trabalho científico
podendo contribuir na compreensão da natureza da Ciência.
As atividades investigativas transcendem a concepção empírica-indutivista, muito frequente no
laboratório tradicional, que assume o conhecimento científico como derivado de observações neutras e
cuidadosas de fenômenos, por uma mente livre de preconcepções e sentimento que utiliza um método
infalível de produção de conhecimento. Quanto maior o grau de abertura da investigação ela possibilita
articular as ideias prévias dos estudantes com a observação empírica, formulando hipóteses,
aproximado assim os estudantes do entendimento da natureza do trabalho científico ao perceber que
as dimensões teóricas e empíricas fazem parte de um mesmo contexto não podendo ser isolada uma da
outra. Por outro lado não podemos considerar que esse tipo de atitude, embora importante para as
diversas situações problemas oriundas de uma sociedade imersa na tecnologia, seja a própria atividade
do cientista, é bom deixar claro que são atividades bastante distintas, pesquisador tem um referencial
teórico e um olhar típico do seu trabalho. Não podemos acreditar que os estudantes sejam pequenos
cientistas ao realizarem atividades experimentais investigativas, no entanto a atitude investigativa
desenvolvida nessas atividades serve de referencia para o enfrentamento de situações levando
possivelmente a solução do problema.
Tais atividades requerem um maior envolvimento e comprometimento com os objetos
experimentais na busca da solução do problema proposto, requisito fundamental para que sejam
formados novos conceitos (VYGOTSKY, 2008) por partes dos sujeitos tendo como objetivo principal
explorar os fenômenos físicos. Contribuindo assim tanto para a formação dos conceitos científicos
quanto na percepção da ciência enquanto construção humana, desenvolvendo ainda o pensamento
crítico e o senso de responsabilidade durante a investigação.

3. CONSTRUINDO O VEÍCULO
No primeiro momento do projeto foi montada uma equipe de trabalho composta pelos
orientadores do projeto (01 professor de Física e 01 técnico de laboratório) e mais 04 estudantes do
ensino técnico integrado do IFBA, dentre os quais temos 01 do curso de Química (2º Ano), 02 de
Automação Industrial (1º e 4º Ano), 01 de Eletrônica (2º Ano). Apenas um deles tem bolsa de iniciação
cientifica Jr., os demais são voluntários do projeto de pesquisa chamado Brincando de Ciência, que
investiga a experimentação em ambientes colaborativos.
Após montada a equipe deu-se inicio às atividades de experimentação e investigação
propriamente dita. Nesta segunda etapa, foram divididas duas frentes de trabalho:
1 – Construção da parte fluido mecânica do artefato, dando ênfase a sua locomoção,
dirigibilidade e flutuação;
2 – Desenvolvimento dos sistemas de controle e transmissão de dados;
Definidas as tarefas, começamos a projetar o veiculo proposto a partir de intensas leituras e
discussões sobre o assunto. Feito isso, foi decidido que para o chassi, trabalharíamos com uma estrutura
em PVC, por conta de sua condição de submersível e por se tratar de um material de fácil aquisição.
Após alguns esboços chegamos a uma montagem inicial a partir de conexões e tubos de 40mm
para a parte estrutural e de um tubo de 200mm para o corpo central do veiculo. As duas partes se ligam
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por meio de abraçadeiras reforçadas de metal. Nos cálculos iniciais o veiculo está projetados para um
teto de profundidade de 50m.

Figura 1 – Vista lateral do ROV

Figura 2 - Vista frontal do chassi do ROV

A essa estrutura será acrescentada lanternas e cúpulas transparentes na frente e na traseira,
fechando assim a parte mecânica do artefato.
Para a propulsão escolhemos utilizar motores contidos em bombas d’águas para porão devido
sua ótima vedação em ambientes aquáticos. A eles foram conectadas hélices usinadas em bronze.
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Figura 3 – Motor de propulsão com hélice

Para o sistema de controle está sendo desenvolvido um compartimento contendo botões,
joystick e tela para operação e monitoramento.

Figura 4 –Projetando o módulo de controle

Figura 5 - Montando o módulo de controle

Este sistema prevê um conjunto de reles e joystick destinados para operações de manobras Os
botões são para as lanternas e posicionamento das mini-câmeras de monitoramento. Este modulo de
controle é conectado ao corpo do ROV através de cabo umbilical de transmissão de energia e dados.
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Até o presente momento isso é o que foi produzido. Estamos estudando outros dispositivos para
o veículo tais como um braço mecânico e draga de sedimentos. No entanto, precisamos vencer essa
etapa inicial de construção.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, os veículos submarinos operados remotamente (ROVs) constitui-se como uma
importante ferramenta de investigação subaquática. Isso se deve ao fato deste tipo de equipamento
conseguir realizar muitas tarefas tais como monitoramento de locais de difícil acesso, reparos de tubos ,
verificação de estruturas submersas entre outras funções. Pelo fato de serem operados remotamente,
precisam possuir um bom nível de manobrabilidade, baixo consumo de energia e capacidade de fazer
tarefas em condições difíceis.
Este trabalho apresentou os primeiros resultados do desenvolvimento de um artefacto dessa
natureza. Os próximos passos apontam para o desafio de testes mais severos e para o desenvolvimento
de dispositivos de monitoramento, coleta e intervenção, sem perder de vista seu baixo custo.
É bem verdade que esse não é o primeiro veículo subaquático projeto, mas desperta interesse
pelo fato de apresentar-se como uma concepção de atividade investigativa que consegue reunir
diversos atores do espaço escolar em suas mais variadas habilidades. Isso implica em um ambiente de
aprendizagem rico, onde a colaboração e a experimentação ganham força como aspectos fundamentais
da atividade de pesquisa. Isso já basta como justificativa para sua construção desse projeto.
Este trabalho sugere um longo caminho pela frente, mais o motivação para continuá-lo parece
crescer cada vez mais. Portanto bons frutos devem vir por aí.
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 (    
 7   

NN4=5<'NN ';;'-;
4-@';<-&&' '&';2&539 P39><;$5';5
&4-'2N<4=5<N]cX,5=3-2N$53Q4-2<54X>4-*9N#;


  4 R6B-&5 &' D-4$5S  9;'<'4= >3 '<=;>=>; &5 =-95 A>;='D-=K <<-3(=;-$ ' $'4=;2
*5;3& 95; .54< 4^i ' ^j $55;&'4&5< ='=;'&;-$3'4=' '3 9245< 2=';4&5<K +;4=-4&5P2,' >3
'<=;>=>; 952; ' 9;59;-'&&'< 9-;5'2(=;-$< ' 9-'D5'2(=;-$<N '<=' =;#2,5K '<=>&5>P<'  <.4='<' '
$;$=';-D%"5 4459;=.$>2< &' 4 =;@(< &5 9;5$'<<5 <52P+'2 9;5='-$5 ><4&5 4-=;=5 &' D-4$5 '
+> &' $5$5 $535 3=';--< :>.3-$5< &' 9;=-&N <=' 3(=5&5 &' <.4='<' 35<=;5>P<' $54<-<='4=' 45
$54=;52'&5=34,5&<4459;=.$>2<N+'29;'$>;<5;*5-$2$-4&5='39';=>;<@;-4&5&'`\\
5
 &>;4=' ] , 9; 5#='; < 9;=.$>2< &' 4N -*;%"5 &' ;-5<  RS *5- ><& 9; -4@'<=-+; 5
'*'-=5 & ='39';=>; &' $2$-4%"5 4 35;*525+- ' $;-<=2-4-&&' &< 4459;=.$>2< &' 4N <
4 2-<'< &5 =34,5 &5< $;-<=2-=5< '<=-3&5< 95;  *5;3 3'45; :>' ]\\ 43 9; < 35<=;<
$2$-4&<`\\5N


'/+,7#/ M4K3-$;5'<=;>=>;K4459;=.$>2<
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86



'<=>&5&'<&'<'3-$54&>=5;'<&5+;>95 P K'3'<9'$-2<<&'6B-&5&'D-4$5R4SK=)3
9;'<'4=&5 '2'@& -395;=!4$- ' >3 >3'4=5 $;'<$'4=' &5 4?3';5 &' 9>#2-$%8'< $-'4=.*-$<N
9'<; &5 4 <'; >3 3=';-2K '3 <> *5;3 '<='4&-&K &' +;4&' -395;=!4$- ' :>' ='3 <-&5
'<=>&&5 ,  3-< &' a\ 45<K 45=P<'K $2;3'4='K :>'  :>4=-&&' &' 9;5&>%8'< $-'4=.*-$< <5#;'
'<='3=';-2'3&-3'4<8'<4453(=;-$<='3$;'<$-&5<-+4-*-$4='3'4='45<?2=-35<:>=;545<N<=
='4&)4$- &'@'P<' 5 #-B5 $><=5 '  4"5 =5B-&&' &5 4 :>' 5< =5;4;3 9;59.$-5<  &-@';<<
92-$%8'<45<3-<@;-&5<$395<&:>.3-$K*.<-$'#-525+-N'4=;'<92-$%8'<&<<&'4K
'3 '<9'$-2K &'<=$3P<' <> >=-2-D%"5 45 =;=3'4=5 &5 $!4$'; R K N & 10 ^\\dSK '3
*5=5$=2-D&5;'< 9; &'+;&; 952>'4='< '3 +> R K N & 10 ]eedSK 3=';--<
#25:>'&5;'< &' ;&-%"5 >2=;@-52'= R  K N & 10 ^\\dS ' $(2>2< <52;'< <-4='=-D&< 95;
$5;4='< R K N & 10 ^\\dSN <=< &-@';<-*-$%8'< 4< 92-$%8'< &< < 9<<;3  ;':>';';
9;59;-'&&'<$&@'D3-<'<9'$-*-$<&'<='<3=';--<&'35&5:>'K2(3&5=34,5&9;=.$>2K
35;*525+- '  '<=;>=>;K 3#< -4*2>'4$-&< 95; $& 3(=5&5 &' <.4='<'K 9<<3  &'<9';=;
-4=';'<<' &' '<=>&5N 54<':>'4='3'4='K >3 4?3';5 <-+4-*-$4=' ' &-@';<-*-$&5 &' 3(=5&5< 9;
9;'9;; < &' 4 $53 '<=;>=>; $54=;52& *5;3 ;'95;=&5< 45< ?2=-35< 45<N 535 'B'3925K
95&'P<'$-=;M9;'$-9-=%"5<>9';$;.=-$R KN&10]eeeSK<.4='<'$525-&2R KNN&
10]eedSK&'$5395<-%"5=(;3-$R KN&10^\\`S'RK 1&10]eedS'=($4-$<<52P
+'2R KNN&10^\\\LKNN&10^\\_SN5&@-K='3P<''<=>&&5&-@';<<34'-;<
9;&'<'4@52@';45@5<3(=5&5<:>'><'3;'+'4='<:>.3-$5<4"5=6B-$5<'<'03@- @'-<9;5&>%"5K
'3+;4&''<$2K&'<<'3-$54&>=5;<N
 3(=5&5 >=-2-D&5 4'<<' =;#2,5 9; <-4='=-D; 4459;=.$>2< &' 4 *5- 5 9;5$'<<5 <52P+'2
9;5='-$5 :>' <' 9;'<'4= $53 >3 @- <-392'< ' 9;53-<<5; 9;  9;5&>%"5 &' < 95;:>' 4"5
;':>';5><5&'':>-93'4=5<$5392-$&5<K4'3&';'+'4='<&'2=5$><=5RKN' K N
NK^\\^SN
96

 

968 +) ,,),)'7" '*+)- $)
 9;5$'<<5 <52P+'2 9;5='-$5 ( >3 3(=5&5 <-392'< :>' &-*';' &5 <52P+'2 =;&-$-542 95; ><; <-<
$535 3=';--< &' 9;=-& ' +> &' $5$5 -4 4=>; R5$5< 4>$-*';S 5> +'2=-4 $53'<=.@'2 $535
+'4='&'+'2%"5K'3@'D&'2$6B-&5<:>'<"53=';--<#<=4='$;5<N'$5;&5$5359;5$'<<5<52P
+'29;5='-$5RKN' K NNK^\\^SK*5;3%"5&5 <525$5;;'&'@-&5-35#-2-D%"5K'3
'<$2=73-$K&'.54<3'= 2-$5<4 +>&'$5$5N<=-35#-2-D%"595&'5$5;;';=;@(<&>4-"5&5<
.54< 3'= 2-$5< &' $& <2 5< 3-45 $-&5< :>' =)3 5B-+)4-5< $;;'+&5< 4'+=-@3'4=' 5>K
9;'*';'4$-23'4='K 95; 9'4< >3 &5< 3-45 $-&5< &' $& >3 &< 9;5='.4< 9;'<'4='< 4 +> &'
$5$5N =( 5 353'4=5K 4"5 ,  '<=>&5< :>4=-==-@5< <5#;' 5 '*'-=5 ;'2 &< &-@';<< 9;5='.4< '
+5;&>;<K9;'<'4='<4 +>&'$5$5K&>;4='$54@';<"5&5<52'3+'2N
<;'<>2=&5<&''<=>&5<:>2-==-@5<35<=;;3:>'9;'<'4%&'<-<R.54<3'= 2-$5<S4 +>&'
$5$5 >3'4= 5 ='395 &' '<=#-2-&&' & +> '3 =( a\ @'D'< -39'&-4&5 :>' < 9;5='.4< <'
&'$53954,3'K95<=';-5;3'4='K2'@'*5;3%"5&'*>4+5<'#$=(;-<RKNNK^\\_SN9'<;
&'<='$5395;=3'4=5<';#<=4='<>+'<=-@5&'2-+%8'<:>.3-$<'4=;'3'=2'9;5='.4<K4"5, -4&
42-=';=>;>3$54<'4<5;'<9'-=5&5'*'-=59;=-$>2;&9;5='.4434'-;$5355<52P+'29;5='-$5
<'*5;3'<''<=#-2-DK>3@'D:>'<>$;5<'$54=-&4 +>&'$5$595&'=>;=3#(3$535>3
+'4='&'+'2%"5RKNN&10^\\cSN
5<?2=-35<45<K2+>4<+;>95<&'9'<:>-<<&5<&'9;=3'4=5<&' .<-$&4-@';<-&&' '&';2
&' ';+-9' ' 4-@';<-&&' '&';2 &5 ';  =)3 <' &'&-$&5 5 '<=>&5 & <.4='<' &' < &' 6B-&5<
3'= 2-$5<=;@(<&59;5$'<<5<52P+'29;5='-$5'5#=-&5;'<>2=&5<9;53-<<5;'<N
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<-392-$-&&'&53(=5&5K:>'4"59;'$-<&'':>-93'4=5<$5392-$&5<4'3&';'+'4='<&'2=5
$><=5K':>2-&&'&5<;=-+5<$-'4=.*-$5<9>#2-$&5<95;9'<:>-<&5;'<#;<-2'-;5<:>''<=>&35<52P
+'29;5='-$5=)3$,3&5='4%"5&'+;>95<&'9'<:>-<'35>=;<9;='<&53>4&5K'3'<9'$-2K5
3&$!  &$%$!'#&5&'9;=3'4=5&' .<-$&4-@';<-&&',54,'4K4-2!4&-K
:>'='3'<=>&&592-$#-2-&&'&59;5$'<<5<52P+'29;5='-$549;'9;%"5&'44596<&'_ 'a]^
><4&54-=;=5<&'.=;-5'*';;5$535*54='&'3'=2' +>&'$5$5  &'$$53+'4='&'+'2%"5
R KN&10^\\dSN
969 $!+) $),
<;-5<<"5+';&5<:>4&5>39;=.$>2&'2='4';+-$-4(=-$(;9-&3'4='&'<$'2';&N
3(=5&53-<>=-2-D&59;9;5&>D-;;-5<(*D'4&5>3'2(=;54&'2='4';+-R+';&545$ =5&5&5
=>#5$=6&-$5S$52-&-;$53>32@53'= 2-$5R!45&5SN
'<92,3'4=5&5<;-5<9'2'<=;>=>;5;&'4&&'>3$;-<=2;'<>2=4-4=';*';)4$-'4=;'5<
;-5<'<92,&5<R$54<=;>=-@5>&'<=;>=-@S95;:>'<&-<=!4$-<'4=;'5<$'4=;5<'<92,&5;'<<"5&
3'<35;&'3&'+;4&'D:>'5$539;-3'4=5&54&&;&-%"5N3$54<':>)4$-K5$5;;'&-*;%"5N
-4='4<-&&'&5<;-5<&-*;=&5<4;'&'$;-<=2-4(3'&-&'3*>4%"5&'^ N4&' (5!4+>25
'4=;'  <>9';*.$-' & 35<=; ' 5 *'-B' -4$-&'4='N  -4=';*';)4$- $54<=;>=-@ &< 54&< 5$5;;' '3
!4+>25<'<9'$.*-$5<:>'<'+>'32'-&';++&'<$;-=9'2:N\]M

2dsenθ = λ T:N\]U
3:>' ;'9;'<'4=5$539;-3'4=5&;&-%"5-4$-&'4=''&&-<=!4$-'4=;'5<9245<$;-<=2-45<
:>'&'9'4&'3&5;-'4=%"5R,12SN
35<=;<952-$;-<=2-4<9;'<'4=3-4?3';5<$;-<=2-=5<$53&-@';<<5;-'4=%8'<$53&-<=;-#>-%"5
;4&73-$N ' 35&5 +';2K 5< $;-<=2-=5< 9;'<'4=3 =34,5< 9;6B-35< ' -4&'9'4&'4='< &
5;-'4=%"5:>'95<<3=';N=34,53(&-5&'<='<$;-<=2-=5<'3>3&'=';3-4&5;-'4=%"595&'
<';&'=';3-4&59'2*6;3>2&'$,';;';'B9;'<<9'2:N\^M

Dhk l =

0,9λ
β cos θhk l T:N\^U

4&' (5!4+>25'3:>'<''4$54=;59-$53 B-35' ;'9;'<'4=2;+>;3'-2=>;&59-$5
3'&-&5K '3 ;&-45<N 4=;'=4=5K 2+>3< $5;;'%8'< &'@'3 <'; *'-=< &'@-&5  2;+>; -4<=;>3'4=2K
:>';'9;'<'4=2-3-=%8'<&5':>-93'4=5N<<>3-4&5:>'5<9-$5<<"5+><<-45<<-3(=;-$5<K2;+>;
;'2&59-$5(&&9'2:N\_M
2
2
β = β exp
− β inst

T:N\_U

4&'2;+>;-4<=;>3'4=2(&'=';3-4&9'22;+>;&'>39-$5&'3545$;-<=29';*'-=59;6B-35
59-$53(&-5N535@25;$5;;-+-&5&' β K(95<<.@'2'B=;-;9;!3'=;5<'<=;>=>;-<&35<=;9'2
:N\`M

β cos θ =

kλ
+ 4ηsenθ
D

T:N\`U

54<-&';4&5'<=':>%"5&*5;3 y = ax + b K='35< η $5355$5'*-$-'4='4+>2;:>'K95;<>
@'DK &'=';3-4  3-$;5&'*5;3%"5N  *5;3 3-< $54@'4-'4=' &' '4$54=;; η  '3 ;'<>2=&5<
'B9';-3'4=-< ( =;@(< &5 +; *-$5 &' β cos θ  @';<>< senθ K :>' ( &'453-44&5 &' +; *-$5 &'
-22-3<54P 22 R  K N N ' K N NK ]ea_SN ' 5 +; *-$5 *5; >3 ;'=K -4&-$ :>' 
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35<=;(,535+)4'N<5;'=<'0$;'<$'4='K3-$;5&'*5;3%"5(95<-=-@K5><'0K, 'B94<"5
4;'&'$;-<=2-4N';'=*5;&'$;'<$'4='K35<=;9;'<'4=3-$;5&'*5;3%"54'+=-@K5><'0K
$54=;%"5 4 ;'&' $;-<=2-4N >4&5 5 +; *-$5 ='3 $5395;=3'4=5 9;#62-$5K  35<=; (
$;-<=25+;*-$3'4=' ,'=';5+)4' 'K 5 $54=; ;-5 &5 $<5 4=';-5;K 9;'<'4= &>< ;'+-8'< &-<=-4=<N
3'3:>'35<=;9;'<'4=$539;'<<"5'5>=;54&'9;'@2'$''B94<"5&;'&'$;-<=2-4N
:6  

:68- +$$,.-$'$0),
5&5<5<3=';--<>=-2-D&5<459;5$'&-3'4=5&<.4='<'&<<*5;3MR-S4R^S^Nb ^R4-=;=5
&'D-4$5,'BP,-&;=&5K3<<352'$>2;&'^ecK`d+N352P]SK +>-2-Y'R +>&'$5$5SNR--S3
'<=>*'>3*5;45;'<-<=-@5R K35&'25_\\\S$53&-3'4<8'<-4=';4<&']aB]\B^\$3K95=)4$-&'
]c\\K='4<"5&']]\O^^\'$5;;'4=''2(=;-$&']aK`OcKcK$5#;-4&5>3*-B&'='39';=>;&'
_\P]^\\5N  $54=;52&5; &' ='39';=>; &5 *5;45 ( 35&'25  _PK $53 =B &' :>'$-3'4=5
$54<=4='K95&'4&59;5+;3;=(_9=3;'<$;5453'=;&5<N

:69 ,+$),%(- , 
;'<=''B9';-3'4=5K^Kec+&'4R^S^Nb ^R4-=;=5&'D-4$5,'BP,-&;=&5S*5;3&-<<52@-&5<
'3 ]\\ 32 &' +> &' $5$5N  <52>%"5 *5;3& *5- +-=& 3'$4-$3'4='K  ='39';=>; 3#-'4='
R^a5SK 9; =-4+-; 5 3-5; +;> &' ,535+'4'-&&' 95<<.@'2N 96< '<='< 9;5$'&-3'4=5<K 5 <52 *5-
:>'$-&5  ]\\5 &>;4=' ^` ,5;< 9; '2-3-4%"5 &5 'B$'<<5 &' +> 'K $54<':>'4='3'4='K
5#='4%"5&'>3+'2<62-&5'@-<$5<5RB';5+'2SN5;*-3K$2$-4%"5&35<=;*5-;'2-D&9;=-;&'
9;5B-3&3'4=' ^+ &5 B';5+'2 4>3 $&-4,5 &' 95;$'24 :>' *5- $525$&5 '3 >3 *5;45 
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AVALIAÇÃO DE UM NOVO DOSÍMETRO FRICKE GEL: PERSPECTIVAS PARA USO
NA RADIOTERAPIA
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Instituto Federal de Goiás- Campus Inhumas
tulliogomes@gmail.com – lucaso@ifg.edu.br

RESUMO
A espectrofotometria é uma técnica que está sendo cada vez usada, com sucesso, na caracterização de
dosímetros. Os crescentes avanços nas técnicas de tratamento com radiação ionizante estão gerando
distribuições de dose complexas que, cada vez mais, precisam ser verificadas antes da aplicação do
tratamento no paciente. A utilização de dosímetros no mapeamento deste campo de radiação utilizado
em radioterapia é promissora e está sendo estudada por vários pesquisadores. A seleção da melhor
composição da solução, empregada, para a confecção do dosímetro é primordial para o sucesso da
prática. O presente trabalho mostra como foram preparadas soluções Fricke Gel com diferentes
concentrações das substâncias que compõe a solução e adicionando agora um reagente até então
nunca utilizado constituindo um novo dosímetro, chamado de Fricke Xilenol Gel Nítrico (FXGN). De
acordo com os resultados obtidos, nota-se que a proposta deste novo dosímetro pode ser adequado
para ser utilizado em medidas de dose absorvida na radioterapia para fótons.

Palavras-chave: Dosimetria, Fricke Gel, Radioterapia.
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1. INTRODUÇÃO
Dosímetros Químicos vem sendo cada vez mais estudados e possuem uma produção
significativa na literatura especializada, (GOPISHANKAR, 2011; BERO, 2001; GAMBARINI, 1997;
CALDEIRA, 2007; OLIVEIRA, 2007) estes são importantes para medir a dose absorvida em certa região de
interesse. A produção e o aperfeiçoamento dos dosímetros químicos estão sempre sofrendo
modificações para que se tornem mais sensíveis a dose deliberada em seus volumes, estas modificações
podem ser feitas, nas concentrações de seus reagentes (PIRANI, 2009) a partir de uma solução já
conhecida no meio cientifico ou não; devido à ação da radiação ionizante, temperatura e a oxidação
natural. A aplicação da radiação ionizante na medicina esta amplamente difundida, tanto para
diagnóstico, quanto para terapia (radioterapia). Dependendo do tipo e da energia, a radiação ionizante
interage de uma maneira diferente com o meio que atravessa sempre formando pares de íons e
conseqüentemente transferindo energia para o meio (KHAN, 1994).
A solução dosimetrica inicial foi desenvolvida por Hugo Fricke e Sterne Morse em 1927, o qual
era o resultado da combinação de três reagentes, o sulfato ferroso de amônio, o ácido sulfúrico e água,
este dosímetro ficou conhecido como Dosímetro Fricke (CORNELIUS, 1962). O dosímetro Fricke
“aquoso” vem sendo aprimorado ao longo do tempo de forma a minimizar sua oxidação espontânea em
tempo e temperatura (estabilidade), melhorar seus limites de detecção da dose absorvida mínima e
máxima (intervalo de detecção da dose) e aumentar a sensibilidade à dose de radiação. Um destes
aprimoramentos foi feito por Bero (BERO, 1999), as modificações feitas no dosímetro Fricke original
foram à inserção de um indicador, chamado alaranjado de xilenol e de uma gelatina de origem animal, o
que lhe proporcionou considerável diminuição da oxidação, significativo aumento da sensibilidade para
baixos valores de dose absorvida e ampla resposta linear da dose absorvida (COSTA, 2001).
Este novo dosímetro recebeu o nome de dosímetro Fricke Xylenol Gel (FXG). Com os
resultados obtidos, outros pesquisadores desenvolveram sistemas similares ao Fricke Gel. Mas, para
isso, é fundamental que se conheça as características de um dosímetro ideal, que são descritas abaixo: A
precisão nas medidas da dosimetria específica e a reprodutibilidade das medidas em condições similares
que podem ser estimadas pelos dados obtidos das medidas repetidas. Além de alta precisão que se
associa a um desvio padrão pequeno da distribuição dos resultados da medida. A repetitividade que é o
grau de concordância entre os resultados de medidas sucessivas de uma mesma grandeza, efetuadas
sempre sob as mesmas condições. A reprodutibilidade que é o grau de concordância entre os resultados
das medições de uma mesma grandeza efetuadas em tempos diferentes de medição. A estabilidade que
é a aptidão de um instrumento de medição em conservar constantes suas características metrológicas
ao longo do tempo, isso e fundamental em um dosímetro. A linearidade que é uma das características
do comportamento de um dosímetro através da qual pode ser avaliada a proporcionalidade da sua
resposta com o aumento da dose absorvida e a sensibilidade que é a variação da resposta de um
instrumento de medida dividida pela correspondente variação do estímulo. Portanto, a avaliação dos
dosímetros é um o ponto crucial em Física das Radiações. (CALCINA, 2007, p. 8).
Baseados nessa informação, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a produção de um
novo dosímetro, juntamente com a sua perspectiva de uso na Radioterapia. Este dosímetro tem como
ponto de início, a sua preparação que será semelhante aos dos dosímetros géis conhecidos na literatura.
Trabalhando com diferentes soluções, variando seus diferentes componentes, e adicionando um
componente até então nunca utilizado, para verificação de suas características dosimetricas.
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2. ASPECTOS TEÓRICOS
DOSÍMETRO FRICKE XILENOL GEL (FXG)
A dosimetria química consiste na determinação da dose absorvida a partir de medidas da
variação das concentrações de reagentes químicos numa solução, induzidas pela radiação ionizante. Da
interação da radiação ionizante, com um meio, surgem íons que podem favore-cer reações com outras
moléculas e produzir radicais livres e íons secundários que por sua vez podem reagir formando produtos
químicos estáveis (PALM e MATTSON, 2000; GAY e GEBICKI, 1999). Os Dosímetros Fricke funcionam a
partir do princípio de oxidação dos íons ferrosos (Fe2+) da solução em íons férricos (Fe3+) induzida por
radiação (FRICKE, 1927). Com a adição de Alaranjado de Xilenol (um indicador de íons férricos) à solução
Fricke padrão pode-se determinar de maneira indireta a quantidade produzida de íons férricos e
ferrosos na solução empregando a técnica de espectrofotometria, a variação da absorbância,
geralmente, acarreta uma mudança de cor na região do espectro eletromagnético visível, criando um
gradiente de cores com que varia de acordo com a dose absorvida pelo FXG.
Gore foi um dos primeiros a estudar o uso do dosímetro químico Fricke em uma matriz de gel foi
(GORE, 1984), este utilizou um tomógrafo clínico de ressonância magnética nuclear (RMN) para realizar
medidas tridimensionais da dose absorvida. Portanto FXG é um dosímetro que permite análise tanto por
métodos óticos quanto por RMN (SCHREINER, 2004).

ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO UV-VISÍVEL
A palavra espectrofotometria designa um método de análise baseado em medidas de
absorção de radiação eletromagnética, no caso da absorção no UV-VIS, esta tem ampla aplicação em
laboratórios de análises e pesquisas físicas, químicas, bioquímicas, farmacológicas, etc. Inúmeras
vantagens contribuem para sua popularidade; a principal é o fato de ser uma técnica espectroscópica
quantitativa, aliado a isto, a técnica tem baixo custo operacional, é de fácil utilização, produzem
resultados de interpretação geralmente simples, sua utilização para pesquisa científica e tecnológica
abrange uma ampla gama de áreas. A espectroscopia de UV-VIS é utilizada desde a caracterização
físico-química de reações químicas e bioquímicas, na descrição de mecanismos e cinéticas de reações
biológicas complexas, na pesquisa de novos agentes farmacológicos até a investigação de propriedades
óptico-eletrônicas de filmes finos de novos materiais.O espectro de uma determinada substância, em
função do comprimento de onda, é unívoco, ou seja, característico para cada substância.
A Figura 1, se esquematiza a determinação quantitativa da absorção de luz por uma
amostra, ou melhor, sua densidade óptica, na qual incide um feixe de luz de comprimento de onda ʄ e
intensidade I’; ao ser refratado, a intensidade do feixe decai exponencialmente com o caminho óptico L
percorrido no interior da amostra. Sendo I, a intensidade do feixe emergente da amostra, a absorbância
(A) ou densidade óptica da amostra é dada pela Lei de Beer-Lambert (CAMPBELL, 1984). É através dessa
lei, que percebemos que a intensidades da radiação incidente e emergente podem ser relacionadas com
as concentrações do material presente na solução:
Em termos da absorbância A tem-se que A = - log (T), portanto:
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Onde:
ɸ: constante característica do soluto (absortividade), também conhecida
coeficiente de absorção.

como

L: distância que a luz atravessa (caminho ótico)
C: concentração.
I’: intensidade de luz incidente na amostra.
I : intensidade de luz transmitida pela amostra

.
Figura 1. Representação da absorção de luz por uma amostra em função da distância percorrida pela
luz no interior da amostra (caminho óptico).

De maneira global, um espectrofotômetro tem três partes:
 Fonte de radiação: normalmente é uma lâmpada incandescente. Existe também um
controle de intensidade da radiação, mas e fundamental um meio de controle do comprimento da onda
;ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĮůƚƌŽƐŽƵŵŽŶŽĐƌŽŵĂƚŝǌĂĚŽƌĞƐĐŽŵŽƉƌŝƐŵĂƐŽƵŐƌĂĚĞƐĚĞĚŝĨƌĂĕĆŽͿ͘EŽĂƉĂƌĞůŚŽ͕ƉŽĚĞse selecionar o comprimento de onda da luz incidente através de um controle.
 Amostra deve estar contida em um recipiente apropriado do tipo tubos de ensaio ou
cubetas. Como normalmente medidas comparativas são feitas (uma medida com só solvente, outra com
a solução), as cubetas são fabricadas semelhantemente. Assim, no ƌĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂů͕ƐŽŵĞŶƚĞŽƐŽůƵƚŽĨĂǌ
uma contribuição a absorção.
 Detector é um elemento sensível a radiação e que pode nos dar uma medida da
intensidade da mesma; varia desde fotomoléculas até o próprio olho. Um indicador no aparelho
converte o sinal do elemento em um numero. Os instrumentos em geral dispõem de dois indicadores:
uma delas nos da à transmitância (T) e a outra da a absorbância (A) direto, evitando a necessidade de
uma calculadora, (CAMPBELL, 1984).
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3. MATERIAS E METODOLOGIA
PREPARO FRICKE XILENOL GEL NÍTRICO (FXGN)
Na preparação do FXGN, foi utilizado gelatina 300 Bloom, gelatinas comerciais, água
deionizada, à pressão e temperatura ambientes. O primeiro passo, no preparo do FXGN é hidratar a
gelatina em um béquer com 75% da água a ser utilizada na solução (béquer 1). Após 10 minutos da
adição da água no béquer a gelatina hidratada deve ser aquecida, ao
atingir 40ºC e então o
aquecimento deve ser desligado. Posteriormente, esta solução é misturada em um agitador magnético
que deve permanecer ligado durante todo o preparo da solução.
Enquanto a solução gelatinosa atinge a temperatura necessária para o preparo da solução
final (30ºC), prepara-se a segunda parte da solução dosimétrica (béquer 2), com sulfato ferroso II,
alaranjado de xilenol, ácido sulfúrico e o ácido nítrico com os 25% restantes da água. Assim que a
solução gelatinosa atingir 30ºC, deve ser acrescentada à solução do béquer 2 a ela e manter á solução
final em agitação como é mostrado na Figura 2, até a completa homogeneização. Uma seqüência similar
de preparo é descrita na literatura (BERO, 2001; CAVINATO, 2007) .

Figura 2. Solução FXGN em agitação magnética.

VARIAÇÃO DA ABSORBÂNCIA
Assim como descrito nos objetivos, foram feitas variações das concentrações e dos
componentes do FXG original. Inicialmente variou-se a concentração do ácido nítrico, para verificar qual
concentração iria se utilizar nas demais variações desse novo dosímetro chamado aqui de Fricke Xilenol
Gel Nítrico (FXGN). As medidas foram feitas sempre fixando as concentrações dos demais componentes
e variando a concentração de um.
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CONCENTRAÇÃO DO ÁCIDO NÍTRICO (AN)
O primeiro componente a ser variado, foi o ácido nítrico, para o estudo foi preparado
três soluções desse ácido, com concentrações de 0,2; 0,4 e 0,6 Molar. O ácido nítrico foi inserido
durante o preparo da solução do béquer 2, onde se encontrava o indicador foi adicionado o ácido
sulfúrico e posteriormente o ácido nítrico, anteriormente foi feito análises sobre a quantidade de (AN) a
ser colocado na amostra.
Em um balão volumétrico, preparou-se 50 mL de cada concentração de AN, para que
depois fosse utilizado nas demais amostras a mesma solução. Preparou a solução do
béquer 2, e
adicionou ao béquer 1, a solução foi homogeneizada e analisada no espectrofotômetro logo em
seguida.

SISTEMA DE LEITURA
Após a homogeneização cada solução FXGN foi acondicionada em cubetas
espectrofotométricas padrão ( Figura 5), com volume interno de 1,25 x 1,25 x 4,5 cm3, com 1 cm de
caminho ótico e parede acrílica de 1 mm de espessura.

Figura 3. Solução FXGN acondicionados em cubetas espectrofotométricas.
A avaliação das respostas
espectrofotômetro PG Instruments Ltd.

do

dosímetro

FXGN

foi

feita

utilizando-se

um

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
CONCENTRAÇÃO DO ÁCIDO NÍTRICO (AN)
Na Figura 4, têm-se os espectros de absorção para os diferentes tipos de concentração de
(AN) na amostra de FXGN, como se pode perceber a concentração onde o dosímetro atinge uma maior
absorbância é de 0,2 Mols. Pelo espectro apresentado, na varredura de 400 – 800 nm, as concentrações
0,2; 0,4 e 0,6 Mols de HNO 3 diferem-se nos picos de 422, 486 e 532 nm da original (sem adição). Este
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resultado é importante, pois a redução da absorbância da solução significa uma maior aplicação do
dosímetro para doses menores de radiação.

Figura 4. Espectros de absorbância para diferentes concentrações de Ácido Nítrico (AN).
Na Figura 5, têm-se a variação da absorbância em relação as diferentes
concentrações de AN, nos três maiores picos: 422, 486 e 532 nm, se observa um leve aumento na
absorbância média de 0,24 para 486 nm e 0,59 para 532 nm em comparação com a de 422 nm.
Portanto, esses comprimentos de onda são propícios as análises pós-irradiação da solução. Após
análises e a verificação dos os resultados foi estabelecido que nas demais amostras se utilizassem 1 mL
de (AN) á 0,2 Molar.
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Figura 5. Absorbância em relação às diferentes concentrações de Ácido Nítrico (AN), nos
comprimentos de onda 422, 486 e 532 nm.

5. CONCLUSÕES
A introdução do AN na amostra fez com que certos aspectos do então FXG se
modificassem, ou seja, houve uma diminuição da absorbância, o que evidência a sua aplicabilidade no
ramo da Física Médica.
Este trabalho apresentou a avaliação de parâmetros para fabricar o dosímetro FXGN, o qual
após medidas especificas de dosimetria, poderá auxiliar o controle de qualidade de um serviço de
radioterapia. A proposta futura é a otimização deste dosímetro, fazendo análises com intervalo de
tempo e irradiando todas as amostras com as variações dos componentes, buscando sempre a maior
estabilidade e sensibilidade do sistema.
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RESUMO
O presente trabalho é fruto de observações feitas ao realizar alguns experimentos com materiais de
baixo custo com alunos do ensino médio da Escola Estadual Santa Rita de Cássia em Palmas – Tocantins.
Onde nessa escola se desenvolve um subprojeto de Física financiado pela CAPES, que tem como
proposta promover uma integração entre os licenciandos do curso de Física do IFTO, com o corpo
docente e discente das escolas públicas da rede de ensino do Estado, bem como selecionar e
desenvolver uma coleção de experimentos simples de Física, com materiais de baixo custo, ou até
mesmo sem custo algum, que possam ser montados por professores e alunos na própria sala de aula,
sem necessidade de um laboratório sofisticado. Que despertem o interesse e a atenção dos alunos aos
fenômenos estudados na disciplina de Física, auxilie na busca do conhecimento científico e sane as
dificuldades de assimilação dos conteúdos, ocasionados por metodologias estritamente tradicionais.
Desta forma procurou-se aproximar a ciência da realidade do educando, pois tais atividades
permitiram ao educandos não somente manipular materiais e comprovar teoria, mas, permitiu aos
alunos montar os experimentos, observar, levantar hipóteses e reconhecer as causa de alguns
fenômenos. A atividade experimental oferece condições para que os alunos possam levantar e testar
suas idéias e suposições sobre os fenômenos científicos que ocorrem no seu dia-a-dia. Através da
análise dos resultados observou que as atividades experimentais contribuem para a aprendizagem de
conceitos científicos ajudando o aluno a integrar esse conhecimento em sua estrutura cognitiva.
Palavras-chave: experimentação, ensino de Física, aprendizagem
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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho está ancorado em um suporte metodológico, a Física Experimental, e se caracteriza
como um relato de experiência, a partir de observações feitas ao realizar alguns experimentos com
materiais de baixo custo, com alunos do ensino médio da Escola Estadual Santa Rita de Cássia em
Palmas - Tocantins, onde nessa escola se desenvolve um subprojeto de Física que tem como proposta
promover uma integração entre os licenciados do curso de Física do IFTO, com o corpo docente e
discente das escolas públicas da rede de ensino do Estado, bem como selecionar e desenvolver uma
coleção de experimentos simples de Física, com materiais de baixo custo, ou até mesmo sem custo
algum, que possam ser montados por professores e alunos na própria sala de aula, sem necessidade de
um laboratório sofisticado, que despertem o interesse dos alunos e facilitem a aprendizagem de
conceitos fundamentais estudados na disciplina de Física.
O uso de atividades experimentais no ensino de Física é defendido por diversos estudiosos e até
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que regulamentam e orientam as práticas educacionais,
entretanto, observa-se que a utilização dessa ferramenta é escassa. Tendo em vista às dificuldades e
obstáculos para que o professor adote esta prática, a experimentação com materiais de baixo custo é
uma das ferramentas mais eficiente, pois a maioria das escolas públicas não tem um laboratório de
Física, e tais atividades não precisam de um local especial para serem realizadas, sobretudo essas
atividades experimentais facilita a compreensão dos conceitos, desperta o interesse pela Física e suscita
uma atitude indagadora por parte dos alunos, possibilitando uma integração da teoria e prática.
Os conteúdos da disciplina de Física são considerados pelos alunos muitos abstratos e complexos,
por isso, é necessário criar alternativa no ensino da Física para despertar a atenção e o interesse dos
estudantes pela disciplina, assim sendo, a experimentação é uma peça importante no ensino
aprendizagem de Física, pois é apresentada de forma lúdica e divertida, sem o rigor de equações
matemáticas complicadas, mas, fundamentada na interatividade do estudante com o fenômeno.

2. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA
Este trabalho esta embasado nas concepções de diversos autores que defendem as atividades
experimentais como ferramenta eficaz no processo de ensino aprendizagem.
O ensino de Física, em sua fundamentação, requer uma relação constante entre teoria e prática,
entre conhecimento científico e senso comum, uma vez que a disciplina de Física encontra-se permeada
como uma ciência experimental, de comprovação científica, articulada a pressupostos teóricos e
práticos, desta forma, a idéia da realização de experimentos é difundida como uma grande estratégia
didática para seu ensino e aprendizagem (KOVALICZN, 1999).
Desta forma há necessidade de encontrarmos métodos alternativos eficientes, que instigue a
participação dos educandos, para fazermos da sala de aula um ambiente onde o conhecimento possa
ser o principal alvo e que os estudantes possam ter a capacidade de contextualizar, interpretar e
associar a fenômenos físicos com seu dia-a-dia.
A experimentação é uma chave para desencadear a curiosidade e o interesse pelo
estudo, pois ao observar o objeto de estudo, o aluno entende melhor o assunto, o que
está sendo observado pode ser manipulado, tocado, permitindo-lhe observação
concreta, podendo-se construir conceitos e não apenas imaginá-los. Ao experimentar
o concreto, ocorre o desenvolvimento do raciocínio e a compreensão dos conceitos
(HOERING; PEREIRA, 2004 p.21).

A partir da utilização das atividades experimentais, os estudantes conseguem relacionar os
fenômenos da Física com seu cotidiano. Assim a experimentação passa a ser uma ferramenta para a
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compreensão dos conceitos, leis e teorias. Além do mais, o ensino experimental amplia a possibilidade
de interação professor-aluno e aluno-objeto, na perspectiva de se obter eficiência no processo de
ensino aprendizagem.
Eiras (2005) ao falar sobre isso afirma que a experimentação é um recurso didático que possibilita
ao aluno construir seu próprio conhecimento, desenvolvendo habilidades e o hábito de indagar, tendo o
professor um papel fundamental, orientando esse processo, registrando e organizando as idéias
geradas.
As atividades experimentais são enriquecedoras para o aluno, uma vez que elas dão
um verdadeiro sentido ao mundo abstrato e formal das linguagens, e o aluno é
incitado a não permanecer no mundo dos conceitos e no mundo das linguagens, tendo
a oportunidade de relacionar esses dois mundos com o mundo empírico (SÉRÉ et.al
2003, p.39).

Para o PCN (2000), as atividades experimentais são indispensáveis no dia adia das salas de aula para
contribuir no desenvolvimento de competências e habilidades na Física, evitando que os conhecimentos
científicos sejam uma verdade estabelecida e inquestionável, levando o aluno a observar situações e
fenômenos, que poderão envolver desafios, estimando, qualificando ou buscando soluções para
problemas reais. De mesmos modos diversos estudiosos enfatizam a importância da experimentação
nas aulas de ciências, em geral acreditam que a melhoria do ensino passa pela introdução de aulas
práticas no currículo. No entanto, são pouquíssimas escolas de ensino médio que possui um laboratório
de física, e quando possui por várias razões, nunca é utilizado, a justificativa é que falta de recursos para
compra de componentes e materiais de reposição e os professor não tem tempo para planejar as
atividades. Contudo isso é fora de cogitação uma vez que sabemos que para fazer um experimento não
há a necessidade de um ambiente especial.

3. METODOLOGIA
Os experimentos foram realizados com alunos do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio da Escola
Estadual Santa Rita de Cássia, em Palmas - Tocantins, utilizando as atividades práticas e experimentais
de uma coleção de experimentos pesquisadas em livros, revistas e internet, elaborado pelos bolsistas do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) financiado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (Capes), visando incentivar os professores o uso de
atividades experimentais de baixo custo como metodologia eficaz no ensino de Física, e com isso
melhorar a qualidade de ensino das escolas públicas. As atividades práticas foram elaboradas de acordo
com o que estava sendo estudado em sala de aula, como forma de integrar prática e teoria.
Para aplicação de cada experimento os alunos foram divididos em grupos, para facilitar a realização
do mesmo, os educandos receberam um roteiro da experiência para instruí-los na montagem do
experimento, cada grupo foi orientado a desenvolver as experiências, registrar as observações e
levantar as hipóteses que estavam por trás dos fenômenos observados, desta forma houve uma
problematização e sistematização dos conteúdos abordados. E depois os bolsistas ministraram uma
mini-aula sobre o tema para esclarecer as dúvidas dos alunos. Vale ressaltar que apesar do número
grande de alunos, a realização da atividade foi tranquila, pois foi uma alternativa metodológica que, por
despertar a curiosidade do aluno, o desejo de manipular os materiais e montar o experimento,
“prendia” a atenção deles, e propiciava sua participação no processo.
As experimentações no ensino da Física foram realizadas com materiais simples do dia-a-dia e de
fácil manuseio, que foram montados pelos próprios alunos e bolsista na própria sala de aula. Os alunos
tiveram a oportunidade de expor suas opiniões acerca das atividades desenvolvidas, como também,
relatar os benefícios que a experimentação trouxe para a aquisição do conhecimento científico.
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4. RESULTADOS
Os experimentos foram montados com os alunos do ensino médio da Escola Santa Rita de Cássia e
durante a aplicação destes observou-se o despertar da curiosidade e da criatividade dos estudantes, a
partir da preparação dos experimentos de baixo custo e fácil acesso. Alguns alunos se mostraram com
um pouco de dificuldade, quando se questionava sobre os fenômenos que envolvia tal experiência, no
entanto, se abordou sobre os aspectos teóricos no início das atividades e durante, quando se via
necessário.
Os resultados foram construídos a partir da análise do questionário feito com noventa e cinco
estudantes do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, com o objetivo de conhecer suas principais dificuldades
na aprendizagem da Física e suas impressões a respeito das atividades práticas no ensino da Física. Esse
questionário estar em anexo.
Ao questionar sobre as principais dificuldades que encontravam na disciplina de Física, cerca de
noventa por cento dos estudantes responderam que era a grande quantidade de fórmulas e cálculos
para desenvolver. Ao indagar se os alunos gostavam da disciplina de Física, a maioria respondeu que
sim, pois a Física é muito interessante, no entanto, é muito abstrata e complicada de se aprender.
Esta estratégia de ensino despertou a curiosidade e o interesse da maioria dos alunos pelas aulas de
Física. Pois, no acompanhamento das outras aulas, os alunos perguntavam, quando teria novas
experiências. A montagem e o acompanhamento dos experimentos foi motivante para eles. A surpresa
e satisfação dos alunos diante de alguns resultados ficaram evidentes com os comentários e perguntas
realizadas após a realização das experiências.

Figura 1 - Demonstração da experiência de mecânica – Pressão Atmosférica
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Figura 2 - Demonstração da experiência de Eletromagnetismo – Construindo um Eletroímã

O interesse dos educandos melhorou significativamente durante as atividades realizadas em sala de
aula. Percebeu-se o quanto os experimentos são instrumentos valiosos para a compreensão dos
conceitos de Física. Através desta metodologia de ensino os alunos passam a buscar na Física
explicações para compreender os fenômenos observados no seu cotidiano.

5. CONCLUSÃO
A partir da metodologia utilizada e dos resultados atingidos, permite-se inferir que as atividades
práticas desenvolvida com materiais de baixo custo, em suas múltiplas facetas, instigaram a participação
e o interesse dos educandos pela busca de conhecimento. Sendo que a atividade experimental
desenvolvidas neste trabalho é mais uma evidência do que pode ser feito no sentido de concretizar a
inclusão de experimentos com materiais de baixo custo nas aulas de Física do ensino médio nas escolas
públicas, onde geralmente não têm um laboratório de Física.
As aulas experimentais serviram para mostrar que trabalhando com o lúdico, de maneira simples, é
possível criar um ambiente descontraído de aprendizagem, no qual tanto professor quanto alunos
interagem de uma maneira dialógica bastante significativa.
As atividades desenvolvidas trouxe a possibilidade de reflexão sobre as metodologias utilizadas nas
disciplinas de ciência e sobre as variáveis que configuram as praticas educativa em sala de aula e a
importância da experimentação como ferramenta eficaz no processo de ensino aprendizagem, uma vez
que, que esta desperta a curiosidade e o interesse do educando pela busca do conhecimento científico.
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*=)>;76>"B)4;)4 ;=7(@'$7(7,)695)67(7  6 /5 -)5))>; 4. 5)6?7&7)=)6?)&=/ "=) >
&75; (=:)>()&4 =7))>&@=7O7>(7/>,)695)67>&76?=/%@)5; =  ?)D?@= ),7=5 '$7()/5 -)5R
)>?) ?= % 4.7O ; (=:)> () /6?)=,)=+6&/  &76>?=@?/B  ) ()>?=@?/B  )6?=) > 76( > &A>?/& > )>; 4. ( >
,7= 5 >/5@4 ( > @?/4/F 6(7   (7 >/>?)5  () /%=7 &@>?7-= ,/ R >>)> ; (=:)> >$7 7%?/(7> ;)4 
&76B74@'$7 )6?=)   ) )>; 4. (7=)> ;76?@ /> (/>?=/%@0(7> )>; &/ 45)6?) )5 47& /> )>;)&0,/&7>O ()
,7=5  4) ?8=/ O67/6?)=/7=()@5; = 4)47-= 57R,/5()&75;=))6()=<@)?/;7())>; 4. 5)6?7)
<@)?/;7()(/>?=/%@/'$7)>? ?0>?/& */6)=)6?)! O (/>?=/%@/'$7)>? ?0>?/& ();=/5)/= 7=()5(7>
   ?)5 >/(7 )5;=)- ( R >>) )>?@(7 )>?" % >) (7 67> 60B)/> () ?76> () &/6F  7@ &76?= >?) ( 
/5 -)5R 5 &762@6?7 () /5 -)6> -)= ( > ;)47 5*?7(7 ()  )>?" >)6(7 &76>/()= (7R 6()O @5
5)/7)>; 4. (7=?=/(/5)6>/76 4*>/5@4 (7; = (/,)=)6?)>()6>/( ()>())>; 4. (7=)>R()6>/( ()()
)>; 4. (7=)> @?/4/F (  B =/  )6?=) a ) h` )>; 4. (7=)>U55cR 5 -)6> >$7 ;=7(@F/( >  ; =?/= ( 
5 -6/?@())( , >)(7>& 5;7>())5/>>$7 &A>?/& O) 6 4/> ( >@> 6(7./>?7-= 5 >; = 7%?)6'$7
( > ;=7;=/)( ()> )>? ?0>?/& >R >? ?/>?/& 5)6?)O 7> ( (7> >$7 2@>? (7> )5;=)- 6(7 ,@6'$7 7=5 4 )
7-67=5 4R 7/ 7%>)=B (7 <@) ();)6()6(7 (  ()6>/( () () )>; 4. (7=)>O  ?)D?@=  )  (/>?=/%@/'$7
)>? ?0>?/&  (  /5 -)5 >$7 4?)= ( >R 75 % >) 67 ;=)>)6?) ?= % 4.7 %@>& V>) 5)4.7= &75;=))6()= 7
;=7&)>>7(),7=5 '$7( >/5 -)6>()B/%=7V &@>?7-= ,/ R6()O 4?)= ':)>6 ?)D?@= ( /5 -)5?+5
=)4 '$7(/=)? &7576A5)=7())>; 4. (7=)>)>)@ == 627)>; &/ 4R
0<78K"*<%H B/%=7V &@>?7-= ,/ O >/5@4 '$7O   O )>; 4. 5)6?7 &7)=)6?)O )>; 4. 5)6?7 (/,@>7O
=)4 '$7>/6 4V=@0(7O 6"4/>))>? ?0>?/& R
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RI 
 ; =?/= (7 ?= % 4.7 ;/76)/=7 () 77(5 6O >/-6/,/& ?/B7> B 6'7> ?+5 >/(7 4& 6' (7> 67
)>?@(7 ( > ,4@?@ ':)> 67 )>; 4. 5)6?7 (7 4 >)= 8;?/&7  77(5 6 WaigeXR )>?) ?= % 4.7O )4) &76&4@/
<@) 7 ;=/6&/; 4 , ?7= =)>;76>"B)4 ;)4 > ,4@?@ ':)> 7%>)=B ( > 6  4@F (7 4 F)= )>?" =)4 &/76 (7 &75 
(/,)=)6'  () , >) &75 <@) & (  ;@4>7 () 4@F * )>; 4. (7 ;7= @5  >@;)=,0&/) /==)-@4 =R 5 ;?/& O
<@ 6(7 7 ; (=$7 )>;)&@4 = =)>@4?  (7 )>; 4. 5)6?7 (  76(  4@5/67>  ;7= @5  >@;)=,0&/)O &@2 
=@-7>7>/( () * 5)67= <@) 7 &75;=/5)6?7 () 76( O 6)>>  >/?@ '$7O  76(  )>; 4. (  *
,=)<@)6?)5)6?)&75;7>? ;7=@5 &75;76)6?)&76>? 6?))>?=@?@= 4)@5 &75;76)6?)(/,@> 5)6?)
)>; 4. (  77(5 6 Wb``fXR /,)=)6?)5)6?) (7 & >7 8;?/&7O  , >) ( > 76( > &A>?/& > ;7()5 >)=
5)(/( > , &/45)6?)O @5  B)F <@) 7> ?= 6>(@?7=)> @4?= >>96/&7> >$7 >)6>0B)/> ! B =/ '$7 6  , >) (7>
>/6 />=)&)%/(7>R>> (/,)=)6' (), >)5)(/( ;)47>/>?)5 ()/5 -)5*% >/& 5)6?)();)6()6?)(7
B74@5) (  &*4@4  () =)>74@'$7 WB74@5) 7&@; (7 ;)47 ,)/D)X & = &?)=0>?/&7 (   7@  

  (7 >/>?)5  &A>?/&7R  =   ,7=5 '$7 (  /5 -)5 )>>  (/,)=)6'  () , >) )6?=) > 76( > <@)
&.)- 5 ?*7?= 6>(@?7=*=)>;76>"B)4;7=-)= =@5 ?)D?@= 6 /5 -)5R?)D?@= ;7()>)=(),/6/( 
&757 (/>;7>/'$7(7>60B)/>()&/6F ()@5 /5 -)5R,7=5 5 />>/5;4)>()<@ 6?/,/& =)>>)>60B)/>
() &/6F  * )5;=)- 6(7 ./>?7-= 5   /   Wb``gXR >>  *  ?*&6/&  &76.)&/(  &757 )>? ?0>?/&  ()
;=/5)/=  7=()5R  6"4/>) )>? ?0>?/&  () ;=/5)/=  7=()5 B 4/   (/>?=/%@/'$7 () 60B)/> () &/6F 
W&76?= >?)X (  /5 -)5O @?/4/F 6(7 @5 ./>?7-= 5  () ;=/5)/=  7=()5 &757 % >) ; =   )D?= '$7 ()
& = &?)=0>?/& >WB =/#6&/ O5*(/ O()>B/7; (=$7O)?&RXR>? ?/>?/& 5)6?)  6"4/>)( ?)D?@= >/-6/,/& <@)
& (  ( /5 -)5*4)B 6(7)5&76? O>)5&76>/()= = >=)4 ':)>)D/>?)6?)>)6?=)7> B/F/6.7>
@=&3. =(?WaighXP -6)=WaihcXP7>?)=B)4(  WaiheXR
 4?)=6#6&/  4) ?8=/ )6?=);76?7>%=/4. 6?)>))>&@=7>6 /5 -)5*&. 5 ( ()?)D?@= )
)>> > ;)<@)6 > "=) > 6$7 &7==)>;76()5  =) 4 )>?=@?@=  (7 5)/7O 5 > >75)6?) 7 ,)695)67 ()
/6?)=,)=+6&/  )6?=) 76( >R  )>> > ,4@?@ ':)> 6  ?)D?@=  (  /5 -)5 ()@V>) 7 675) ()   
@=&3. =(?WaighXR5/5 -)6>&406/& >()@4?= >>7557(7VW=/4.7XO7  *-)= (7;=/6&/; 45)6?)
;)4  /6?)=,)=+6&/  &76>?=@?/B  ) ()>?=@?/B  () )>; 4. (7=)> 67 ?)&/(7O 5)67=)> <@)  =)>74@'$7 (7
>/>?)5  () 5)(/( R 7 )6? 6?7O )4)> 6$7 >$7 4) ?8=/7>O 5 > >/5 ()?)=5/60>?/&7>O ;7()6(7 >)=
=);=7(@F/(7>)D ? 5)6?)O>)7?= 6>(@?7==)?7=6 =!5)>5 ;7>/'$77=/-/6 4R>>),)695)67;7()>)=
, &/45)6?)()576>?= (7)5;=)- 6(7@5 <@)/5/? @5()?)=5/6 (7?/;7()?)&/(7%/748-/&7
./2>>)6  WaiheXP./2>>)6Waii`XR  *,7=5 (7;7== (/ '$7&7)=)6?)P>$7()?)=5/60>?/&7>)
=)>@4? 5 (7 ; (=$7 () /6?)=,)=+6&/  7=>)   WaifiXR    ?)5 ;=7;=/)( ()> ;)&@4/ =)> <@) 7
(/>?/6-@)(); (=:)>O? />&7577-)= (7;7==@0(767>/>?)5 ()/5 -)5R = <@)7()>)6B74B/5)6?7
(7,)695)67(7  >)2 &75;4)?7*6)&)>>"=/7<@) ()6>/( ()676A5)=7())>; 4. (7=)>WX
&76?/(767/6?)=/7=(7B74@5)( &*4@4 ()=)>74@'$7WX>)2 506/57aa)>; 4. (7=)>;7=&*4@4 ()
=)>74@'$7 ; =  <@) 7 ,)695)67 7&7==   45)=/   Wb``fXR )>>  >/?@ '$7O 7> , >7=)> ( > 76( >
)>; 4. ( >)6&76?= 5V>)@6/,7=5)5)6?)(/>?=/%@0(7>67/6?)=B 47()YV π O π ZR>>/5 5 -6/?@()) 
, >)(7 )>; 4. (7=>$7)>? ?/>?/& 5)6?)/6();)6()6?)>@6>(7>7@?=7> -6)=WaihcXP./2>>)6
Wb``gXR
5 >/>?)5 > ;@4>7V)&7O 7 &75;4)?7 ()>)6B74B/5)6?7 ()>>) ,)695)67 () /6?)=,)=+6&/  >) ("
&75 @5 B 47= () aOia ; =   =)4 '$7 >/6 4V=@0(7 WX (7 >/>?)5   -6)= WaihcXR 6() ? 5%*5 ,7/
57>?= = 5<@) 5 -6/?@()) , >)(7>/6 4>)-@)5(/>?=/%@/':)>)>? ?0>?/& >(/,)=)6?)>O>)6(7<@) 
5 -6/?@() =)4 &/76 V>) &75  (/>?=/%@/'$7 ()  E4)/-. )  , >) &75  @>>/ 6 R  5%)= ) /&3/6>76
()576>?= = 5 <@) 7 ,)695)67 )>;)&@4 = 7%>)=B (7 )5 >)@ 57()47 6$7V.757-+6)7 () ?)&/(7 *
()&7==)6?) ( > & = &?)=0>?/& > (   ) 6$7 ( > ,4@?@ ':)> (7 >/6 4 =)&)%/(7R >>/5O 7>   
7%>)=B (7>)5@5 /5 -)5>$7()B/(7!6 ?@=)F &7)=)6?)( = (/ '$7O;=7(@F/(7>;)47>/>?)5 ()
5)(/( )44>  WaihaXP./2>>)6  WaihgXR)>> ,7=5 O7>  >6$7=);=)>)6? 5)>?=@?@= >
(/=)? 5)6?) 4/- ( > 7 ?)&/(7O 7> <@ /> 6$7 ;7()5 >)= =)>74B/(7> >); = ( 5)6?) /437C>3/  
Wb``cXR
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  4/?)= ?@= O )D/>?)5 B"=/7> ?= % 4.7> ;@%4/& (7> )5;=)- 6(7 (/>?=/%@/':)> )>? ?0>?/& > ; = 
)>?@( =  6 ?@=)F  (7   R > ;=/5)/=7> &. (7> %/%4/7-=",/&7> /6&4@)5  (/>?=/%@/'$7 ()  E4)/-.
@=&3. =(?WaighXP -6)=WaihcXO@> ( ; = ()>&=)B)=7&75;7=? 5)6?7(7)>; 4. 5)6?7(/,@>7R
(/>?=/%@/'$7V * @?/4/F (  ; =  )>?@( = ;)<@)67> -=@;7> () )>; 4. (7=)> @6/,7=5)6?) (/>?=/%@0(7>
 3)5 6 WaihdXP )6-   WaiiaXO )6<@ 6?7 <@)  (/>?=/%@/'$7 () /&) * ;4/& (   @5  -= 6()
;7;@4 '$7())>; 4. (7=)>(/,@>7>6 ;=)>)6' ()@5 &75;76)6?))>?=@?@= 47@;)=/8(/&  -6)= 
WaihcXP 6> 6   WaihfXR 6"4/>))>? ?0>?/& ();=/5)/= 7=()5 B 4/  (/>?=/%@/'$7()60B)/>()
&/6F  W&76?= >?)X (  /5 -)5O @?/4/F 6(7 ./>?7-= 5  &757 % >) ; =   )D?= '$7 ( > ;=7;=/)( ()>
)>? ?0>?/& >7>?)=B)4(O./2>>)6  WaiheXP -6)=WaiheXR
 7%2)?/B7 ()>?) ?= % 4.7 ,7/ =) 4/F = 7 )>?@(7 )>? ?0>?/&7 (  )5/>>$7 &A>?/&  )5
B/%=7 &@>?7-= ,/ )5;=)- 6(7/5 -)6>>/5@4 ( >&75(/,)=)6?)>()6>/( ()>())>; 4. (7=)>R = ? 4
,/6 4/( () @5 57()47 ,7/ ()>)6B74B/(7 )5 <@) & (  >/6 4 )>; 4. (7 ;7= 7%2)?7> ;76?@ /> * =)&)%/(7
;7=@5./(=7,76))>75 (7; = ,7=5 =7>/6 4?7? 4;=7B)6/)6?)()@5 ()?)=5/6 ( =)-/$7R ( @5
(7>>/6 /><@)&.)-  7./(=7,76)*()7=/-)5)>?7&">?/& O;7= ;=)>)6? =@5 , >)<@ 4<@)=);7()>)=
=);=)>)6? (7;7=, >7=)>67;4 67&75;4)D7R

SI

   



7& >7(7&75;4)?7()>)6B74B/5)6?7(7,)695)67(7  O  5;4/?@()O A(r ) O(7& 5;7
, >7=/ 4=)>@4? 6?); = 7& 5;7())>; 4. (7=)>(/,@>7>*( (7;7=O

1

A(r ) =
N

N

∑α

n


(r ) e jφn , 

Y<RaZ

n =1

>)6(7 α n  5 -6/?@()()& ( , >7=67)>; '7) φn  , >)()& ( @5(7>, >7=)>()?)&? (7>R
76>/()= 6(7 <@) & (  ; >>7 6  & 5/6. (  4) ?8=/ O 67 ;4 67 &75;4)D7O * @5  B =/"B)4 = 6(95/& 
/6();)6()6?)O7)7=)5 (7/5/?))6?= 4V;7()=">)= ;4/& (7 7>75 ?8=/7( Y<RaZ)==) @4?
 Wb``gXR>>/5O  5;4/?@();7()>)=)>&=/? 6 ,7=5 &75;4)D O( ( ;)4 )<@ '$7 % /D7O


A(r ) = ARe + jAIm , 

Y<RbZ

)5<@)O ARe *; =?)=) 4O AIm ; =?)/5 -/6"=/ ) j = −1 * @6/( ()&75;4)D R
 =  @5 -= 6() 6A5)=7 () )>; 4. (7=)> N O  ()6>/( () () ;=7% %/4/( () ?7=6 V>) @5 
,@6'$7 ()6>/( () () ;=7% %/4/( () ()  E4)/-. 77(5 6 WaigeXP  -6)= WaihcXR 6?$7O > 4)/> ()
&76>)=B '$7( ;=7% %/4/( ();)=5/?)5)>&=)B)= >5 -6/?@()>(7>, >7=)>( >)-@/6?),7=5 O


| A(r ) |2 =| ARe |2 + | AIm |2 R

Y<RcZ

 5;4/?@() =)>@4? 6?) (  >75  (7> , >7=)> ( (  ;)4  Y<RbZ ;7() >)= )>&=/?  ;)4  >75  ()
@5 &75;76)6?)&7)=)6?)W)>?=@?@= 4X5 />@5 &75;76)6?)/6&7)=)6?)W(/,@> XO&757=);=)>)6? (7O




A(r ) = ACo (r ) + AIn (r ), 

Y<RdZ

)5<@)O ACo * >75 ( > 5;4/?@()>(7>, >7=)>&7)=)6?)>) AIn  >75 ( > 5;4/?@()>(7>, >7=)>
/6&7)=)6?)>R 7?) <@)O % >/& 5)6?) 7 <@) (/,)=)6&/   )D;=)>>$7 6?)=/7= (  Y<RaZ *  (/'$7 ( 
&75;76)6?))>?=@?@= 4R 5;4/?@()=)>@4? 6?)( &75%/6 '$7(7, >7=&7)=)6?))/6&7)=)6?);7()>)=
)>&=/? (),7=5 )<@/B 4)6?)!Y<RaZ)( ( ;7=O





n
 A(r ) = ΦCo
exp( jφn ) + ΦnIn (r )exp( jφn ) RY<ReZ
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 =  @5  &74)'$7 () )>; 4. (7=)>O  Y<ReZ ;7() >)= )>&=/?  6  ,7=5  () >75 ?8=/7O
=)>@4? 6(7 )5 @5 >/6 4 &75 5;4/?@() &75;4)D O ( (  ;7= @5 , >7= -)6*=/&7O ()>&=/?7 (  >)-@/6?)
,7=5 O
N



n
 A(r ) = ∑ ΦCo
(r )exp( jφn ) + Φ nIn (r )exp( jφ p ) OY<RfZ
n =1

(

)

)5 <@) N * 7 6A5)=7 ?7? 4 () , >7=)>R >?)> , >7=)> ;7()5 >)= (/B/(/(7> )5 (@ > >75 > (/>?/6? >R
5 O=),)=)V>) 7-=@;7(), >7=)>&7)=)6?)>) 7@?= O!>75 (7>, >7=)>/6&7)=)6?)>O( ( ;7=O
P
 N −P n
A(r ) = ∑ Φ Co
( x, y , z ) + ∑ Φ Inp ( x, y , z ), Y<RgZ
n =1

p =1

n
)5 <@) ΦCo
( x, y, z)  =);=)>)6?  7> , >7=)> &7)=)6?)>O ΦInp ( x, y, z) 7 , >7=)> /6&7)=)6?)>O N  ) P 
=);=)>)6? 5 7 6A5)=7 ?7? 4 () , >7=)> &7)=)6?)> ) /6&7)=)6?)>O =)>;)&?/B 5)6?)R )>>  ?)7=/ O
>>@5)V>)<@) >75 &75;4)D (7>>/6 />& ;? (7>;)47./(=7,76)*4/6) =))>; &/ 45)6?)/6B =/ 6?)O
7@>)2 O ?= 6>4 '$7(7>/6 4())6?= ( & @>  5)>5 B =/ '$767>/6 46 > 0( R

757 5)6&/76 (7 6?)=/7=5)6?)O 7 , >7= =)>@4? 6?) *  >75  (  &75;76)6?) (7 , >7=
&7)=)6?))(7, >7=/6&7)=)6?)R/>>7=)>@4? )5>) >>@5/=<@)67B74@5)( &*4@4 ()=)>74@'$7)D/>?)
@5 &75;76)6?))>?=@?@= 4O/6)=)6?) 75)/7R>>/5O>)5;)=( ()-)6)= 4/( ()O?)5V>)<@) ; =?)
=) 4)/5 -/6"=/ (7, >7=;7()>)=)>&=/? ;)4 >>)-@/6?)>)<@ ':)>Q

1

Areal (r ) = ACo +
N

∑α

1

Aim (r ) =
N

sen(φn ) RY<RiZ

N
n

cos(φn ) OY<RhZ

n =1

N

∑α

n

n =1

>>/5O7>; (=:)>()/6?)=,)=+6&/ W  X>$77%?/(7>=) 4/F 6(7 >75 ( >5 -6/?@()>(7
& 5;7 , >7=/ 4 () ?7( > > N &76?=/%@/':)> ; =&/ /> ( > 76( > <@) &.)- 5 7 ./(=7,76)R
)>)6B74B)6(7  /6?)6>/( () (7 & 5;7 &A>?/&7 )5 ?)=57> ( > &75;76)6?)> &7)=)6?) ) /6&7)=)6?)R





2

)4 (),/6/'$7()/6?)6>/( ()O I (r ) = A(r ) O?)5V>)


2
I (r ) = ACo
+ AIn2 + 2 ACo AIncos(φn ) OY<Ra`Z
)5<@) φn *7#6-@47)6?=) &75;76)6?)&7)=)6?)O ACo ) /6&7)=)6?)O AIn R
)-@6(7 77(5 6O  ()6>/( () () ;=7% %/4/( () <@) =)-) @5 >/>?)5  <@) &76?*5
&75;76)6?)>&7)=)6?)>) /6&7)=)6?)>;7()>)=)>&=/? )5?)=57>(  5;4/?@())( /6?)6>/( ()(7
>/6 4 77(5 6Wb``fXO >>/5Q

P ( A) =

2
⎛ I + ACo
−
exp
⎜
2
2σ 2
⎝ 2σ

1

⎞ ⎛A I
⎟ I 0 ⎜⎜ 2
⎠ ⎝ σ

⎞
⎟⎟ O; =  A ≥ 0 OY<RaaZ
⎠

)5 <@) I 0 *  ,@6'$7 () )>>)4 57(/,/& (  () ;=/5)/=7 ?/;7 () 7=()5 F)=7 ) σ 2 *  B =/#6&/ O  <@ 4
)>?"=)4 &/76 ( &75 5 -6/?@()O α n O()& ( , >7=67)>; '7R>> ()6>/( ()();=7% %/4/( ()*
&76.)&/(  &757 ,@6'$7 ()6>/( () () ;=7% %/4/( () () /&)O 76() >) 7%>)=B   ;=)>)6'  () @5 
&75;76)6?)&7)=)6?)7@)>?=@?@= 4/&)RRWaiddXR
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) &7=(7 &75  Y<RaaZ * &76B)6/)6?) )D;=)>> = )>>) =)>@4? (7 )5 ?)=57> () ; =#5)?=7>
2

( )

)>? ?0>?/&7>O ? /> &757Q I In = AIn

= 2σ 2 O =);=)>)6? 6(7  /6?)6>/( () 5*(/  ;)6 > (7 , >7=

2

/6&7)=)6?)P7?)=57 ICo = ( ACo ) O=);=)>)6? 6(7 /6?)6>/( ()(7, >7=&7)=)6?))( = F$7)6?=))4)>O

γ = ICo / I In O&. 5 (7(), ?7=(),4@?@ '$7R5;=)- 6(7)>> ,7=5@4 '$7O;7()V>))D;=)>> = ,@6'$7
()6>/( ()();=7% %/4/( ()>75)6?))5,@6'$7( /6?)6>/( ()(7>/6 4O >>/5O


P(I ) =

⎡ ⎛ I
⎞⎤ ⎛
I
I ⎞
exp ⎢ − ⎜
γ ⎟⎟ O; =  I ≥ 0 RY<RabZ
+ γ ⎟⎥ I0 ⎜ 2
⎜
I In
⎠ ⎥⎦ ⎝ I In ⎠
⎣⎢ ⎝ I In

>? )D;=)>>$7*,=)<@)6?)5)6?)=),)=/( ;7=,@6'$7()6>/( ()();=7% %/4/( ()57(/,/& ( 
() /&) 77(5 6 Wb``fXR  ,7=5  (  (/>?=/%@/'$7 () /&) ();)6() (  =)4 '$7 >/6 4V=@0(7 WXO ( 
,7=5  -6)=O=7C6  WaihcXP./2>>)6Wb``cXO
2

(1 + γ )
⎛ π ⎞
, Y<RacZ
SNR = ⎜
⎟
⎝ 4 − π ⎠ 1 + 2γ + nInstr I In
)5<@)O nInstr =);=)>)6? 7=@0(7/6>?=@5)6? 4(7>/>?)5 R
757 7 /6?@/?7 () ;4/& =  ?)7=/ O 6?)=/7=5)6?) ()>&=/?7O ) % >) (7 67 ;=/6&0;/7 ,0>/&7 ( 
)5/>>$7 &A>?/&  57(@4 (  W PΔω X (  ?*&6/&  () /%=7 &@>?7-= ,/  ?)5/   WaiiiXO @5 67B7
,7=5 4/>57 5 ?)5"?/&7 ,7/ ()>)6B74B/(7R  =  5 /7=)> ()? 4.)> >7%=) )>>) ,7=5 4/>57 &76>@4?) >
>)-@/6?)>=),)=+6&/ >/)/= Wb``iXP/)/= Wb`a` O%XR5;=)- 6(7)>> 67B ,7=5@4 '$7O )<@ '$7( 
)5/>>$7 &A>?/&  57(@4 (  ;7() >)= 57()4 (  () ? 4 ,7=5  <@) )>?)2  () &7=(7 &75  ?)7=/ 
;=)B/ 5)6?)()>&=/? O>>/5

j Δωρ 2 c 2 N jΔkRn ( rn )


PΔω ( rn , t ) = −
e
FΔω ( rn , t ) , Y<RadZ
∑
π Rn n=1
)5 <@) Δω   ,=)<@+6&/  () 57(@4 '$7 (  = (/ '$7 @4?= >>96/& O ρ   ()6>/( () (7 ,4@0(7O c 
B)47&/( ()476-/?@(/6 4(7>75675)/7O k = ω / c 76A5)=7()76( O FΔω  ,7=' ()= (/ '$7 &A>?/&

WXO Rn *7B)?7=;7>/'$7=)4 &/76 6(7@5 ,76?)47& 4/F ( 6 ;7>/'$7 rn  <@ 4<@)=)7./(=7,76)R
)<@ '$7 6?)=/7=*&76>/()= (7<@) (/>?#6&/ )6?=)(7/>)>; 4. (7=)>*5@/?75)67=<@) (/>?#6&/










5*(/  ()4)> ; =  7 ./(=7,76)O () ,7=5  <@) rs ,n − rs ,n +1 << Rn O 7@ >)2 O Rn ≈ &76>? 6?) ) 6$7 5 />

();)6()() rn R
7 /6?@/?7 () >) )>?/5 =  5;4/?@() &75;4)D  =)>@4? 6?) ()>>) ;=7&)>>7 () )>; 4. 5)6?7
&A>?/&7O Y<RadZ)>?">)6(7=))>&=/? 6 ,7=5 O




PΔω ( r , t ) = AΔω (r ) FΔω ( r , t ) , Y<RaeZ

)5 <@) AΔω (r )  =);=)>)6?   5;4/?@() &75;4)D  (7 , >7= ) ;7() >)= ()&75;7>?  )5 (@ >
&75;76)6?)>O@5 =)4 &/76 (  5 -6/?@()

M Δω =

Δωρ 2 c 2
, Y<RafZ
πR

)7@?= OB/6&@4 ( !, >)(7>/6 4O
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ϕ = ΔkR(r ) − π / 2. Y<RagZ
>> >(@ >&75;76)6?)>&75;:)5  5;4/?@()(7>/6 4O( ( ;7=


AΔω (r ) = M Δω e jϕ ( r ) . Y<RahZ

>>/5O > (/,)=)6?)> 5;4/?@()> (7> >/6 /> ;7()5 >)= =);=)>)6? ( > 67 ;4 67 &75;4)D7 )5
?)=57>( 5 -6/?@())( , >)(7, >7= 5;4/?@()R

TI         
)>?)?= % 4.7O7;=7&)>>7; = >/5@4 '$7(7  &76>/>?))5&=/ =@557()47();76?7>
)>; 4. (7=)>O ? 4 <@) > &76?=/%@/':)> (  /6?)= '$7 (   &75 & (  )>; 4. (7= >$7 & 4&@4 ( > )
>75 ( >R )>>) 5%/)6?)O 7    6 (  5 /> * <@)  /6?)=,)=+6&/  &76>?=@?/B  ) ()>?=@?/B  (  
&75 4B7> ,0>/&7> )>;)&0,/&7>O (/>?=/%@0(7> @6/,7=5)6?)R );)6()6(7 (7 6A5)=7 () )>; 4. (7=)> )
&757 )4)> )>?$7 == 62 (7> 67 /6?)=/7= (7 B74@5) (  &*4@4  () =)>74@'$7O ,4@?@ ':)> 6  ?)D?@=  ( 
/5 -)5 ;7()5 7&7==)=R >> > B =/ ':)> 6  ;7()5 >)= )>?@( ( > ;)4  ();)6(+6&/  )6?=) >
&75;76)6?)>(7, ?7=(),4@?@ '$7W γ = ICo / I In XO&757/4@>?= (76  /-@= a R(/>?=/%@/'$7()/&)*
7%?/( <@ 6(7."@5)<@/40%=/7)6?=) &75;76)6?))>?=@?@= 4)(/,@> W γ → 1 XR6<@ 6?7@55)67=
;)=&)6?@ 4())>; 4. (7=)>)>?=@?@= />)5=)4 '$7 76A5)=7())>; 4. (7=)>(/,@>7W γ → 0 X, F&75
<@) (/>?=/%@/'$7()/&) ;=7D/5)V>)( (/>?=/%@/'$7() E4)/-.R
@ 6(7  ;)=&)6? -)5 (7> )>; 4. (7=)> )>?=@?@= /> ?7=6 V>) 5@/?7 -= 6() W γ → ∞ XO 
(/>?=/%@/'$7()/&) ;=7D/5 V>)( (/>?=/%@/'$7 @>>/ 6 R)=/ ()>))>;)= =<@)O2@6? 5)6?)&75 
(/>?=/%@/'$7O =)4 '$7>/6 4V=@0(7? 5%*55@( >>)&75 5@( 6' () γ R /-@= a%57>?=  ( 
(/>?=/%@/'$7()/&))5,@6'$7() γ R757)>;)= (7O *5)67=<@ 6(7 &75;76)6?))>?=@?@= 4W
I Co X67>/6 4*506/5 WnaOiaX -6)=  WaiheXR&76?="=/7*7%>)=B (7<@ 6(776A5)=7()
)>; 4. (7=)> ;)=/7(/& 5)6?) 47& 4/F (7> * 5@/?7 -= 6()O & ==)? 6(7 7 @5)6?7 (   () ,7=5 
4/6) =R>>/5O67& >7() 4? ()6>/( ()())>; 4. (7=)>O ;=)>)6?)6 )6B74?8=/ (7>/6 4,7=6)&)
@5 %75 /6(/& (7= ; =  )>?/5 =  &75;76)6?) )>?=@?@= 4 (  (/>?=/%@/'$7 () )>; 4. (7=)> 6> 6 O
 -6)=  WaihfXR


(a)

(b





+):7RLMN 0:897"313$+897+!:+# 3%899,89+"$%+"%1:$G"32(371%<7+32;1%73$%%850*$37%8
$+(:83%%897:9:7+857%8%29%8238+20IM!N 0:897"313$+897+!:+# 3%899,89+"$%+"%1:$G"32(371%<7+3
2;1%73$%%850*$37%8$+(:83%%897:9:7+857%8%29%8238+20I
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5;=)- 6(7 6"4/>) )>? ?0>?/&  () ;=/5)/=  7=()5O ./2>>)6 ) &74 %7= (7=)> ./2>>)6O
7>?)=B)4(   WaiheX ()576>?= = 5 <@)  5;4/?@() 5*(/  (7 >/6 4 )>; 4. (7 &75;7=? V>)
4/6) =5)6?)&75 ()6>/( ()(7>)>; 4. (7=)>;7=@6/( ()()B74@5)O)6<@ 6?7<@) =)4 '$7>/6 4V
=@0(7> ?@= ; = B 47=)>;=8D/57> aOiaO& = &?)=/F 6(7 (/>?=/%@/'$7() E4)/-../2>>)6O7>?)=B)4(
  WaiheXR )>>) & >7O  5;4/?@() (7 >/6 4 6$7 ?)5 @5 B 47= 5*(/7 &76>? 6?)O 5 > ;)6 >
,4@?@ ':)>R
 ;=)>)6' ()@5 ;)<@)6 ;7;@4 '$7())>; 4. (7=)>)>?=@?@= /> (/>?=/%@/'$7()/&)*
)<@/B 4)6?) 7 ()  E4)/-. ) />>7 )<@/B 4)  @5  % /D  R 6<@ 6?7O ; =  @5  4?  ? D  6   
(/>?=/%@/'$7 () /&) * ;=7D/5 (  ;7= @5  - @>>/ 6 R @?=7 &75;7=? 5)6?7 * 7%>)=B (7 <@ 6(7 
;7;@4 '$7 () )>; 4. (7=)> )>?=@?@= /> ) (/,@>7> * ;=8D/5 R >?7 )<@/B 4)  @5 B 47= 5*(/7 ; =  
=)4 '$7 >/6 4V=@0(7 ) >>/5O 6)5  (/>?=/%@/'$7 @>>/ 6  6)5  ()  E4)/-. ,7=6)&) @5  %7 
;=7D/5 '$7R >>)> =)>@4? (7> ? 5%*5 ,7= 5 7%>)=B (7>O )5;=)- 6(7 /5 -)6> =) /> () =)>>76#6&/ 
5 -6*?/& O &757 % >)O > <@ /> )6&76?= 5 /4@>?= ( > 6  /-@=  b )>>  57( 4/( () () /5 -)5 ,7/
)>&74./(  ;7= 6$7 ;=)>)6? = 7 ,)695)67 (7    )5 >)@ ;=7&)>>7 () ,7=5 '$7R >>/5O ;7()V>)
)>?@( =  B =/ '$7 6  ?)D?@=  )5 ,@6'$7 (  =)4 '$7 >/6 4V=@0(7 >>@5/6(7 <@) 6  /5 -)5 7=/-/6 4 7>
60B)/>()=@0(7>$7()>;=)F0B)/>R


+):7SL 1)%28$%1)2+9:$%$%7%88322"+1)2&9+":8$857%89:$77%0# 38+20K7:,$3%8:
$+897+!:+# 3%899,89+"M2 313897$N5%0$+# 3$%$+(%7%29%89+538$%7:,$38I%86:%7$57$+7%+9
3!8%7<K8%H+1)%137+)+20G28%6:'2"+G1%81+1)%132$%(371$+"+32$38$+(%7%29%89+538$%
7:,$39+8"313G :88+23G?0%+)*J :88+23%+"+23G7%85%"9+<1%29%I

UI   
 =  7 )>?@(7 )>? ?0>?/&7 ( > /5 -)6> >/5@4 ( > () B/%=7V &@>?7-= ,/ O 7 5)/7 )>; 4. (7= *
/5;4)5)6? (7 () ,7=5  ?=/(/5)6>/76 4O 6$7V.757-+6)7 67 ,7=5 ?7 () @5 ; = 4)47-= 57R 
(/>?=/%@/'$7(7> 4B7> ;76?@ /> * ,)/?  (),7=5 )>?7&">?/& ) >@ >;7>/':)>)>?$7(),/6/( >()6?=7(7
B74@5)()(/5)6>:)>)>; &/ />( ( ;7=Wa`ma`me`X55cR 5;4/?@()(7>>/6 />(7>)>; 4. (7=)>
,7/ 67=5 4/F ( R  ;7>/'$7 () & (  )>; 4. (7= ()6?=7 (7 , 6?75  * =)-/>?= ( O () 5 6)/=  <@) 
5)>5  (/>?=/%@/'$7 S= 6(95/& T ;7>>  >)= @> (  )5 7@?= > >/5@4 ':)>O 5 6?)6(7  (/>?=/%@/'$7
7=/-/6 4R
B ==)(@= ;)4 ,7=' ()= (/ '$7*?/;/& 5)6?)=) 4/F ( >7%=)@5 -= ();=*V(),/6/( ; = 
,7=5 =  /5 -)5R  (  )4)5)6?7 ;76?@ 4 (  -= () ?)5  &77=()6 (  (),/6/(  ;7= ( xg , yg , zg ) R 
&76?=/%@/'$7( ,7=' ()= (/ '$7)5& ( )>; 4. (7=O6 ;7>/'$7 rg = ( xg , yg , zg ) O* B 4/ ( <@ 6(77
,)/D))6&76?= V>)&)6?= (7)5& ( ;76?7( -= ()R
; = 7>(7/>>/>?)5 >()/5 -)5,7/6@5)=/& 5)6?)>/5@4 ( (),7=5 ?=/(/5)6>/76 4O
@> 6(7 >@%=7?/6 > (7 ;=7-= 5  /)4( \R  ?= 6>(@?7= ,7/ 57B/(7 )5 ; >>7> () `Obe 55 &75 @5 
5 ?=/F () <@/>/'$7 () abh m abh   &7==)>;76()6(7  @5  "=)  () a` m a` 55bR  ,)/D) ()
)D&/? '$7 @4?= >>96/&7 57(@4 (7 ,7/ -)= (7 )5 57(7 ;@4> (7 &75 d &/&47> () =);)?/'$7 ) ?)6(7 @5
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?)5;7()(@= '$7()b` μ s & ( R>75;=7(@F/(7;)4 B/%= '$7(7> 4B7>;76?@ />,7/=)-/>?= (767
;76?7Wn`Ona``55)ng`55X)5=)4 '$7 7&)6?=7(7?= 6>(@?7=R
(7?= 6>(@?7=*(),/6/( ;7= FΔω ( rF ) = FΔω ( xF , yF , zF ) O)5<@)7?= 6>(@?7=)>?"&)6?= (7
)5 ( xF , yF , zF ) R@= 6?) B ==)(@= 7&)6?=7(7?= 6>(@?7=*57B/(7)5(@ >(/5)6>:)>W;4 67 XR
 =  & (  ;76?7 (  -= () B ==/(7O )>? %)4)&)@V>) <@) rF = rg R  )5/>>$7 &A>?/&  * )>?/5 (  ;)4 
Y<RadZ/)/= Wb``iXP/)/= Wb`a` O%XR5& ( ;76?7( -= ()()B ==)(@= O &76?=/%@/'$7( )5/>>$7
&A>?/&  ; =  & (  @5 (7> N  )>; 4. (7=)> * & 4&@4 (  ) )>> > &76?=/%@/':)> >$7 >75 ( >R >>  *
)>>)6&/ 45)6?) @5  7;)= '$7 () &76B74@'$7 (   &75 7> )>; 4. (7=)>O 7> <@ /> ?@ 5 &757
,@6':)>/5;@4>7) >&76?=/%@/':)>>$7O)5>)-@/( O (/&/76 ( >R
 &76B74@'$7 )>; &/ 4 *O )6?$7O 7%?/(  ;)4  ?= 6>4 '$7 (  ,@6'$7 () )>; 4. 5)6?7 ;76?@ 4
; =  @5 (/,)=)6?) ;76?7 (  -= () )  )5/>>$7 &A>?/&  * 67B 5)6?) & 4&@4 (  ; =  )6&76?= = 
&76?=/%@/'$7()& ( )>; 4. (7=R=)>;7>? *5 />/6?)6> ; = =)-/:)>;=8D/5 > 7,7&7(7?= 6>(@?7=
)O 6 ?@= 45)6?)O /=" (/5/6@/= ! 5)(/(  <@) >) , >?  (7 ;76?7 ,7& 4R  ;76?7 ,7& 4 (   ;7() >)=
(),/6/(7&757 rfp = ( x fp , y fp , z fp ) )4/5/?)>;7()5>)=/5;7>?7>; = /-67= =)>; 4. (7=)>,7= ()@5 
()?)=5/6 ( (/>?#6&/ (7;76?7,7& 4R
/5@4 ':)>,7= 5=) 4/F ( >&76>/()= 6(7 ;7>/'$7(7?= 6>(@?7=&757 7=/-)5(7>/>?)5 
()&77=()6 (  & =?)>/ 6  )5Q W n `On `On `XR 7( > > >/5@4 ':)> ,7= 5 =) 4/F ( > )5;=)- 6(7
4/6-@ -)5 () ;=7-= 5 '$7 ()>)6B74B/(7 )5 5%/)6?) ] gReR )>>  ,7=5 O /5 -)6> () B/%=7V
&@>?7-= ,/ ,7= 5-)= ( >R

VI  
  /-@=  cO )6&76?= 5V>) /4@>?= ( > (@ > ()>> > /5 -)6>O =)>@4? 6?)> (7 ;=7&)>>7 ()
/6?)= '$7(7,)/D) &A>?/&7&75)>; 4. (7=)>O&@2 >()6>/( ()>B =/ 5)6?=)a)h`)>; 4. (7=)>U55cR
(a)

(b





+):7TL 1)%288+1:0$8$%<+!73K":893)7(+%157%)2$3$+(%7%29%8$%28+$$%8$%%850*$37%8I 1MN
T
T
R%850*$37J11 %M!NYQ%850*$37%8J11 G$+897+!:,$380%937+1%29%23+29%7+37$3<30:1%$"&0:0$%
7%830:# 3$38+89%1I


  /-@=  d )>?" =);=)>)6? (7  (/>?=/%@/'$7 (7> ( (7> 7%?/(7> ( > /5 -)6> 57>?= ( > 6 
/-@=  cR  =  @5  ()6>/( () () a )>; 4. (7=U55c 7> ( (7> ;7()5 >)= 2@>? (7> ;)4  ,@6'$7
()6>/( ()();=7% %/4/( ()()/&)R=)4 '$7>/6 4V=@0(7;=)>)6?)>6)>>)>( (7>*( ( ;7=nbR
)>>  ,7=5 O )>>)> ( (7> ?+5 @5 &75;7=? 5)6?7 <@) >) ;=7D/5  () @5  (/>?=/%@/'$7 67=5 4R
6<@ 6?7 7 ./>?7-= 5  (  /5 -)5 <@) ,7/ -)= (  4)B 6(7V>) )5 &76?  @5  ()6>/( () () h`
)>; 4. (7=)>U55c=)B)47@@5&75;7=? 5)6?7(/,)=)6?)>/?@ 6(7V>))6?=)@5 (/>?=/%@/'$7() @>>)
() E4)/-.R)>?)& >7O7>( (7>6$7;@()= 5>)= 2@>? (7>;)4 ,@6'$7()/&)57(/,/& ( O4)B 6(7V
>))5&76? 7>5)>57>60B)/>()R
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+):7UL.:89%%899,89+"3$38$$383!9+$38$8+1)%28%157%)2$3(:2#4%8$%28+$$%$%573!!+0+$$%$%
+"%% :88I


>>)&75;7=? 5)6?7;7()>)=)D;4/& (7;7=<@) >/5@4 '$76$74)B7@)5&76>/()= '$7@5
== 627 ;)=/8(/&7 67 ;7>/&/76 5)6?7 (7> )>; 4. (7=)>O >>/5  &75;76)6?) )>?=@?@= 4 6$7 ;7() >)=
7%>)=B ( R>> &75;76)6?)O&757()>&=/? ;)4 O*=)>;76>"B)4)5()>47& = ,@6'$7;=7% %/4/( ()()
/&)R  (7> (<@/=/(7> () /5 -)6> >)5)4. 6?)> W6$7 57>?= ( >X &75 ()6>/( () () )>; 4. (7=)>
B =/ 6(7)6?=)a)h`O,7= 5 2@>? (7>)5;=)- 6(7,@6'$767=5 4O6)>?)& >7*7%?/(7&./V<@ (= (7
WNjXB =/ 6(7)6?=)`Oig `OiiR>>)>5)>57>( (7> ;=)>)6? 5&./V<@ (= (7()`Oie `OihO<@ 6(7
2@>? (7> ;7= @5  ,@6'$7 7-67=5 4R >>/5O 7>  Nj 7%?/(7> 57>?= 5 <@)O <@ 6?7 5 /7= >$7 )>>)>
06(/&)>5 />>/-6/,/& 6?)>* =)4 '$7)6?=) ,@6'$7()6>/( ()();=7% %/4/( ())7>( (7>R
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WI        
)= 45)6?)O *@5 ,@6'$7&75;4)D )5<@) ; =?)=) 4)/5 -/6 =/  >>@5)5B 47=)>
;7>/?/B7>)6)- ?/B7>R/>?)5 >()/5 -)5&75)>? >& = &?)=0>?/& >>$7&. 5 (7>()&7)=)6?)O>)6(7 
/5 -)5&76>?=@0( ;)4  (/'$7( >&76?=/%@/':)>)5 5;4/?@()), >)()(/,)=)6?)>; =?)>(77%2)?7R
@ 6(7(7/>;76?7>>$7/4@5/6 (7>@> 6(7= (/ '$7&7)=)6?)O /6?)=,)=+6&/ ()>?=@?/B ;7()7&7==)=O
5 >; = <@)/>>7 &76?)' O (/>?#6&/ )6?=))4)>()B)>)== (/ 45)6?)()WblaX λ UdR >7&76?="=/7O7
; (=$7()/6?)=,)=+6&/ &76>?=@?/B >)="(75/6 6?)O>) (/>?#6&/ = (/ 4)6?=))4)>,7= λ UdO)5<@) λ 
*7&75;=/5)6?7( 76( /6&/()6?)R =  5%7>7>& >7>*@56A5)=7/6?)/=7)()B)>)=;)<@)677
% >? 6?); = <@) (/>?#6&/ )6?=)7>)>; 4. (7=)>>)2 ( 7=()5(74/5/ =()=)>74@'$7(7>/>?)5 R
)>?) ?= % 4.7 ,7/ 7%>)=B (7 <@) 7 ?/;7 5 /> &75@5 () )>; 4. 5)6?7 <@) 7&7==) * ()
& = &?)=0>?/& >(/,@> 7@/6&7)=)6?)R >>77&7==)()B/(7!-= 6();7;@4 '$7())>; 4. (7=)><@))>?$7
% /D7 (  =)>74@'$7 (7 >/>?)5 R ) 7 == 627 ()>?)> )>; 4. (7=)> * )>; &/ 45)6?) 4) ?8=/7O 7
)>; 4. 5)6?7 =)>@4? 6?) * /6&7)=)6?)O ( 6(7 7=/-)5 7 ,)695)67 (7   R ) 7> )>; 4. (7=)>
7%)()&)5  @5 == 627 ;)=/8(/&7O @5 &75;76)6?) &7)=)6?) * /6?=7(@F/(7O ;=7(@F/6(7 ;)=/7(/&/( ()
67)>;)&?=7())5/>>$7R7)6? 6?7)>>)?/;7()&75;7=? 5)6?76$7;7()>)=7%>)=B (76 >/5 -)6>
() B/%=7V &@>?7-= ,/ O />>7 >) ()B) % >/& 5)6?) ;7=<@) 7> )>; 4. (7=)> ,7= 5 -)= (7> >)-@/6(7 @5
57()47 4) ?8=/7()(/>?=/%@/'$7R>?@(7>,@?@=7>>)=$76)&)>>"=/7>; = &75;=7B =? />./;8?)>)>O/>>7
;7()=" >)= ,)/?7 B =/ 6(7 7 6A5)=7 () )>; 4. (7=)>O  ()6>/( () )  ;7>/'$7O  2@6? 5)6?) &75
>/5@4 ':)> <@) 4)B)5 )5 &76?   (/>;7>/'$7 () == 627> ;)=/8(/&7>  (7> )>; 4. (7=)>R @?=7>
; =#5)?=7> ? 5%*5 ;7()=$7 >)= )D;47= (7> &757 7 ? 5 6.7 (7> )>; 4. (7=)>O ;=7,@6(/( () ) 
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3<&3%&3%4,284:< 3#,%4&3;,34%&-;,#K%&;%&;8:,2&,:;;':,&;%4&3;,34)=3%2&3<143-@&1
2'%,4K 4 8:&;&3<& <:"1+4 )4#1,D  &B8&:,2&3<$!4 3 81,#$!4 %& /4*4; & <,@,%%&; 1>%,#; 34
&3;,34%&-;,#K#,<3%48:484;<;&8:4/&<4;9=&4"/&<,@29=1,),#$!4%4;8:4)&;;4:&;K2&1+4:,
3 2&<4%414*, %4 &3;,34 & 8:&3%,D*&2 % %,;#,81,3 %& -;,#K #42 4 ;=84:<& <&5:,#4 3 :& %
&%=#$!4N2&<4%414*,=<,1,D%)4,=28:4B,2$!44&;<=%4%&#;4K%,@,%,3%4S;&&2<:(;&<8;M
4;/4*4;#424:&#=:;48&%*5*,#4K8:&3%,D*&2#424=;4%&/4*4;&&;<=%4%&#;4;#4244=;4
%& /4*4;N  #&:<4 9=& 4 /4*4 3!4 84%& ;&: #43;,%&:%4 ;,281&;2&3<& #424 =2 P8;;<&284Q 8:
%,;<:,:4;1=34;L4#43<::,4K#4::&;843%&=28:4)=3%&B,*(3#,%44:*3,;24&4#=81=*:%&
&B<:4:%,3:, ,284:< 3#, 3 &%=#$!4 &;#41:N ;<,2=1 4 #:&;#,2&3<4 & 4 %&;&3@41@,2&3<4K 
#44:%&3$!4 2=;#=1:K ; )#=1%%&; ,3<&1&#<=,;K  ,3,#,<,@ ,3%,@,%=1K )@4:&#&3%4 4 %@&3<4 & 4
8:4*:&;;4 % 81@:N 3#&3<,@  4";&:@: & #43+&#&: ; 8&;;4; & ; #4,;; %4 2",&3<& &2 9=& ;&
@,@&N 284; VdbbiW %&)&3%& 9=& 4 =;4 %4; /4*4; 34 #43<&B<4 &%=##,431 ;5 84%& ;&: ;,<=%4
#4::&<2&3<&8:<,:%#428:&&3;!4%4;)<4:&;9=&#41"4:28:=28:&3%,D*&2<,@K/9=&
2,;%49=&4/4*4&2;,K49=&@,8:424@&:=2"48:&3%,D*&2'4#1,2%&%,;#=;;!4&<:4#K
#42 4 8:4)&;;4: 8&:2,<,3%4 <&3<<,@; & :&;84;<; %,;#4:%3<&; 4= 1<&:3<,@;K <41&:3%4 4; &::4;K
8:424@&3%4;=31,;&&3!4;,281&;2&3<&#4::,*,3%4S4;4=@1,3%448:4%=<4),31N ;;4<=%43!4
' 2=,<4 )#,1 %& #43<:41: & 2=,<4 2&34; %& ;& 8:&@&: & 813&/: %& 3<&2!4K 4 9=& 84%& <:D&:
%&;#43)4:<4 & ,3;&*=:3$ 4 8:4)&;;4:N  8:&;&3<& :<,*4 :487& 2,; =2 )&::2&3< 8: =2
:&)4:22813&;<:=<=:%&&3;,34&8:&3%,D%43%,;#,81,3%&-;,#N
"4"A<"=O'/"A*M%=#$!4K 4*4;1>%,#4;K8:&3%,D*&2N
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SM  
;<=%4; 24;<:2  ,3&*@&1 ,284:< 3#, %4 &3;,34 %& -;,#K %&;%& ; 8:,2&,:; ;':,&; %4 &3;,34
)=3%2&3<143-@&12'%,4K+@&3%43&#&;;,%%&%&B,;<(3#,%&8:484;<;&8:4/&<4;9=&@,;&2
9=1,),#$!4 %4; 8:4)&;;4:&;K  2&1+4:, 3 2&<4%414*, %4 &3;,34 & 8:&3%,D*&2 % %,;#,81,3 %&
-;,#N
 8:&;&3<& <:"1+4 4"/&<,@ :&1<: %& )4:2 "&2 ;=#,3<  =<,1,D$!4 %; <,@,%%&; 1>%,#; 3
8:&3%,D*&2%&#43#&,<4;)-;,#4;K&2";%4;34;&;<=%4;K"&2#4243;&;<:<'*,;%&;&3@41@,%;&
9=,8:&;&3<%;%&1*=3;=<4:&;3:&%&%=#$!4N
 ,3&*@&1 9=& 4 /4*4 ' <!4 3<,*4 9=3<4  +,;<5:, %4 8:58:,4 +42&2K &3<&3%&S;& 9=& 3&3+=2
+42&23;#&,3<&1,*&3<&K2;9=&48:&3%,D%4#43<&#&8:<,:%,3<&:$!4&3<:&4,3%,@-%=4&;
:&;84;<; 4; &;<-2=14; &B<&:34;K 9=& ; %,)&:&3<&; )4:2; %& &3;,3: -;,# %&@&2 ;&: 8&3;%; &
<:"1+%;&B=;<,@2&3<&K84;;,",1,<3%4=28:&3%,D%4%,)&:&3<&&;,*3,),#<,@4N
424&;#484%&<:"1+:4;#43<&>%4;%&-;,#%&=2)4:22,;<:&3<&&24<,@%4:K4";&:@S
;& 9=& 4; %,;#&3<&;K %& =2 )4:2 *&:1K <(2 =2 *:3%& )#,1,%%& &2 23=;&: 4; 2&,4; %,*,<,;K
&@,%&3#,3%4  ,284:< 3#, %& =<,1,D:24; &;; @3<*&2 #424 2,; =2 %; @:,; 23&,:; %&
<:"1+:4;P%&;24<,@3<&;Q#43<&>%4;%&-;,#K;;,2%,<4;8&14;%,;#&3<&;N
4=@&&;#41+1&<5:,%&=2%4;@:,4;/4*4;431,3&8&1,3<&:3&<K&@,%&3#,3%49=&#429=19=&:
/4*4 84%&S;& <:"1+: &3=2&:; 84;;,",1,%%&; %& <&2;K 3!4 ;5 -;,#4;K 2; %& @:,; :&; %4;
%,@&:;4;3-@&,;%&#43+&#,2&3<4K";<9=&+/=2813&/2&3<4%&&B&#=$!4"&2&1"4:%4N
4:;&:=2:&#=:;4=<,1,D%4&2;1%&=1K4;/4*4;#428=<#,43,;%&@&28;;:84:=231,;&
8:'@, %4 8:4)&;;4:K +@&3%4  3&#&;;,%%& %& ;& @1,: ; #:#<&:-;<,#; @,;=,;K ;;,2 #424K  ;=
81,#",1,%%&%&3<:4%48:4/&<4841-<,#4S8&%*5*,#4%&;#41&%4813&/2&3<4%48:4)&;;4:N
 &;#41+ %& =2 2",&3<& #428=<#,431 :&1#,43S;& #42 %,@&:;4; ;8&#<4; <3<4 <&5:,#4;K #424
2&<4%415*,#4;K84:'2=2%4;;8&#<4;)=3%2&3<,;#43;,;<&32&%,$!4%48:4)&;;4:N2",&3<&K
84:2,;:,#4&#43;<:=<,@49=&;&/84:;,;5K3!4';=),#,&3<&8:8:424@&:#43<&B<4;8:48-#,4;8:
#43;<:=$!4%4#43+&#,2&3<4N
,3<&:2'%,4%48:4)&;;4:%&;&28&3+=288&1%&<&:2,33<&K32&%,%&29=&4%4#&3<&#:,;
;,<=$7&; %&;),3<&;L :&#4:<: &;<; ;,<=$7&; &2 @:,4; 8:4"1&2; ,3<&:2&%,:,4; 84;;,",1,< 4;
1=34; %&;14#:&2S;& 2=,<; @&D&; %4 8:4"1&2 8:,3#,81K 41+3%4S4 & 8&:#&"&3%4S4K ;4" 4=<:
8&:;8&#<,@K 84;;,",1,<3%4S1+&;  "=;# %& 34@4; #2,3+4;K &  :&@1,$!4 #43;<3<& %& ;=;
&;<:<'*,; & 4"/&<,@4;K &3),2K &3@41@&3%4S;& #% @&D 2,; 34 8:4#&;;4 %& #43;<:=$!4 %4
#43+&#,2&3<4N

TM    
3<&3%&S;& #424 1>%,#4 1*4 8&:<&3#&3<&  ":,3#%&,: 4= /4*4K & 9=& 4 ":,3#: & 4 /4*: ;!4 <4;
,3%,;8&3;@&,;;>%&)-;,#K&24#,431&,3<&1&#<=1&;&28:&&;<,@&:28:&;&3<&;&29=19=&:84@4
%&;%&4;2,;:&24<4;<&284;N<:@';%&1&;K4;&:+=234%&;&3@41@&1,3*=*&2K48&3;2&3<4K
;4#,1,D$!4K,3,#,<,@&=<4&;<,2K8:&8:3%4S;&8:;&:=2#,%%!4#8D%&&3):&3<:%&;),4;
&8:<,#,8:3#43;<:=$!4%&=22=3%42,;;4#,@&1N
12&,% VdbcbW ),:2 9=&  81@: 1>%,#4 <&2 ;= 4:,*&2 3 &B8:&;;!4 1<,3  9=& 9=&: %,D&:
Z/4*4QN & #+;;& #43),3%  ;= 4:,*&2K 4 <&:24 1>%,#4 &;<:, ;& :&)&:,3%4 8&3; 4 /4*:K 4
":,3#:K 4 24@,2&3<4 &;843< 3&4K 2; #42 4 <&284 4 1>%,#4 8;;4=  ;&: :&#43+&#,%4 #424 <:$4
&;;&3#,1 %& 8;,#4),;,414*, %4 #4284:<2&3<4 +=234N & 24%4 9=&  %&),3,$!4 %&,B4= %& ;&: 4
;,281&;;,363,24%&/4*4N
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#&:<49=&4=;4%&/4*4;&2;1%&=1'=284=#4841(2,#4K1*=3;),15;4)4;K&8&;9=,;%4:&;&2
*&:1K #424 &2 8:<,#=1: 3 :& %& ;,#414*,K &%*4*,K ,3*?-;<,# & %=#$!4 84;,#,432S;& 
)@4:&2:&1$!44=;4%&<,@,%%&;1>%,#;&2;1%&=1N3<:&<3<4K4;9=&#:,<,#2<18:<,#&2
;1 %& =1K &3#43<:S;& :%4;4 VckkhW ),:23%4 9=& P4 /4*4 &2 ;1 %& =1 8:&;&3< =2
#434<$!43&*<,@K;&3%4@,;<4#424;=8&:#,1,%%&&#4224<,@$!44#=1<QN ,3&114VckjdW#:,<,#
P4/4*43&;#4184:#43;,%&:S148&3;=2   4=#424=2    ),2%&4"<&:
=2)1;:&;84;<&;8&:%QN
3<:&<3<4K4";&:@S;&K84,;9=&1*=3;%4;*:3%&;&%=#%4:&;#42442&3,=;K&2;=4":  
   8:&;&3<4=  ;= #43#&8$!4 %& %=#$!4N &;< 4":K #424 &,B&,: VckkgW 34;
843< 42&3,=; P8:&*@  =<,1,D$!4 %& =2 2'<4%4 %& #4:%4 #42  3<=:&D & :&#42&3%@ 
8:<,#%&/4*4;K%&@,%44;&=@14:)4:2<,@4QN4:<3<4K8:&#&+@&:=2"42;&3;4&2:&#43+&#&:
 ,284:< 3#, %; <,@,%%&; 1>%,#; 3!4 ;5 3; %,@&:;; :&; %4 ;"&:K 2; <2"'2 34 9=& ;& %,D
:&;8&,<44&3;,34%&-;,#N
284; VdbbiW :&1< 9=& 4 /4*4K 3; ;=; %,@&:;; )4:2;K =B,1, 34 8:4#&;;4 &3;,34S8:&3%,D*&2K
<3<4 34 %&;&3@41@,2&3<4 8;,#424<4:K ,;<4 'K 34 %&;&3@41@,2&3<4 % 24<:,#,%%& ),3 & 281K "&2
#424 34 %&;&3@41@,2&3<4 %& +",1,%%&; %4 8&3;2&3<4K #424  ,2*,3$!4K  ,3<&:8:&<$!4K 
<42%%&%&#,;!4K#:,<,@,%%&K41&@3<2&3<4%&+,85<&;&;K4"<&3$!4&4:*3,D$!4%&%%4;&
81,#$!4 %4; )<4; & %4; 8:,3#-8,4;  34@; ;,<=$7&; 9=&K 84: ;= @&DK #43<&#&2 9=3%4 /4*24;K
9=3%44"&%&#&24;:&*:;K9=3%4@,@&3#,24;#43)1,<4;3=2#428&<,$!4&3<:&4=<:4;N
3<4; VckkjW 1&:< 9=& 4 1>%,#4K &39=3<4 )&::2&3< %& 8:&3%,D*&2K ;5 ;& %&;&3@41@& %& )4:2
84;,<,@K9=3%44&%=#%4:;4="&:<:"1+:%&9=%2&3<&#42&1&N3<&3%&3%49=&2=,<4;@(&2
&;<&<,84%&<,@,%%&#424%,;8=<K43%&+8&:%&%4:&;&*3+%4:&;K=2*:3%&8:<&%4;%4#&3<&;
%,;;&2,3&;<&#43#&,<4&::63&49=&;&<&2%&;<<,@,%%&N=3%4;&<:"1+4#4:84K":,3#%&,:K
4 /4*4K 4= ;&/K  1=%,#,%%&K ;& %&;&3@41@& %,@&:;; 84<&3#,1,%%&; #424  #:,<,@,%%&K 4 8:D&:K 
,3<&:$!4 &3<:& ; 8&;;4;K  #448&:$!4K 4 8:&3%,D%4 ;,*3,),#<,@4 %4; @:,%4; #43#&,<4; %&
8:&3%,D*&2K&3<:&4=<:4;N
A2=:& 4;4=2&VdbbeW#,<21*=2;,%',;%&#42431,;:8:&;&3$%-;,#3;&;#41;K
8:&#,;3%4 %& =2 <&3$!4 &;8&#,1 8:  :<,#=1$!4 &3<:& ; #428&<(3#,;K #43+&#,2&3<4; &
&;<:<'*,;;&:&2%&;&3@41@,%4;N
43)4:2&4;=<4:&;K34&3;,34)=3%2&3<1&2'%,4K-;,#8&:23&#&:2&;2K#42;=;1&,;&
8:,3#-8,4; :&#43+&#,%4; & &;<"&1&#,%4;K ,3% 9=& #43<,3=2&3<& ),B& 34@4; #43+&#,2&3<4; &
%&;#4"&:<;N  9=& :&12&3<& 8:&#,;S;& 2=%: ;!4 ; 8:&)&:(3#,; %4; #43<&>%4;K ; &;#41+; %4;
<&2;K424%4%&)1:&&;#:&@&:K;)4:2;%&<:"1+:&4; 4"/&<,@4;)4:2<,@4;8:484;<4;8:
-;,#N
2;,4&<&))3,VdbbjW&@,%&3#,29=&4&;<=%4%-;,#,3,#,S;&3;;':,&;8:,2:,;3%,;#,81,3
%& ,(3#,;K ;&3%4 2,3,;<:% 8&3; 84: =2 %4#&3<&K 9=& 34 *&:1K 3!4 <&2  )4:2$!4 &;8&#-),#
3&#&;;:, 8:  )=3$!4K &@,%&3#,3%4  ,284:< 3#, %& =2 2&1+4:, 3 9=1,),#$!4 %&;;&;
&%=#%4:&;K;&/<:@';%&#=:;4;%&#8#,<$!44=#=:;4;%&&B<&3;!4K4"/&<,@3%424;<::-;,#
#=:,4;K8:D&:4;&K1'2%&<=%4K%,@&:<,%&81,#%4#4<,%,34%4;1=34;N
&*=3%4 #+:4&%&: VdbbiWK &3;,3: -;,# 8: #:,3$;K %&;%& 4; 8:,2&,:4; 34; %& &;#41K <&2 ;=
,284:< 3#, 8:  &%,),#$!4 %& #43#&,<4; )-;,#4;K %&,B3%4 "&2 #1:4 9=& 4 &3;,34 %& -;,# 'K
84:<3<4K=25<,2484:<=3,%%&8:9=&4;1=34;8:&3%2;&&B8:&;;:%&23&,:#1:K;&2
%=",&%%&K2,;%49=&#43<&>%4NTPXNNNY&1;4";&:@24;:&;=1<%4;%&;=;$7&;&:&)1&<&2;4":&
;=;&B8&#<<,@;,3,#,,;Q),:24=<4:N
,#:%4 & :&,:& VdbbiW :&@&12 1*=3; %%4; :&1#,43%4; 4; #43#&,<4; 9=& 4; 1=34; 8:&;&3<2 
:&;8&,<4%%,;#,81,3%&-;,#34&3;,342'%,4K4;=<4:&;=<,1,D:2#424,3;<:=2&3<48:#41&<
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%& %%4; =2 9=&;<,43:,4 "&:<4 9=&K 84: ;= @&DK &@,%&3#,4= =2 *:3%& %,),#=1%%& 84: 8:<& %4;
1=34;8:;&&B8:&;;:&2N
,;:&;=1<%4;%&243;<::29=&-;,#;&:&;=2&=2%,;#,81,3%&#1#=14;&)5:2=1;K1'2%&
;&:;&2&1+3<&<&2<,#L84:4=<:41%4K:&;84;<;=284=#42,;#4&:&3<&;)4:2&;#:,<;&3<:&
4;2&;24;K#,<3%4#424-;,#4;/=%2#428:&&3%&:4#4284:<2&3<4%&)&362&34;&;=
81,#",1,%%&)@4:%4"&3&),#,4+=234N
;=<4:&;3::29=&1&,%&%,:&<:,D&;&";&;VW843<=2:&)4:2)=3%2&3<13&%=#$!4
";,#K 8:,4:,D3%4 4 %&;&3@41@,2&3<4 % =<4342, ,3<&1&#<=1 & %4 8&3;2&3<4 #:-<,#4 %4 1=34K
4"/&<,@3%4 <2"'2 ,%&3<,),#: ,%',; #&:# %4 &3;,34 % -;,#K &1"4:3%4 =2 #&3:,4 %&
,3@&;<,*$!48:)=<=:4;8:4)&;;4:&;3:&N
43)4:2&&D&3%&&<N1NVdbbkWK4&3;,34%&-;,#<&2;,%4,3)1=&3#,%48&14;8: 2&<:4;#=::,#=1:&;
3#,43,; VWK 9=& 8:487&2 &;<:<'*,; %,%<,#; ";&%; 8:,3#,812&3<& 3; #43#&8$7&; %4;
1=34;K3&B8&:,2&3<$!4K3#43<&B<=1,D$!4%4#43+&#,2&3<4)-;,#4N
34<5:,49=&(3);&'#414#%34;;8&#<4;#4*3,<,@4;%4&3;,34S8:&3%,D*&2%&-;,#K%&,B3%4S
;& %& )4: 4=<:4; ;8&#<4; &3@41@,%4; &K ;;,2K 3!4 )D&3%4 /=;<,$  #4281&B,%%& %4 8:4#&;;4N ,;
:&;=1<%4; ,3%,#2  3&#&;;,%%& %& 2,4: ,3@&;<,2&3<4 3 8&;9=,; <&5:,#K 9=& 8&:2,< =2 2,4:
:&)1&B!4&#428:&&3;!4%;2=,<;%,2&3;7&;%48:4#&;;4&%=#<,@4N
,1@ &< 1 VdbbjW ),:22 9=&  =<,1,D$!4 %& /4*4; 3 @1,$!4 %4 &3;,34K 8&:2,<& 4 8:4)&;;4:
,%&3<,),#: <:@'; % :&$!4 & <,<=%&; %4; 1=34;K ;& 4; 2&;24; ;;,2,1:2 4 #43<&>%4 &B81,#%4N
1'2 %& ;&:&2 =<,1,D%4; 8: 8:424@&:  @1,$!4K 4; /4*4; %&;&3@41@&2 34; 1=34; #&:<;
#428&<(3#,; & +",1,%%&;K #424 <:"1+: &2 *:=84K ;&: #428&<,<,@4; %&3<:4 %& #&:<4; 1,2,<&; &
:&;8&,<:48,3,!4%44=<:4N4:<3<4K81,#$!4%&/4*4;'=2:&#=:;4%,%<,#49=&84%&;&:=<,1,D%4
8:@1,:41=34&2:&1$!44#43<&>%4&;<=%%4N
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A SIMETRIA ENTRE O MODELO DE BOHR E A DUALIDADE DE BROGLIE
(ENSAIOS NUMÉRICOS)
MORAES, B.T.F. e LAERTE, L.C.
Instituto Federal do Pará - Campus Belém e Instituto Federal do Pará – Campus Belém
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RESUMO
Neste trabalho a simetria entre o modelo de Bohr e a dualidade de de Broglie,
proposta para o comportamento do elétron no átomo de hidrogênio, é evidenciada através de
ensaios numéricos de medidas sobre as grandezas físicas relacionadas ao movimento da
partícula e à onda associada nos estados estacionários, onde é permitido ao elétron ocupar
sem irradiar. Os resultados possibilitam nova investigação sobre os espectros atômicos.

Palavras-chave: Modelo de Bohr, Dualidade, espectros atômicos
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1. INTRODUÇÃO
De Broglie, assim como Bohr, utilizou o modelo de uma partícula carregada em MCU, cujo
centro do movimento se encontra o núcleo. Grosso modo, a diferença é que de Broglie
postulou a existência de uma onda associada à partícula e utilizou a teoria da relatividade
restrita para justificar seu modelo, porém encontrou a mesma quantização para o momento
angular ݊ = ܮ, em 1924. Isso motivou os autores do presente trabalho a desenvolver ensaios
numéricos para os dois modelos e assim verificar a simetria dos resultados.

2. ESPECTROS ATÔMICOS E OS RESULTADOS DE BOHR
A espectroscopia é uma técnica importante para estudar o arranjo dos elétrons nos átomos. Em
1885, Balmer mostrou que o comprimento de onda (  ) de qualquer linha do espectro visível do
hidrogênio pode ser dada pela fórmula empírica:
1
1
1
= ܴ ൬ ଶ െ ଶ ൰ ,
2
݊
ߣ

݊ = 3,4,5, …

(01)

onde, ܴ = (1,09677576 ± 0,00000012)x10 mିଵ é o valor experimental da constante de
Rydberg. A Figura 1 mostra o espectro da radiação emitida em função do comprimento de
onda:

Visível
n=

3

4

ܪఈ
ߣ(°A)=

ܪఉ

6562,8
vermelho

5
ܪఊ

6 7 8

ܪஶ
espectro
contínuo

ܪఋ

4861,3 4043,5 4101,7
azul violeta ultravioleta

3645,6 (limite de
convergência)

Figura 1
Após o avanço dessa técnica novas séries de linhas espectrais foram obtidas por Lyman,
Parchen, Brackett e outros. De um modo geral, essas séries são representadas por:
1
1
1
= ܴ ቆ ଶ െ ଶ ቇ ,
݊
݊
ߣ

݊ = ݊ + 1, ݊ + 2, …

(02)

com ݊ inteiro e ߣ o comprimento de onda da radiação emitida na transição entre os estados
݊ e ݊ .
Em 1913, Bohr quantiza o átomo postulando que o momento angular do elétron é múltiplo de
 ( = ݄Τ2ߨ, onde ݄ é constante de Planck), ou seja, para um estado-݅ qualquer: ܮ = ݊ ,
onde
݊ é um número inteiro. Essa quantização possibilitou os seguintes resultados:
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a) A determinação da constante de Rydberg
ܴ =

݉݁ ସ
8݄ܿଷ ߝ

(03)

ଶ

onde, c é a velocidade da luz; ߝ , é a permissividade elétrica do vácuo; m, a massa do elétron e
e, a sua carga. Os valores numéricos destas constantes substituídas em (03), fornecem:
ܴ = 1,0974195ݔ10 ݉ିଵ

(sem correção da massa nuclear)

ܴ = 1,096815916ݔ10 ݉ିଵ (com correção da massa nuclear);
b) O momentum do elétron no estado-݅,
 = ݉आ

.

(04)

c) A magnitude da energia do elétron no estado-݅:
1
ܧ = ݉आ ଶ
2

(05)

ou,
ܧ = ݇

݁ଶ
2ݎ

(06)

onde ݇ = 1Τ4ߨ ߝ e ݎ são os raios atômicos que obedecem a forma discretizada: ݎ = ݊ ଶ ݎଵ,
com ݎଵ = ݁ ଶ Τʹ݄ܴܿ sendo o raio de Bohr.
d) A freqüência efetiva do elétron no estado-݅: ߥ = आ Τ2ߨݎ .
e) A freqüência da linha espectral emitida na transição do elétron do estado-݅ para o estado-݆:
ߥ =

1
ห ܧെ ܧ ห
݄ 

.

(07)

Com esses resultados, podemos estimar numericamente os valores de ܧ , ݎ , आ , ߥ e do
momento  = ݉आ do elétron em cada estado. Calculamos para ݊ = 1, 2, 3, 4, como é
mostrado na Tabela 1.

Estado (݊ )
ܧ (eV)
ݎ (°A)
ߥ (10ଵହ )ݖܪ
आ (10 ݉Τ)ݏ
 (10ିଶହ ݃ܭ. ݉Τ)ݏ

1
13,60637911
0,529165896
6,579962122
2,187736984
19,92926313

2
3,401594702
2,116663584
0,822495274
1,093868504
9,964631672
Tabela 1
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3
1,511819821
4,762493064
0,243702303
0,729245669
6,643087782

4
0,850398717
8,466654336
0,102811909
0,546934252
4,982315837

3. A HIPÓTESE DE DE BROGLIE E AS TRANSIÇÕES ATÔMICAS
Em 1924, de Broglie postulou que elétrons e outras partículas formadoras de matéria possuem
onda associada. Sua hipótese revela a dualidade, matematicamente representada pela
relação:
݉ = आ =

݄
ߣ

(08)

onde, ߣ é o comprimento de onda associado à partícula de massa ݉.
O momento angular quantizado por Bohr significa, então, que nos estados em que é permitido
ao elétron permanecer sem irradiar, a onda associada a ele é estacionária e obedece à
condição:
(݊ = ݅݊ )ݎ݅݁ݐ.

݊ ߣ = 2ߨݎ

(09)

Nessa construção, encontramos que para o estado-݅, a onda associada possui:
a) Momentum(*)
 =

݄
ߣ

ܧ =

݊
݄ߥ
2 

b) Energia(*)
(*)

c) Velocidade

आᇱ = ߣ ߥ

;

(10)

;

(11)

.

(12)

Adicionalmente, com a troca de energia e momentum entre partícula e onda no estado-i,
estabelece-se uma relação entre suas velocidades(*):
आ = ݊ आᇱ

.

(13)

É possível, então, compararmos as expressões (10), (11) e (12) com o conjunto de equações
fornecidas pelo modelo de Bohr, uma vez que assumindo os valores para ݊ = 1, 2, 3, 4,
encontramos valores numéricos para as grandezas relacionadas à onda, conforme a Tabela 2.
Estado (݊ )
ܧ (eV)
ߣ (°A)
ߥ (10ଵହ )ݖܪ
आ Ԣ (10 ݉Τ)ݏ
 (10ିଶହ ݃ܭ. ݉Τ)ݏ

1
13,60637913
0,332484738
6,579962103
2,187736978
19,92926362

2
3,401594722
6,649694771
0,822495262
0,546934244
9,964631811
Tabela 2
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3
1,511819802
9,974542151
0,243702301
0,243081887
6,643087873

4
0,850398713
13,29938951
0,102811907
0,136733559
4,982315906

Finalmente, as freqüências dos fótons nas transições atômicas podem ser obtidas combinando
a equação (7) com a equação (11), resultando
1
൫݊ ߥ െ ݊ ߥ ൯ = ߥ .
2  

(14)

Para exemplificar este resultado calculamos a freqüência da linha espectral ߥସଵ , na unidade
10ଵହ ݖܪ, para todas as possibilidades de saltos quânticos, conforme a Figura 2, onde obtemos:
a ) na transição direta (4 ՜ 1):

b)

݊=4
ߥସଷ

nas transições indiretas
(4 ՜ 3):

ߥସଷ = 0,1599296344

(4 ՜ 2):

ߥସଶ = 0,6168714471

(3 ՜ 2):

ߥଷଶ = 0,4569418128

(3 ՜ 1):

ߥଷଵ = 2,9244276022

(2 ՜ 1):

ߥଶଵ = 2,4675315261

Estados

Transições

ߥସଵ = 3,084357245

ߥସଷ
݊=3
ߥଷଶ

ߥସଶ

݊=2
ߥସଵ

ߥଶଵ

ߥଷଵ

ߥଶଵ
݊=1

Figura 2

A conservação da energia é então verificada, pois a transição atômica em (a) também é
fornecida pela relação de Ritz, através das possibilidades de transição dadas em (b), onde são
satisfeitas as seguintes relações:
ߥସଵ = ߥସଶ + ߥଶଵ = ߥସଷ + ߥଷଵ = ߥସଷ + ߥଷଶ + ߥଶଵ .

(15)

Infere-se, portanto, que a Equação (14) é uma outra maneira de expressar a fórmula geral da
espectroscopia dada pela Equação (02). Corrobora-se ao fato a determinação da constante de
Rydberg, considerando, por exemplo, que na transição (3 ՜ 2), o comprimento de onda
associado à emissão (ou absorção) entre os estados ݊ = 3 e ݊ = 2, vale: ߣଷଶ = ܿΤߥଷଶ =
6560,8453 °ܣ, onde ܿ é a velocidade da luz. Este é o valor do comprimento de onda associado
à linha ܪఈ no espectro visível do hidrogênio na série de Balmer, cuja substituição na Equação
(02) resulta em absoluto acordo com os resultados de Bohr para a constante de Rydberg.

4. CONCLUSÃO
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O presente trabalho ratifica a simetria entre o modelo de Bohr e a hipótese da dualidade de de
Broglie através de ensaios numéricos e das expressões matemáticas para a partícula e sua
onda associada nos estados estacionários. O objetivo central foi mostrar que a equivalência
entre esses modelos teóricos é satisfeita analítica e numericamente.
Os ensaios são considerados para o número quântico assumindo os valores ݊ = 1,2,3,4, cujos
os cálculos obtidos para a energia e o momentum apresentam percentual de erro desprezível
quando são comparados os resultados para a partícula e para a onda. Outro resultado
interessante é a determinação da constante de Rydberg, onde o valor encontrado
experimentalmente é confrontado, aqui, considerando o caráter dual do elétron.
Esses resultados possivelmente nos remetem a trabalhos futuros envolvendo estados
estacionários e às interações da radiação com a matéria.
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RESUMO
Esse trabalho é resultado de um árduo planejamento de atividades destinadas à apresentação
de idéias específicas da Mecânica, assunto abordado na I ExpoFísica do IFAM que ocorreu em Setembro
de 2010. Nesse evento, organizado pelos alunos do curso de Licenciatura em Física, foram expostas
diversas atividades tais como: palestras, filmes no CineFísica, experimentos com equipamentos do
laboratório de Física da instituição, experimentos com materiais de baixo custo, simulações
computacionais, observações no telescópio e um espaço astronômico. Após o término da I ExpoFísica
recebemos convites de diversos lugares, dentro e fora da cidade, que gostariam de prestigiar nossas
atividades e principalmente o espaço astronômico, que foi o ambiente mais procurado durante todo o
evento, pois se trata de um espaço visual que transmiti ao observador a idéia de está no universo.
Obtivemos grande aceitação do público em geral que esteve visitando nossa exposição, além de trazer
inovação científica para o instituto e ser uma experiência significativa para os licenciandos em Física.
Palavras-chave: Exposição de Física, Mecânica, Cotidiano Manauense.
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1. INTRODUÇÃO:
A primeira ExpoFísica do IFAM (Exposição de Física do Curso de Licenciatura em Física) nasceu
da reunião de um conjunto de idéias da Primeira Turma do Curso de Licenciatura em Física do Instituto.
Do intuito de promover atividades de divulgação ligadas aos fenômenos físicos, os licenciandos de Física
reuniram-se periodicamente para desenvolver essas idéias dando origem ao evento intitulado de I
ExpoFísica.
Esse evento bem como sua continuação em 2011 tem como objetivos: a prática do
empreendedorismo em um curso de Licenciatura na medida em que os alunos são incentivados a
participar da organização e realização do evento, contribuindo para que eles sejam futuros divulgadores
da ciência na atividade de professor de física e também um envolvimento maior entre os alunos do
ensino médio e os de graduação sendo os primeiros incentivados na prática da pesquisa e do ensino e os
da graduação tendo mais uma atividade em sua formação acadêmica, tudo isso favorecendo na
divulgação do curso para seu crescimento na Instituição.
Em planejamento prévio, os licenciandos elaboram um plano de atividades, no qual foram
definidas quais e como seriam desenvolvidas as mesmas passando desde a escolha do tema, através de
consulta entre os idealizadores do evento, como também definição das atividades.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
De acordo com Moura (1995) as Feiras de Ciências foram estabelecidas formalmente no Brasil
a partir dos anos 60 quando o MEC constituiu em algumas capitais brasileiras os Centros de Ensino de
Ciências. Segundo o Projeto: Avaliação de Feiras de Ciências apoiado pelo CNPq/Fac. Educação, o
objetivo principal das feiras era “(...) possibilitar ao aluno a vivência do processo de investigação
científica e a compreensão da sua importância (...) buscando-se contribuir para a formação do espírito
científico do aluno”. E a partir das dificuldades de realizar esse objetivo junto com docentes e discentes
começou a ser implantado o “método científico”, como: a observação do fenômeno, a formulação e o
teste de hipóteses, a coleta, classificação e análise de dados e a conclusão da experiência. Desta
maneira as Feiras de Ciências resumiam-se em decorar esses métodos para apresentar o trabalho
proposto. Depois de certo tempo as Feiras de Ciências foram desativadas por fatores diversos, no qual
se incluíam dúvidas sobre um ensino das ciências com a “ênfase no processo”. No entanto, nas duas
últimas décadas, estamos avançando na retomada das feiras científicas e exposições de ciências e
tecnologias – eventos em que a teoria e a prática interagem dentro do mundo físico natural e
tecnológico – porém para novos apelos e novas demandas.
Segundo o Programa Nacional de Apoio a Feiras de Ciências – Fenaceb (2006) “uma feira de
ciências é uma mostra para a comunidade de projetos que foram executados pelos alunos ao longo de
um período de tempo, reflexo dos trabalhos escolares em Ciências”. E também são táticas pedagógicas
inovadoras, pois trazem novas propostas de abordagem como a construção do conhecimento do aluno e
descentraliza o ensino tradicional que consiste na recepção passiva dos conteúdos ministrados pelo
professor. Essa tática é fundamentada em estimular o aluno a construir projetos de pesquisa utilizando
o método científico, entretanto buscando respostas para problemas reais e que possuam aplicabilidade
no meio em que vive. Contudo essa transformação de modelo educacional somente será possível de
aplicação quando o conhecimento juntamente com a prática científica for introduzido aos alunos desde
as séries iniciais para suscitar a costume da criatividade e da capacidade de inovação na formação dos
alunos, pois serão eles futuros contribuintes no ramo científico e tecnológico da sociedade brasileira.
Para Camargo et al (2004), as feiras e mostras científicas se destacam como programas
capazes de conectar os avanços e as questões relacionados com a ciência e a tecnologia aos interesses
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do cidadão comum. Dentre seus principais objetivos destacam-se: a) aumentar a consciência sobre o
papel e a importância da ciência na sociedade, proporcionando experiências educativas para que os
cidadãos possam compreender os princípios científicos e tecnológicos; b) desenvolver habilidades
específicas ou de interesse; c) promover a interação comunidade-escola; d) despertar o senso crítico; e)
despertar o senso de cooperação; entre outros.
A Física pode ser vista de forma geral como uma Ciência que dar possibilidades de mostra
resultados práticos visíveis para a sociedade, sendo voltada a dados experimentais, desta maneira pode
ser melhor manipulada academicamente através da exposição de seus conceitos de forma interativa.
Numa feira ou exposição científica vemos os mais variados temas abordados, porém existem
algumas precauções a serem tomadas na apresentação de trabalhos num evento deste grau e relevância
e Rosa (1995) destaca algumas características que devem conter nestes trabalhos:
O levantamento de dados feito para realizar uma feira ou mostra não deve ser novidade para os
alunos. O evento deverá ser planejado com antecedência, sendo assim inserido no calendário
acadêmico para que haja comprometimento de alunos e professores e a comunidade fique
ciente. A comunidade também deve estar envolvida nos projetos da escola, pois ela é tão
importante quanto os alunos e professores. O problema proposto deve está inserido dentro do
cotidiano da comunidade em que os alunos moram, levando em conta e respeitando suas
crenças, costumes, experiências de vida e as diferenças de idade.

Tendo esses pontos como foco, iniciou-se o trabalho de elaboração da Primeira Expofisica, que
procurou desenvolver atividades que aproximasse a Física ao cotidiano do publico alvo.

3. METODOLOGIA:
O evento ocorreu nos dias 29 e 30 de setembro de 2010, com várias atividades. As palestras
apresentadas estavam relacionadas com a disciplina de Física e a Ciência em geral, sendo os
palestrantes professores do corpo docente da Instituição, não apenas do curso de Física, mas também
de Biologia e Química para favorecer a interdisciplinaridade que busca superar a fragmentação da
ciência e harmonizar conceitos pertencentes às várias áreas do conhecimento para promover avanços
científicos.
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Figura 1: Organizadores da I EXPOFÍSICA

No CineFísica foi promovido o debate da inserção de conceitos físicos nos filmes em geral,
evidenciando a presença da Física como ciência no cotidiano.
Os experimentos apresentados se dividiram entre os que já fazem parte do Laboratório de
Física do Instituto e outros confeccionados com materiais simples do dia-a-dia, recicláveis ou não,
ligados aos conceitos de mecânica; uma vez que todas as áreas da Física podem ser trabalhadas
utilizando diversos tipos de materiais e esses experimentos de baixo custo possuem uma simplicidade
durante o processo de montagem que favorece a elaboração de conceitos e a comparação de
elementos do cotidiano dos alunos contribuindo para que a física seja vista pelos alunos como uma
atividade satisfatória. Entre os experimentos executados havia associação de polias, colisões, plano
inclinado, queda livre, MRUV com o trilho de ar, carrinho movido por um balão, boneco equilibrista,
boneco teimoso. Veremos com qual finalidade cada experimento foi desenvolvido:




Associação de Polias – mostrar de que modo as polias podem ser usadas para economizar
esforço. Pois as máquinas simples são utilizadas desde os primórdios da humanidade com o
intuito de diminuir o esforço físico empregado na realização de uma determinada tarefa, um
exemplo é quando uma pessoa vai elevar uma caixa utilizando uma polia, na qual a força
necessária (motora) é aplicada de maneira mais cômoda e com menos esforço.
Colisões – verificar a conservação do momento a partir da colisão entre dois corpos. Já que em
uma colisão atua uma força relativamente grande durante um intervalo de tempo
comparativamente curto, em cada corpo que se choca. Como dois aspectos básicos que
caracterizam uma colisão, têm-se a mudança brusca do movimento de ambas ou de pelo menos
uma partícula que se choca e a distinção dos tempos "antes da colisão" e "depois da colisão" é
clara. Esses aspectos são de caráter geral: eles são válidos para qualquer tipo de colisão, como
por exemplo, um jogo de bilhar, uma batida entre carros ou o choque de uma bolinha contra a
raquete durante uma partida de tênis.
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Plano Inclinado – estudar o comportamento da aceleração de um corpo em função do ângulo de
inclinação de uma rampa. Uma das utilidades de um plano inclinado é a facilidade de erguer
coisas, como pôr um barril pesado num caminhão, pode-se usar uma rampa e rolar o barril até o
caminhão, assim o trabalho realizado seria mais fácil.
Queda Livre – mostrar que, independentemente da massa dos objetos, eles sempre demoram o
mesmo tempo para chegar ao chão, se soltos da mesma altura. Temos exemplos desse
movimento em esportes radicais como: Bungee Jumping, pular de paraquedas, saltar de asa
delta.
Movimento Retilíneo Uniformemente Variado com o Trilho de Ar – reproduzir um movimento
que varia uniformemente com o tempo. Conseguindo mostrar um equipamento no qual o corpo
se mova sob a ação de uma força constante e que permita simultaneamente a observação de
seu deslocamento em função do tempo. Onde temos como exemplo a aceleração positiva de
um carro que estava parado e passou a se locomover.
Carrinho movido por um Balão – aprender sobre a 3ª Lei de Newton, também conhecida como
princípio da Ação e Reação, pois se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B receberá
deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e de sentido contrário. Além do balão
que move o carrinho temos outras aplicações como um patinador ganhando impulso, pessoas
empurrando um carro ou um jogador chutando uma bola.
Boneco Equilibrista – evidenciar que para um corpo ficar em equilíbrio e apoiado em um único
ponto, ele precisa obedecer a duas condições: a massa deve ser distribuída uniformemente; e a
parte mais pesada do corpo deve estar abaixo do ponto de apoio, pois quanto mais abaixo, mais
estável é o equilíbrio. Podemos comprovar o estado de equilíbrio nas prateleiras do
supermercado, em pontes e viadutos, na cesta de compras.
Boneco Teimoso – esclarecer o conceito de centro de gravidade, seu funcionamento e suas
diferenças em relação ao centro de geométrico dos objetos. O equilíbrio de corpos é levado em
consideração na fabricação de ônibus e caminhões que devem ser o mais baixo possível para
que o veículo não tombe. Também nos navios o centro de massa deve ser tal que nunca se eleve
ao centro de empuxo.

Figura 2: Atividades Experimentais
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Simulações computacionais que apresentaram os princípios da física de forma divertida e
dinâmica, utilizando o software Algodoo que é capaz de criar cenas interativas e experimentos de física
estimulando a habilidade e a motivação a partir do conhecimento os alunos.
O telescópio foi apresentado aos visitantes e alunos do instituto, que poderam fazer
observações lunares no último dia do evento.

Figura 3: Observações Lunares

O espaço astronômico foi criado pelos licenciandos, na tentativa de transportar o visitante
para o Universo, devidamente caracterizado com paredes escurecidas, figuras luminosas de astros e
cometas, pouca iluminação e réplicas dos planetas do sistema solar representando os sistemas
geocêntricos e heliocêntricos, reprodução de imagens do universo e galáxias através de uma
apresentação de slides no data show, banners contando um pouco da história dos principais cientistas
que contribuíram para o avanço da Astronomia e da Física, tais como: Aristóteles, Ptolomeu, Copérnico,
Kepler, Galileu, Newton e Einstein.

1108

Figura 4: Espaço Astronômico

4. RESULTADOS:
Após sua realização surgiram diversos convites de participações em outros eventos tanto em
Manaus como em outros municípios, como na II Mostra de Oficinas Práticas e Práticas Pedagógicas do
Projeto Ciclos 2010 que aconteceu em uma Escola Estadual Jamel Amed, no município de Itacoatiara nos
dias 07 e 08 do mês de outubro de 2010.
Nesse evento estiveram presentes alunos dos cursos de licenciatura em Química, Física,
Biologia e Matemática com a finalidade de desenvolver metodologias para atividades de ensino
pesquisa e extensão. Apresentação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que ocorreu entre 18 e
24 de Outubro 2010, com exposições de banners e maquetes que fazem parte do Espaço Astronômico.
Em outro momento tivemos participação na I Mostra Científico – Tecnológica: “Ciências na
Serra”, no IFAM - Campus Presidente Figueiredo realizada no mesmo mês, na área de recreação do
campus.

Figura 5: Estande da EXPOFÍSICA no Campus Presidente Figueiredo
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Nesse evento nacional teve como tema principal “Ciência para o Desenvolvimento
Sustentável” e foi realizado no Ano Internacional da Biodiversidade, estimulou a difusão dos
conhecimentos e o debate sobre as estratégias e maneiras de utilizar a rica biodiversidade brasileira,
sempre de forma conjugada com a melhoria das condições socioeconômicas da população.
No final do ano de 2010 foi aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) o projeto da I Feira de Ciências do IFAM que tem como objetivo a exposição de
trabalhos científicos de alunos e professores da instituição, sendo esse elaborado pelo coordenador do
curso de Licenciatura em Física, Márcio Andrei Sousa Amazonas, no qual é resultado da I ExpoFísica e
tendo como principal objetivo dar continuidade no evento realizado anteriormente.

5. CONCLUSÕES:
Nos cursos de Licenciatura, busca-se unificar a ciência ao cotidiano dos alunos, tendo esse
foco, licenciados desenvolveram exposições que evidenciassem essa ligação, sendo trabalhados
conceitos físicos específicos da mecânica, presentes na vivência da sociedade.
Verificamos que esse trabalho possibilitou o desenvolvimento de vários projetos desenvolvidos
por alunos com assuntos específicos da Mecânica que lhes eram interessantes e instigantes, podendo
assim estimular os alunos a se tornarem pesquisadores.
A I Expofísica teve grande aceitação perante o público presente, apesar de estar destinada a
alunos do ensino fundamental e médio, conseguiu-se atingir alunos e professores do ensino superior,
assim como também coordenadores de diversos cursos de graduação do instituto.
Concernente aos objetivos propostos na execução deste trabalho podemos dizer que foram
atingidos até mesmo superando as expectativas em virtude da participação dos acadêmicos dos demais
cursos além de física assim como os alunos de escolas públicas e particulares que despertaram para a
importância da ciência como elemento de geração de conhecimento e de desenvolvimento.
Alcançado assim todos os objetivos definidos por seus idealizadores, a I ExpoFísica veio a
somar positivamente não apenas para o Curso de Licenciatura, assim como para a instituição na qual as
atividades foram criadas e desenvolvidas. Portanto a partir desses resultados positivos a segunda
ExpoFísica será realizada na data pré-definida nos dias 13 e 14 de outubro de 2011.
Nessa segunda versão além das atividades já desenvolvidas que continuaram na programação
do evento, será incluindo a exposição de trabalhos científicos de alunos e professores da instituição, que
contará com recursos vindos do CNPq e a presença de um professor visitante.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é desenvolver a partir de experimentos com materiais do dia-a-dia
preferencialmente sem custos para o professor e/ou aluno, que possam ser montados por ambos e que
possibilitem uma aprendizagem significativa dos conceitos fundamentais, com isso haverá uma melhor
aproximação dos alunos em aprender de forma interessante e educacional a Física. O aprimoramento
do ensino de Física depende da capacidade de desenvolvermos atividades que estimulem tanto o
professor quanto o aluno, assim é possível dizermos que muitas informações podem ser compartilhadas
de forma que todos aprendem e realizem os trabalhos com satisfação.

Palavras-chave: Experimento, Ensino de Física, Professor, alunos.
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1. INTRODUÇÃO
Nos dias atuais o ato de experimento no ensino da Física tem uma grande importância no
processo ensino-aprendizagem. A Física é uma disciplina que requer atenção e dedicação e através dos
experimentos podemos perceber que fica mais fácil receber essa atenção dos alunos. Então, através de
um incentivo que pode ser adquirido por meio de materiais que são de baixo custo e utilizado em seu
dia-a-dia a aprendizagem será mais gratificante.
Porém, o ensino de Física nas escolas é muito precário, pois falta no professor o interesse ou o
conhecimento em trazer e mostrar aos alunos “novas idéias”, além do trabalho só didático proposto
para sala de aula. Ficam apreensivos só as fórmulas prontas, fazendo dos alunos meras “decorebas” que
se prendem a isso e assim não se importam e não se preocupam em pensar e nem executar seus
pensamentos (FERREIRA, 2004).
Por sua vez, os alunos fazem as atividades sem nenhum interesse ou fazem pensando apenas
na nota que irá receber, não dão importância ao que o professor os transmite, deste modo esquecem o
conteúdo com mais facilidade. Assim, quando chega o dia da avaliação do seu conhecimento o fazem
muitas vezes sem mesmo saber o conteúdo, desta maneira as aulas são usadas para “passar o tempo”,
ou seja, um desperdício que gera a falta de disciplina em sala de aula (ALVES, 2005).
Então, acredita-se que a introdução de aulas práticas irá facilitar o ensino de ciências, onde os
alunos serão incentivados a propor, estudar, discutir os problemas e as soluções encontradas, sendo
assim, apresentarão mais interesse na disciplina de Física (BORGES, 2002).
Desta forma, o experimento será visto como uma forma de fundir a explicação do livro com os
objetos em ação, ou seja, da teoria com a prática, onde usando técnicas adequadas conseguirão uni-las,
pois muitas vezes os dois parecem estar em lados opostos, mas pelo contrário, elas atuam com o
mesmo objetivo de aprendizagem no ensino da Física, que é passar para o aluno o conteúdo proposto.
Observando que a teoria é diferente da prática (Sèrè, 2003).
Portanto, procedimentos alternativos de ensino certamente são necessários para instigar a
participação dos alunos e aumentar o interesse pelos conteúdos ministrados nas aulas de Física. Esses
procedimentos devem ser dinâmicos e permitirem a participação interativa dos alunos. Como aponta
Laburú (2006)
O desafio caracteriza-se pela promoção de uma situação com certa
complexidade, em que as habilidades ou conhecimentos dos estudantes são
provocados, mas num nível intermediário de dificuldade, de forma passível de
ser vencido com um emprego razoável de esforço. A curiosidade manifesta na
conduta exploratória é ativada por situações ambíguas, incongruentes,
surpreendentes, inesperadas, de novidade, que despertam a atenção dos
alunos pelo fato de estarem em desacordo com suas crenças ou conhecimentos
anteriores, além de incentivá-los a buscar a informação necessária para sua
explicação.

2. A APRENDIZAGEM DE FÍSICA POR MEIO DO EXPERIMENTO
O professor de Física tem muitas dificuldades na sala de aula, pois é uma disciplina de difícil
manejo, ou seja, de ser ensinada e tem como conseqüência dificuldades de aprendizagem dos assuntos
por parte dos alunos. Além disso, o conhecimento deve ser construído de forma que estimule os
pensamentos e as idéias dos alunos o que pode ser feita de muitas formas e uma delas, é através da
experimentação (GASPAR, 2003).
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De acordo com Delors (1996), o ensino formal está orientado para aprender a conhecer, isto é,
adquirir os instrumentos de compreensão e, em menor escala, para aprendê-lo a fazer, que conduz o
educando a poder agir sobre o meio envolvente. Com isso, percebe-se a importância de ensinar os
alunos por experimento, preparando-os para futuras situações em que a resolução eficaz possa ser
significativa nos momentos de tomada de decisões.
Freire (1996) acrescenta que, numa pedagogia voltada para a autonomia, o ponto central deve
ser as experiências estimuladoras e de responsabilidades. Implicando ao aluno experiências geradoras
de aprendizado significativo. Deste modo, observa-se que é indispensável o ensino usando métodos de
experiências, pois o foco deve ser o aluno, que não é apenas um espectador, mas sim, o próprio ator.
Além disso, o desenvolvimento das experiências faz com que o docente encaminhe os alunos aos
questionamentos e facilite as respostas para suas curiosidades.
Desta maneira, as atividades apresentadas pelo docente devem ser realizadas de forma
adequada, para que seja possível que os alunos adquiram uma concepção da tarefa e um maior
interesse pela mesma, pois a atividade de experimentação é vista pelos alunos de várias maneiras, para
uns é vantajoso e para outros é perda de tempo (D’AVILA, 1999).

2.1 AS DIFICULDADES PODEM SER SUPERADAS COM OS MATERIAIS DE BAIXO CUSTO
De acordo com Ferreira (1978), é importante para o aluno, a realização do experimento, pois
quando ele observa um experimento, está manuseando e vendo com seus próprios olhos o que ocorre
com o fenômeno estudado. Então conseqüentemente, com seu próprio conceito construirá uma
realidade concreta e não será mais uma construção imaginária de como poderia ser, podendo assim
aplicar em seu dia-a-dia a experiência que ele próprio vivenciou.
A realização das aulas experimentais pode ser facilitada levando em consideração que os
experimentos podem ser construídos e elaborados com materiais simples, que não custam nada ou
quase nada e são fáceis de serem adquiridos, os quais suprem a necessidade de ter um laboratório
equipado com materiais adequados e facilitam a realização de trabalhos experimentais em sala de aula.
Mas para que isso aconteça, os educadores precisam conhecer e saber manejar o material
didático que proporciona a relação do conteúdo aplicado com o procedimento experimental a ser
realizado, desta maneira irá oferecer aos alunos novas habilidades, conceitos, atitudes e acima de tudo
um entendimento maior da natureza da Física, onde o aluno passará a ter e a querer resolver os
problemas decorrentes dessas práticas oferecidas (FERREIRA, 2004).
Os materiais de baixo custo que serão úteis para a realização dos experimentos devem ser
coletados de forma seletiva, pois são de fácil acessibilidade e devem ter um objetivo, pois tem uma
função significativa no ensino de Física (WISNIEWSKI, 1990).

2.2 O PAPEL DA EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA
A experimentação em sala de aula é ação que busca organizar e construir elementos que
forneçam informações onde o aluno possa assimilar o conteúdo mais facilmente. Para Pinho-Alves
(2000, p.150) a experiência é produto do mais natural e simples ato empírico que se faz presente no
momento de inspiração. Ou seja, o professor e o aluno estudam juntos e aprendem juntos por meio das
ações espontâneas.
Mas para isso, os professores precisam encontrar novas situações para fugir do ensino
tradicional. Levando em consideração que a maior parte desses professores não foram capacitados

1124

enquanto se graduavam, assim não tem a preocupação de estimular suas criatividades e desenvolverem
técnicas mais espontâneas, onde um empecilho que encontram é a falta de tempo.
É uma triste realidade que é causada pela necessidade de formação inicial dos professores,
que por muitas vezes são remanejados de outras disciplinas para ensinarem as aulas de Física na íntegra
(FERREIRA, 2004).
No entanto, os experimentos quando introduzidos em uma sala de aula causam um novo
comportamento nos alunos, deste modo é perceptivo mais interesse e mais participação.

Graças às atividades experimentais, o aluno é incitado a não permanecer no mundo
dos conceitos e no mundo das “linguagens”, tendo a oportunidade de relacionar esses
dois mundos com o mundo empírico. Compreendem-se, então, como as atividades
experimentais são enriquecedoras para o aluno, uma vez que elas dão um verdadeiro
sentido ao mundo abstrato e formal das linguagens. Elas permitem o controle do meio
ambiente, a autonomia face aos objetos técnicos, ensina as técnicas de investigação,
possibilitam um olhar crítico sobre os resultados. Assim, o aluno é preparado para
poder tomar decisões na investigação e na discussão dos resultados (SERÉ, et al, 2003,
p. 39).

A atividade experimental incentiva os alunos a não permanecer no mundo dos conceitos e no
mundo das “linguagens”, ela cria a oportunidade de relacionar esses dois mundos conseqüentemente
dando um sentido “ao mundo abstrato e formal das linguagens” (Sèrè, 2003). As dinâmicas que
relacionam teoria e experimento fazem com que o estudante seja levado a questionar as coisas a sua
volta, para assim tentar compreender os métodos utilizados pela ciência, e desta maneira poder aplicar
em seu dia-a-dia. Então, as atividades experimentais enriquecem o aluno, uma vez que elas dão um
sentido ao mundo abstrato e formal das linguagens.
De acordo com Coelho, et al (2000), usar uma linguagem mais acessível é importante ao aluno,
assim ele compreenderá melhor o que será realizado, pois muitas vezes palavras mal colocadas podem
fazer com que o aluno entenda o contrário do que o professor desejava, e pode causar no aluno certas
dificuldades na colocação do experimento.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atividade com experimento é uma alternativa de aprendizagem em Física mais significativa
para os estudantes, principalmente nas séries iniciais do ensino básico.
Para isso, os experimentos de baixo custo são os mais práticos, pois não é necessário um
ambiente específico para realização dos experimentos, basta apenas traçar com clareza os objetivos a
serem realizados, a idéia principal e conciliar a experimentação com a teoria. A construção das técnicas
laboratoriais pode ser no decorrer dos experimentos, relacionando melhor os objetos manuseados
pelos estudantes em suas vidas cotidianas. A tecnologia é um instrumento que facilita, pois trás o
conceito para a realidade (BORGES, 2002).
É válido ressaltar que, por outro lado, o aluno não deve só fazer o experimento, ele deve
também manuseá-lo, aprender como funciona, estudar o assunto do conteúdo a ser experimentado,
além de buscar soluções, caso o resultado do experimento não seja o desejado (ALVES, 2005).
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Sendo assim, introduzir conceitos e fórmulas nos alunos não é aprender ciências, e sim levar os
alunos a refletirem sobre as teorias usando como base os experimentos propostos que irão servir de
apoio para a elaboração de novas idéias (LIMA, 2004 apud CAVALCANTE; SILVA, 2008).
Por conseguinte, conclui-se que a experimentação é uma maneira estimulante de os alunos
construírem seu conhecimento e dos professores melhorarem seus métodos. Os mesmos conseguirão
raciocinar melhor, refletir e relacionar o que estavam vendo e praticando em sala de aula com o seu diaa-dia.
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-3*4:2%7'; +'4+: *-$;K ' 9=' -3*1='3$- &' 23'-: $:';$'3<' 3 ;41=%"4 &' 8:4#1'2; &' &-@':;;
:';&4$43,'$-2'3<4N<'$3414+-&4+'48:4$';;2'3<4<'2$424;=84:<'$428=<$-4314-;<'2
&' 3*4:2%"4 '4+: *-$ T UN ' $4:&4 $42 !2:    T\ZZ^UK 4   :'1-C ' <:<
$428=<$-4312'3<' 4; &&4; +'4+: *-$4;K :2C'33&4  +'42'<:- ' 4; <:-#=<4; &4; &&4;
+'4::'*':'3$-&4;N 84;;=-*'::2'3<;8:4+':'3$-2'3<4&4;&&4;K3 1-;'&'-3*4:2%7';
';8$--;K$43;=1<4#3$4&'&&4;K+':%"4&'28;'$:<;N
'&'-:4;'!2:T[cc`U<2#(2:'1<24&';<9='&4=;4&<'$3414+-&4 3;&-2'3;7';
&4; 8:4#1'2; 1-+&4; 4; ';<=&4; 2#-'3<-;K &3&4 =2 &-+35;<-$4 2#-'3<1K 9=' <'2 $424
4#0'<-@4 ';<#'1'$': ';<=&4; ';8'$.*-$4; &' 8:40'<4; &' 4$=8%"4 4= 8:';':@%"4 ;4#:' :'+-7'; &'
-3<':';;'N
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<1RR\Z[[


=8    
=8; +- +#0)+   ,-.)
;<' <:#1,4 =<-1-C4= $424 :' &' ';<=&4 4 #-::4 '3<:4 & $-&&' &' ':';-3 T*-+=: [UN ;;'
2=3-$.8-4 ';<  14$1-C&4 3; $44:&'3&; +'4+: *-$; &' Z_W Z_O [\P &' 1<-<=&' =1 ' ^\W ^bO ^\P &'
143+-<=&'';<'K3:'+-"4'3<:4R4:<'&4';<&4&4-=.T K\Z[ZUN
$-&&'$43<(2=2848=1%"4:';-&'3<'&'b[^N\]Z8';;4;&-;<:-#=.&;'2[[\#-::4;K;'3&4
:' &4 #-::4 '3<:4 $:$<':-C& 84: $43$'3<::  2-4:- &; *=3%7'; &2-3-;<:<-@;K $42(:$-4K
;':@-%4;';>&'9='<'3&'2&'23&848=1$-431&42=3-$.8-4N












-+=:[S8&'14$1-C%"4&42=3-$.8-4&'':';-3RK&3&4&';<9='4#-::4'3<:4N


=8<

)&)!#)&

::&;    T\Z[ZU $42'3< 9='  $-&&' &' ':';-3 &';'3@41@'=R;' 8:-3$-812'3<' ;4#:'
:4$,; ;'&-2'3<:'; -3$1=.&; 3 *4:2%"4 8'&: &' *4+4N ;; *4:2%"4 8:';'3< ;'&-2'3<4; &'
:4$,; $:#43 <-$; 9=' ;"4 ;=;$'<.@'-;  8:4$';;4; &' &-;;41=%"4N ;;' 8:4$';;4 ( $:$<':-C&4 84:
;-<=%7'; &' *=3&2'3<4; $ :;<-$4; 9=' 4$4::'2 <3<4 3<=:12'3<'K 8'1 8'3'<:%"4 &; +=;
8:4@-3&;&;=8':*.$-'K&'$: <':3'$';;:-2'3<' $-&4K4=<:@(;&;<-@-&&';3<:58-$;K$424
84:'B'2814K4$=8%"4=:#3&<'::K$8<%"4&' +=;;=#<'::!3';K9='$=;4:'#-B2'3<4&4
3.@'1*:' <-$4K'3<:'4=<:4;N
*-+=:\&'243;<:=2;-<=%"4&'*=3&2'3<4$ :;<-$4$=;&4&=:3<'8':*=:%"4&'84%4;
8:4#;<'$-2'3<48>#1-$434#-::4'3<:4&$-&&'&'':';-3RN
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43+:';;4&'';9=-;'34@%"4&'&'4:<''4:&';<'&' &=$%"4'$3415+-$
<1RR\Z[[



-+=:\S*=3&2'3<4$ :;<-$44$4::-&434#-::4'3<:4&$-&&'K[cccT  K\ZZbUN

';<3 NT\ZZ\U#4:&9='&-;;41=%"43;:4$,;$:#43 <-$;$:-$@-&&';34-3<':-4:&;
:4$,; 9=' +': 4 8:4#1'2 &' &'3;2'3<4 4= :'#-B2'3<4 &4 ;414K 24@-2'3<4; 1'3<4; '
$=;&4:';&'<:-3$;K:$,&=:;'&';#2'3<4;N4&4;';;';8:4#1'2;;"4&'$4::'3<';&4';< +-4
&'$'1':%"4&424&'14$ :;<-$4'&4+:=&'&-;;41=%"4&:4$,N
'@-&4 ; ;-<=%7'; &' $=;; ' $43;'9?)3$-; +':&; <:@(; &4; *=3&2'3<4; $ :;<-$4;K 
3 1-;' &' 14$1-C%"4 &4; '28:''3&-2'3<4; &4; 84;<4; &' $42#=;<.@'-; ( -284:<3<' 34 ;'3<-&4 &'
@':-*-$: ;' 4; 2';24; ';<"4 14$1-C&4; ';8$-12'3<' &'3<:4 &' :'+-7'; 9=' $43<'3,2 *4:2%"4
+'415+-$$ :;<-$N

=8=  9,-#&#0),  ++' (- (&#, *&#
;  O; =<-1-C&4; 8: 4 <:<2'3<4 &; -3*4:2%7'; +'4+: *-$; ';8$--; *4:2 4  
  # !      $ "  ;;';  O; <:#1,2 84: 2'-4 &4 24&'14 :'1$-431K 9=' ( =2
-3<'+:%"4'3<:'4#3$4&'&&4;$43@'3$-431'4';8$-1K84;;-#-1-<3&434242'3<4&$43;=1<
#=;$ &' -3*4:2%7'; :'*':'3<' 4; :9=-@4; 31-;&4;N 43<=&4K ; 84<'3$-1-&&'; &';;';  O;
#:3+'24;8:4$'&-2'3<4;&'9=&4;8:@-;=1-C%"4K'B814:%"4'3 1-;'&-3*4:2%"4';8$-1N
:3 1-;'$428=<$-431&4;&&4;+'4+: *-$4;K*4-=<-1-C&44  # !';=
*'::2'3<&'3 1-;'';8$-1 N'+=3&4@-;' 43;'$T\ZZ[UK';;*'::2'3<+':841.+434;
'2<4:34&'=24#0'<4+'4+: *-$4@'<4:-11'@3&4'2$43;-&':%"4=2&'<':2-3&&-;<!3$-N42
-;;4K*4-84;;.@'1+'::4;841.+434;8:<-:&$2&&'&&4;&4;84;<4;&'$42#=;<.@'-;K<'3&4=2
#:3+)3$- 3 :' &' '3<4:34 3=2 :-4 &' [ZZ2 8:  :'1-C%"4 & 3 1-;'N ;; 2'&-& ( =;&
$43*4:2';'B-+)3$-;&1'+-;1%"4\a]Q\ZZZ'[]Nab`Q\ZZ_&N
=<:4 ;=84:<' =<-1-C&4 8:  23-8=1%"4 &4; &&4; 84: 2'-4 &4 8:4+:2  
 # !K*4-4=;4&*'::2'3<   K9='<:@(;&448':&4:<48415+-$4&'$43;=1<
';8$-1  K 84;;-#-1-<4=R;' <:#1,: 4; :'1$-432'3<4; '3<:' 4; 4#0'<4; ';8$--; '3@41@-&4; 34
';<=&4N @-; ' 43;'$ T\ZZ[U '3*<-C2 9=' ';;'; :'1$-432'3<4; &'$4::'2 &; $:$<':.;<-$; &'
14$1-C%"4'+'42'<:-;;4$-&;$&4#0'<4+'4+: *-$4N
: 4 <:<2'3<4 & -2+'2 *4- =<-1-C&4 4   $ "K 9=' 84: 2'-4 & *'::2'3<   
 'B<:-=R;':'+-"4&4#-::4'3<:4K4#<'3&4;;-2K@-;=1-C%"4& :'&'-3<':';;'34';<=&4N
*=3$-431-&&'&*'::2'3<8':2-<''B<:-:;$(1=1;&'=2:9=-@4 $4::';843&':; :';
&'*-3-&;84:=22 ;$:N
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43+:';;4&'';9=-;'34@%"4&'&'4:<''4:&';<'&' &=$%"4'$3415+-$
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=8> ), ,*##, )(-! ')() ),
:41'@3<2'3<4&3 1-;'';8$-1K*4:2=;&4;4;&&4;+'4+: *-$4;@'<4:--;&4;84;<4;&'
$42#=;<.@'-;'-2+'2&';<(1-<'34*4:2<4 K4;9=-;*4:2&9=-:-&4;0=3<44283,-&'
+=; ' ;+4<4; &4 -=. T UN 1(2 &-;;4K *4- =<-1-C&4 =2 :9=-@4 &-+-<1   $42 4;
843<4;&'*=3&2'3<4;$ :;<-$4;-&'3<-*-$&4;3:'+-"4&'';<=&4N
 243<+'2 &4 #3$4 &' &&4; :'*':'3<' 4; 4;<4; &' 42#=;<.@'-; *4- *'-<4 34 8:4+:2
    # !K =<-1-C3&4 ; -3*4:2%7'; 8:4@'3-'3<'; &4 &;<:&4 &' 8':%"4 &4;
4;<4;&''@'3&:'0-;<&'42#=;<.@'-;=<424<-@4;K&-;843.@'134;.<-4&+)3$-$-431&'
'<:51'4K ;<=:1'-$42#=;<.@'1TUN8:<-:&';;;-3*4:2%7';K*4:2-3;':-&4;4;<:-#=<4;K
3&':'%4K -::4K K ':@-%4K =3-$.8-4K  K -<=%"4K K 42' &' 3<;-K 42' &4
28:''3&-2'3<4'<&'#':<=:N
';; *4:2K *4- 84;;.@'1 243<:  <#'1 &' <:-#=<4; ' *C': 4 24&'14 :'1$-431 $42 4; &&4;
';8$--;&4;84;<4;&'$42#=;<.@'-;@-;=1-C&4;34 T*-+=:]UN


-+=:]S#'1&'<:-#=<4;&*'-%"4+'4+: *-$&'=284;<4&'$42#=;<.@'124;<:&434 N

>8     
';<' <:#1,4K   *4- +':& '2 <4:34 & $2& +'4+: *-$ &4; 4;<4; &' 42#=;<.@'-;
14$1-C&4; 34 $'3<:4 & $-&&'K ';<#'1'$'3&4 =2 &-;<!3$- &' [ZZ2  8:<-: &4 8':.2'<:4 &';;';
'28:''3&-2'3<4;'2:'1%"4 :'&''3<4:34K$43*4:2'';<#'1'$'';41=%"4\a]Q\ZZZ
'   []Nab`Q\ZZ_N  *-+=: ^ 8:';'3<  14$1-C%"4 +'4+: *-$ &4; 4;<4; &' 42#=;<.@'-;
'B-;<'3<'34'3<:4&$-&&'K$424<2#(224;<: &'[ZZ2+':&8:3 1-;'2#-'3<1
&';;';'28:''3&-2'3<4;N
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-+=:^S&'[ZZ2+':&8:<-:&48':.2'<:4&$2&+'4+: *-$&4;84;<4;&'
$42#=;<.@'-;'14$1-C%"4';8$-1&4;2';24;34#-::4'3<:4&$-&&'&'':';-3RN

85;3 1-;''-3<':8:'<%"4&4;&&4;';8$--;:'*':'3<'4';<=&4K$43;<<4=R;'9='<4&4;4;
'28:''3&-2'3<4;&4;4;<4;&'42#=;<.@'-;';<"4'2&';$4:&4$42;1'-;&4\a]Q\ZZZ'
[]Nab`Q\ZZ_&K84-;*4:2-&'3<-*-$&4;4;4#0'<4;';8$--;$424';$41;K$41(+-4;K$4:84;
&O +=;=8':*-$--;K,#-<%7';2=1<-*2-1-:';K$1.3-$;'';<#'1'$-2'3<4;$42':$--;K=2&-;<!3$-
-3*':-4:4;[ZZ2';<#'1'$-&48'1;1'-;2#-'3<-;@-+'3<';$42424;<:*-+=:_N


-+=:_S4;<4;&'$42#=;<.@'-;$42&-;<!3$--3*':-4:4;[ZZ2&4;';<#'1'$-2'3<4;K
24;<:3&4;-::'+=1:-&&';'2:'1%"4; :';&''3<4:34$-<&;3;1'-;2#-'3<-;N
=<:4 $:-<(:-4 $42 #;' 3 1'+-;1%"4  []Nab`Q\ZZ_ & K ';<#'1'$' 9=' 4; 4;<4; &'
42#=;<.@'-; 3"4 84&'2 ;' 14$1-C: '2 :'+-7'; 9=' $43<'3,2 *4:2%"4 +'415+-$ $ :;<-$N ';;'
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$43<'B<4K *4- 84;;.@'1 -&'3<-*-$: ';8$-12'3<' 4; 843<4; @=13': @'-; 43&' 4$4::'2 4; *=3&2'3<4;
$:$<':-C&4; 8'1 +'414+- $ :;<-$ 3 :'+-"4 &4 #-::4 '3<:4 '2 :'1%"4  14$1-C%"4 &4;
'28:''3&-2'3<4; &4; 84;<4; &' $42#=;<.@'-;N ;;4 &'243;<:  ;-<=%"4 &' :'+=1:-&&' &';;';
'28:''3&-2'3<4;&'3<:4&1'+-;1%"4'29=';<"4K84-;;'@':-*-$9='4;2';24;3"4;''3$43<:2
'2:'+-7';$:$<':-C&;8'14;*=3&2'3<4;$ :;<-$4;K$43*4:2'(@-;<43*-+=:`N


-+=:`S:'&4#-::4'3<:4K8:';'3<3&44;843<4;&'*=3&2'3<4;$ :;<-$4;N


?8 
42  =<-1-C%"4 &4  K 84: 2'-4 &4 8:4$';;4 &' 3 1-;' ';8$-1 K *4- 84;;.@'1 &-+34;<-$:
-::'+=1:-&&'; &' 14$1-C%"4 &4; '28:''3&-2'3<4; &' 84;<4; &' $42#=;<.@'-; 34 #-::4 '3<:4 3
$-&&'&'':';-3N
;;-2K $43;<<4=R;' 9=' ; 1'-; &4  \a]Q\ZZZ '  []Nab`Q\ZZ_ & K ; 9=-;
&'@':-2<'3&':K'3<:'4=<:4;K4;8:';;=84;<4;&8:';':@%"4'$43;':@%"4&42'-42#-'3<''2
:'1%"4  ';;'; '28:''3&-2'3<4; $43;-&':&4; 84<'3$-12'3<' 841=-&4:';K 3"4 ';<"4 ;'3&4
$=28:-&;N
 3'$';;-&&' &4 $=28:-2'3<4 &; 1'-; $-<&; 4 143+4 &4 <:#1,4 @-; <:C': =2 2'1,4:
9=1-&&' &' @-& 8:  848=1%"4 ' <2#(2  8:';':@%"4 2#-'3<1N 4: 4=<:4 1&4K 4 3"4
$=28:-2'3<4 &';<;K 84&' $::'<: '2 ;-<=%7'; &' :-;$4 8:  848=1%"4 ' &'+:&%"4 4 2'-4
2#-'3<'K0 9='4;'28:''3&-2'3<4;&4;84;<4;&'$42#=;<.@'-;$43;-&':24:-;$4&''B814;"4'
84<'3$-1-&&'&'841=-%"48:48<:-263-42#-'3<1N
#';1-'3<:9='4=;4&4 84:2'-4&*'::2'3<&'3 1-;'';8$-1=<-1-C&43';;'<:#1,4K
$43<:-#=-= &' *4:2 $43;<:=<-@ 8:  @1-%"4 &' 14$1-C%"4 &4; '28:''3&-2'3<4; ';<=&&4;K
24;<:3&4 &';; *4:2K 9='  <'$3414+- &4 '48:4$';;2'3<4 ( =2 +:3&' 1-&4 34; ';<=&4;
:'1$-43&4;;8:4#1'2 <-$;2#-'3<-;K0=&3&48:'@'3-:'-&'3<-*-$:-::'+=1:-&&';9='*'<2
42'-42#-'3<'N



   


N ;;4$-%"4 :;-1'-: &' 4:2; ($3-$;N  []ab`Q\ZZ_M 4;<4 &' ':@-%4 S '1'%"4 &4;
'9=-82'3<4;8:;-;<'28:-3;<1%7';;=#<'::!3';&'$42#=;<.@'-;N-4&'3'-:4K\ZZ_N
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    QT':';-3KUN:9=-@4; '4+: *-$4;-+-<-;N':';-3K\Z[[N[N

N+)3$-$-431&4'<:51'4K ;<=:1'-$42#=;<.@'-;N&;<:&4&'8':%"4&4;4;<4;
&' '@'3& :'0-;< &' 42#=;<.@'-; =<424<-@4;N -4 &' 3'-:4K \Z[[N -;843.@'1 '2Md
,<<8MQQAAAN38N+4@N#:Q84;<4;Q$43;=1<N;8eN$';;4'2M\]*'@N\Z[[N

K NNL  K :-$4NL  K ($-4NL  K NN 8'2'3<4 &4; $418;4; '
;=#;-&)3$-; &4 ;414 '2 ':';-3RN 3M                 
        K \Z[ZK $'-5K N -;<'2 &' ':'3$-2'3<4 &'
43*':)3$-;NNNK
$'-5M
 N
-;843.@'1
'2M
d,<<8M
QQ
AAAN$433'8-N-*1N'&=N#:Q4$;Q-3&'BN8,8Q$433'8-Q \Z[ZQ88':QA-'A*-1'Q^]]Q\a_eN $';;4 '2M
\_2-N\Z[[N

K -1#':<4L   K NN '48:4$';;2'3<4 8: :40'<4; 2#-'3<-;N 3M  
        K [cc`K 1@&4:K N 3-;NNNK "4 4;( &4; 284;M  N
-;843.@'1 '2M d,<<8MQQAAAN&8-N-38'N#:Q+-1#':<4Q1-@:4Q-3<:4&Q$8[ZR81-$$4';2#-'3<-;N8&*eN $';;4
'2MZ]2-N\Z[[N

K NL KNNNLKNL KNN3 1-;' ;8$-1&'&4; '4+: *-$4;N
:;.1-K K \ZZ^N -;843.@'1 '2M d,<<8MQQ AAAN&8-N-38'N#:Q+-1#':<4Q1-@:4Q31-;'Q-3&'BN,<21eN
$';;4'2M]Z#:N\Z[[N

N 43;'1,4 $-431 &4 '-4 2#-'3<'N ';41=%7';N ';41=%"4 3W \a] &' \c &' 4@'2#:4
\ZZZN-;843.@'1'2Md,<<8MQQAAAN22N+4@N#:Q84:<Q$432Q:';Q:';ZZQ:';\a]ZZN,<21eN$';;4'2M\]
*'@N\Z[[N

N 43;'1,4 $-431 &4 '-4 2#-'3<'N ';41=%7';N ';41=%"4 3W \a] &' [c &' 'C'2#:4
[ccaN-;843.@'1'2Md,<<8MQQAAAN22N+4@N#:Q84:<Q$432Q:';Q:';caQ:';\a]caN,<21eN$';;4'2M\]
*'@N\Z[[N

K 14&4@'=L  K :'&':-$4N 3<:4&=%"4 4; -;<'2; &' 3*4:2%7'; '4+: *-$;N '14
4:-C43<'M'8:<2'3<4&':<4+:*-K3-@':;-&&' '&':1&'-3; ':-;K=:;4&' ;8'$-1-C%"4
'2 '48:4$';;2'3<4N[]Z8NK\ZZ[N

 N 3;<-<=<4 :;-1'-:4 &' '4+:*- ' ;<<.;<-$N   $-&&';N -;843.@'1 '2M d,<<8MQQ
AAAN-#+'N+4@N#:Q$-&&';<Q<48A-3&4AN,<21eN$';;4'2MZ]2-N\Z[[N

  K N 43<:-#=-%"4 8: 4 3<'3&-2'3<4 &4; :4$';;4; &' 418;4 ' =#;-&)3$- &' 414 '2
':';-3NS':@-%4 '415+-$4&4:;-1S
Q K\ZZbN

 K '3&:4 '&-3L K ;<4L K '43:&4 NN 43;-&':%7'; 4#:' ';<"4
2#-'3<1'2:';:;<'NO T UK@N^K3N`K8Nb[Rc^K\ZZ\N
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KK9=1,4 IKK(:8<-; (KK3;4:U 
f
4<=-=>=5 '&';2&5'; V39>< 5;=2'DN  4<=-=>=5 '&';2&5'; V39>< 5;=2'DNn 4<=-=>=5
'&';2&5'; V39>< 5;=2'D
-4-X@$_,5=3-2P$53W2-$'P2P3_-,5=3-2P$53W<';+-5_-*$'P'&>P#;



 
< *54='< 2=';4=-@< &' '4';+- @)3 5 254+5 &5< 45< $54<'+>-4&5 3-< &'<=:>' 45 <'=5;
'4';+(=-$5M&'@-&59;-4$-923'4='$;-<'3#-'4=2'<95<<.@'-<$;-<'<'4';+(=-$<*>=>;<P<@'4=5<
<"5 $54<-&';&5< *54='< &' '4';+-< ;'45@ @'-< ' &'<&'  4=-+>-&&' <> '4';+- 0  '; >=-2-D& '3
2+>3< =-@-&&'< $535 4 35+'3 &' +;"5< ' 45 #53#'3'4=5 &' +>P 53  4'$'<<-&&' &'
5#<';@;''<=>&;5<95='4$--<&'4';+-'62-$459.<M'<9'$-*-$3'4='4 ;'$5<='-;&5<=&5
&5'; M&'@-&55<<'><#54<;'+-3'<&'@'4=5M*5-;'2-D&559;'<'4=''<=>&554&'<@'25$-&&'<
&' @'4=5 &-<954.@'-< 4 2=*5;3 &' 52'= &' &5< & >4&%"5 ';'4<' &' '='5;525+- '
'$>;<5< .&;-$5< Y Z *5;3 >=-2-D&< '3 *5;3>2%8'< 3='3 =-$< # <-$< -4&-$&< '3
2-=';=>;9;'4$54=;;&'*=5&'4<-&&'&'95='4$-2'62-$5&'eg3>4-$.9-5<$5<='-;5<45'; P
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-3$:'2'3<:4&';'3@41@-2'3<4;=;<'3< @'143&'(81-$&4P
 8;;4 -3-$-1 8:  $43;<:=%"4 &4 .3&-$' (  $41'< &4; &&4;  ;':'2 =<-1-D&4;M 34 $;4M &4;
-3&-$&4:';P ;;'; -3&-$&4:';M 85; &'@-&2'3<' &'9=&4; ; '<8; ;'9?'3$--; &4 .3&-$'M
84;;-#-1-<:"4 4 ;=:+-2'3<4 &4; .3&-$'; <'2 <-$4; 9=' :';=1<:"4 34  M ' +':12'3<' ;"4
'3$43<:&4; '2 ;-<'; $424 4 &4   ' 4; &' 5:+"4; *'&':-; 'S4= 8:'*'-<=:; ' ;'$:'<:-;M
&'8'3&'3&4&42=3-$.8-4P
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1+=2; @'D';M $':<4; -3&-$&4:'; 3"4 ';<"4 &-;843.@'-; 3 -3<':3'<M ;'3&4 3'$';; :-4 @-;-<:
8';;412'3<' ; -3;<-<=-%7'; 8>#1-$; 2=3-$-8-; &'9=&; 8:  $41'< &4; &&4; &';'0&4;P 
#'1_;':@'$424&-:'<:-D8:9=-;-3&-$&4:';&'@'2;':$41'<&4;8:8';9=-;P
=+':'T;'  '9=-8' 9=' <:#1,:  3 8';9=-; 4 =;4 &' *'::2'3<; $424  -3<':3'<M ;4*<A:';
';<<.;<-$4; $424 4 -$:4;4*< B$'1 'M 8:  '1#4:%"4 &4 .3&-$'M 4 4*<A:' ;;-;<)3$- ;<<.;<-$
V;;-;<<W U @':;"4 #'< eP` V`^^dWM $43*4:2' =<-1-D&4 3 81-$%"4 &4  '2 28-3 :3&'S
V-1@'!3&-&4M`^_^WM4=;4*<A:';;'2'1,3<';$8D';&''B'$=<:<:'*;;<:'*;9=';'8'&'2P
;<' >1<-24 ;4*<A:' 1-&4   8:-@-1'+- 4; -3&-$&4:'; 9=' 84;;='2 2-4: 8';4 ';<<.;<-$4 34;
$ 1$=14&'3<:4&'$&.3&-$'<'2 <-$4+':&4P
; '<8; ;'+=-3<'; ;"4O 8:4$'&-2'3<4; ';<<.;<-$4; '  ,-'::9=-D%"4 &; @:- @'-; 4#<-&;N
-&'3<-*-$%"4 ' '1-2-3%"4 &' 'B<:'24;N <:3;*4:2%"4 &; @:- @'-; &' ^  _N $:-%"4 &4; .3&-$';
<'2 <-$4;N'4$ 1$=14&4 P ;<'24&'14&';$:'@': ;'<8;'4;$ 1$=14;M2;42-<-: &'<1,';
;4#:'4;$ 1$=14;9='&'@'2;':8':$'#-&4;9=3&438: <-$81-$&&';<'2(<4&4M1(2&'9='M4;
@14:'; 2'3$-43&4; 3; <#'1; ' 9=&:4; ;"4 2':2'3<' -1=;<:<-@4; ' *4:2 :'<-:&4; 'S4=
&8<&4;&8';9=-;:'1-D&8:4P

XKVKV:4%('-2(3<4;(;< <.;<-%4;( ,-(: :9=-A &#4' ;? :-!?(-;4$<-' ;
: 4 =;4 &; @:- @'-; 4#<-&; *DT;' 3'$';; :-4 4 =;4 &' 2'-4; 8: 9=' <3<4; &&4; 3"4
<'3,2 ;= =<-1-&&' <41,-& 84: *1< &' =2 &-;<:-#=-%"4 &' 8';4;P ;;-2M =2 .3&-$' $424 4 9=-
8:484;<4&'@'';<#'1'$':$:-<(:-4;9='&-@-&24;-3&-$&4:';84::'1'@!3$-V&'*-3-%"4&'8';4;WP'
8:4$'&-2'3<4; &';; 3<=:'D 3"4 *4:'2 &4<&4;M $4::'T;' 4 :-;$4 &' 4 .3&-$' 843<: :';=1<&4;
'9=-@4$&4;4=+'::8':$'8%7';&';<43<';&:'1-&&'2=3-$-818';9=-;&P
=;*'::2'3<;';<<.;<-$;;"4-3&-$&;8:';;'4#0'<-@4M''1;*4:2';$41,-&;84:<':'2
;-&4 -3&-$&; ' =;&; 3 '1#4:%"4 &4; .3&-$'; 0  2'3$-43&4;P "4 '1;O   V:4$';;4 31.<-$4
-': :9=-$4W '  V3 1-;' &' 42843'3<'; :-3$-8-;WP :  2'<4&414+- &';<' .3&-$'M 2#;
$4281'2'3<2T;'8:,-'::9=-D:&'9=&2'3<'4#3$4&'&&4;P
   ( =2 2(<4&4 8:  &'*-3-%"4 &' 8';4; 9=' ;' #;'- '2 $428:%7'; &' $:-<(:-4; 8: 
8:M;'3&43'$';; :-4&'*-3-:=2';$18:<1$428:%"4P';;'2(<4&4M;=+':'T;''B84;-%"4'
$43;'9?'3<'$428:%"4V;'+=3&4';$1&4<&W&4;-3&-$&4:';9=';':"4=<-1-D&4;38';9=-;M
;'3&4 ';; 3 1-;' *'-< 84: $43@-&&4; 8<4;  48-3:'2 $43;$-'3<'2'3<' ;4#:'  :'1-&&' &
14$1-&&'P  423&4 4 'B'2814 81-$&4 34 M =2 +:=84 &' _`^ @1-&4:'; 14$-; 9=1-*-$4= 4;
-3&-$&4:';M =<-1-D3&4T;' & $428:%"4 ' &'<':2-33&4M ;;-2M 9=-; @:- @'-; ;':-2 23<-&; 4=
&';$:<&;P
 ';$1 8:484;< 8: 4 2(<4&4 *4-  &4<& 84: <C V8=& -1@ ' !3&-&4M `^_^M 8P d_WM
$4::';843&'3&4$-3$43.@'-;3=2(:-$4;M$43*4:2'&'243;<:&#-B434=&:4_P

VNZ
=-<4
284:<3<'

= ':4VP ;% 1 <: '=A-' (2Z3.?(-;3=2):-%4;K

VNX
V
X
2'34; '34;284:<3<' +=1
-;-284:<3<'

  







Z
=-<4
2-;
284:<3<'

 

: -1@ ' !3&-&4 V`^_^M 8P d_W 4 =;4 & <($3-$ &4  ;':@' Q8: @1-:  &'9=%"4 &
:'=3-"4 &; @:- @'-; '2 -3&-$&4:'; ';8'$.*-$4;M 8: -&'3<-*-$:  'B-;<)3$- &' -3&-$&4:';
-3'B8:';;-@4;';=#;<-<=-:4$430=3<4&'&&4;4:-+-3-;8'1;$42843'3<';8:-3$-8-;RP


XKVKW'(3<-*-% &#4( 1-2-3 &#4'4;(@<:(24;
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 *;' &' -&'3<-*-$%"4 ' '1-2-3%"4 &' 'B<:'24; &'3<:' 4; &&4; (  '<8 9=' $43;-;<' 3
;=#;<-<=-%"4 &4; @14:'; 9=' ';<'02 *4: & *-B 8:-3$-81 &' @14:';M 1+=2; @'D'; &'@-&4  84=$
$43*-#-1-&&'&*43<'&4;&&4;P';<'<8M4:-'3<T;'9='85;-&'3<-*-$&4;M4;@14:';'B<:'24;
;'02;=#;<-<=.&4;:';8'$<-@2'3<'8'14;@14:';;=8':-4:';'-3*':-4:';&4;1-2-<';&'`Mcj'geMcjP


XKVKX: 3;*4:2 &#4' ;? :-!?(-;(2U(V
: 4#<': =2 =3-*4:2-&&' ' '@-<:  =3-*-$%"4 &; @:-!3$-; ' 4 8:'$-2'3<4 &' @14:';
3'+<-@4;&4;-3&-$&4:';M;=+':'T;'=28&:43-D%"44#<-&84:2'-4&<:3;*4:2%"4&4;2';24;
'2@14:';9='@:-2'3<:'^'_M;'3&4';;';$1'9=-@1'3<'=2$1;;-*-$%"4&4;@14:';9=3<4
8-4:;-<=%"44#;':@&V@14:^W'2'1,4:;-<=%"4V@14:_W4#;':@&P
; '9=%7'; _ ' `M #-B4 &'243;<:&;M ;':@'2 8: @:- @'1 9=19=': ' &'@'2 ;': 81-$&;
$43;-&':3&4:'1%"484;-<-@4=3'+<-@&'$&-3&-$&4:P
(1 &#484;-<-? J
lVT2WSVT2W
(1 &#43(+ <-? J









X 9P_Y


lV2TWSVT2W









X 9P`Y

; @:- @'-; 2<'2 <-$; '3$43<:&; 3; '9=%7'; _ ' ` $-2 &';$:-<4; $4::';843&'2 O  U
.3&-$' $1$=1&4 8: 4 2=3-$.8-4 31-;&4N  U @14: &' $& @:- @'1 8: 4 2=3-$.8-4N 2 U @14:
2.3-24 & @:- @'1 -&'3<-*-$&4 3';; 14$1-&&'N  U @14: 2 B-24 & @:- @'1 -&'3<-*-$&4 3';;
14$1-&&'P

XKVKY3'-%(;<(2!<-%4;
8:<-:&4;-3&-$&4:';0 8&:43-D&4;M4$ 1$=14;'::'1-D&48:4#<'3%"4&'$&=2&4;
9=<:4 .3&-$'; <'2 <-$4; 9=' $4284:"4 4  &'@' ;': 'B'$=<&4 $43*4:2'  '9=%"4 a #-B4
';8'$-*-$M43&'O-U.3&-$'<'2 <-$4-N83U8';4;<:-#=.&4;$&-3&-$&4:Vm83l_WN'3U-3&-$&4:
3P
-l8__k8``k8aakPPPk833 





X 9PaY


&.3&-$'<'2 <-$4V.3&-$'2#-'3<1M.3&-$''$4362-$4M.3&-$';4$-1'.3&-$'-3;<-<=$-431W&':-@
&4 ;42<5:-4 &4 8:4&=<4 &' $& =2 &4; -3&-$&4:'; 2=1<-81-$&4  843&':%"4 9=' *4: <:-#=.&
8'14;$41#4:&4:';14$-;38: <-$&42(<4&4';<<.;<-$4 P

XKVKZ!1%=14'4 
85;&';'3@41@-&4;4;9=<:4.3&-$';<'2 <-$4;M'1';;':"4=;&4;8:4$ 1$=14&4M8:<-:
& +:'+%"4 843&':& &-<-@ &4; 9=<:4 .3&-$'; <'2 <-$4;M &' $4:&4 $42  '9=%"4 b #-B4
&'243;<:&P


 l X'V'$4362-$4W k 'V;4$-1W k 'V2#-'3<1W k 'V-3;<-<=$-431WY S ' k ; k  k -
X 9PbY


B8:';;"4 43&'  $4::';843&' 4 3&-$' &' ';'3@41@-2'3<4 =;<'3< @'1 '2 =3-$.8-4;N
2#-'3<1M'$4362-$4M;4$-1'-3;<-<=$-431$4::';843&'2M:';8'$<-@2'3<'M4;.3&-$'2#-'3<1M
.3&-$''$4362-$4M.3&-$';4$-1'.3&-$'-3;<-<=$-431N''M;M'-:'*':'2T;'4;8';4;&'$&=2
&4;9=<:4.3&-$';Vm83l_WP
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YK      
3 1-;'8:4;:';=1<&4;4#<-&4;34;.3&-$';:'<:<: ;-<=%"4&42=3-$.8-4&'$4:&4$42;
<#'1;M9=&:4;':'8:';'3<%7';+: *-$;;':'2'1#4:&;M'&'$4:&4$42-1@'!3&-&4V`^_^M
8P deWM <-; :';=1<&4; Q8'3; <)2 ;'3<-&4 ;' 8':2-<-:'2 $42=3-$: 4; =;= :-4; 4 8:4+:';;4 '2
:'1%"4&'<':2-3&4;4#0'<-@4;4=2'<;9=3<-*-$&;RP
;2';24;=<4:';*-:22-3&9='4;&&4;:'1<-@4;4.3&-$'&'@28':2-<-:Q$1;;-*-$%"4
&4; 2';24; '2 *-B; ;-31-D&;R ' 4 Q;'2 *4:4 &' ;=;<'3<#-1-&&'R :'8:';'3< ';;; *-B;P ;;';
@14:'; 4#<-&4; ';<#'1'$':"4 =2 :'1%"4 &-:'<2'3<' 8:484:$-431 $42  ;=;<'3<#-1-&&'M 34
;'3<-&4&'9=3<42-;8:5B-24&'_*4:4@14:&4.3&-$'M2-4:43.@'1&';=;<'3<#-1-&&'&414$1P
'+=-3&4424&'14&44;:';=1<&4;*4:2&'243;<:&4;'29=&:4;'<#'1;9='*4:24;
84=$4; &'<1,&4; ' 'B81-$&4;M ;'+=3&4 4; ;8'$<4; 31-;'P &4<T;' '3<"4M ;=+';<"4 &' 24&'14
;'2'1,3<' 8:  4:+3-D%"4 &' :';=1<&4;M 84&'3&4 ;=:+-: &8<%7'; $43*4:2' 3'$';;-&&';
843<&;3$43;<:=%"4&4.3&-$'P
;<'2;$424;-3&-$&4:';S$5&-+4;=;&4;34 &'@'2;':;'8:&4;'2=29=&:4V4=
<#'1W ' ; &-2'3;7'; ' ;=; :';8'$<-@; 843&':%7'; ;"4 ;'8:&; '2 4=<:M $43*4:2' 4;
:';8'$<-@4;'B'2814;34;=&:4;`'aP8';:&'34=&:4`$43;<:8'3;=2-3&-$&4:'2$&
<'2M ';;' :'$=:;4 *4- 8'3; 8: 'B'281-*-$: 3';<' <:#1,4M 84-; 3 $43;<:=%"4 &4   &'@'2
$43;<: '2 $& <'2 <4&4; 4; -3&-$&4:'; 9=' *4:2 ;'1'$-43&4; V,-'::9=-D&4;W &=:3<' 4;
8:4$';;4;8:;'1'%"4&4;:'1'@3<';8:8';9=-;P
4281-$%"4&<($3-$<4:3T;'84;;.@'1'B$1=-:4;-3&-$&4:';2'34;'B8:';;-@4;'2$&
&-2'3;"4 31-;&M :'&=D-3&4T;' ;;-2  9=3<-&&' &' -3&-$&4:'; 9=' $43;<2 34 $42'%4 &4
2(<4&4P
= ':4WP(2 ;((@(2814'(3'-% '4:(;Q5'-+4;RK

(2 ;
=&:4'$4362-$4
&=$%"4
>&'
'+=:3%
=1<=:
48=1%"4
#-<%"4
=1-&&'&; +=;
3'2'3<4
':@-%4;3-< :-4;
';<"4>#1-$
';<"42#-'3<1
:<-$-8%"448=1:'3*4:2%"4

3'-% '4:(;Q5'-+4;R
:4&=<43<':34:=<4V-#8':$8W
;$41:-D%"4V ;$41:-DW
B&'24:<1-&&'-3*3<-1VB24:<-3*W
4:<1-&&'84:,42-$.&-4;V4:<,42-$W
$';;44';84:<'V$';';84:<W
2.1-;<'3&-&;$428:4+:2;;4$--;V 8:4+;4$W
'3;-&&'&'24+: *-$V'3;&'24+W
14:4:';-&=1V14:4:';W
$';;4';+4<2'3<4;3-< :-4V$';';+;3-<W
41=2'&' +=<:<&V41+=<:<W
';8';;$42-)3$-''$3414+-V$Z<'$W
';8';;$42=:#3-;24V=:#3-;W
:<-$-8%"43;'1'-%7';V:<'1'-%7';W

;:';=1<&4;843<&4;3$41=343&':%7';V W&4=&:4a;':@'28'3;$424'B'2814P
 $43;<:=%"4 &4  M 3';; $41=3 &'@':"4 $43;<: 4; @14:'; 4#<-&4; 8: $& &-2'3;"4 &'
$4:&4$42 M'3';;'<8(84;;.@'14#;':@:9=1&-2'3;"4*4-$43;-&':&2-;&'<':2-33<'M
 2-; 'B8:';;-@M 8: 4 .3&-$' '1#4:&4M -3&-$3&4 ;;-2 9=1 4 ;'<4: 9=' &'@' :'$'#': 2-4:
<'3%"48:=2'3<:4&';'3@41@-2'3<4;=;<'3< @'114$1P
= ':4XP-2(3;7(;(43'(: &7(;QRK
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-2(3;7(;
$4362-$
4$-1
2#-'3<1
3;<-<=$-431


43'(: &7(;QR
^M`gd`c
^M`b__`
^M`aaaa
^M``ga^
VIUUUUU

: 9=' ;'02 $428:''3&-&; 2-; *$-12'3<' ; &-2'3;7'; ';<=&&;M :'$42'3&T;' 
4:+3-D%"4&'<#'1;4=9=&:4;'B'2814&4=&:4b8:$&&-2'3;"4M'B843&44;:';=1<&4;
4#<-&4;9=3<42(&-V WM:-!3$-'B81-$&VjW':-!3$-$=2=1&VjWP24&'14#-B4*4-
&8<&4&44:-+-31M:'*':'3<'&-2'3;"4 $4362-$M;'3&4';;';'B'2814;&'-3&-$&4:';9=';':
=;&4;P

-2(3;#4
Q8(;4;R

(2 ;
Q8(;4;R

B

5'-+4;'4;
-3'-% '4:(;

)'- 
QR


O

QUIW][
WZR

= ':4YP3'-% '4:(;(%4362-%4;K

=&:4
'$4362-$4
V_M^^^^W

_
`
a

8':$8
'3&*28$8
:3;*=3-"4

^M``ae
^M`agc
^M_d_b

 :-"3%- 
(@81-% ' 
Q`R
acMfb^^
`_Mf_cf
_aMdgg`

 :-"3%- 
%=2=1 ' 
Q`R
XZI\YUU
\[IXUU\
_^^M^^^^

'&-3<'4;:';=1<&4;&'$&.3&-$'M4#<-&4;84:2'-4&'=2+:'+%"4843&':&&-<-@&'
;'=; 8:58:-4; -3&-$&4:';M 4=<: <#'1 4= 9=&:4 &'@' ;': ';8'$-*-$& 8: $& .3&-$'M $43*4:2'
#'1`P;@14:';9='$43;<23';;<#'1;"4-1=;<:<-@4;V-1@'!3&-&4M`^^dWP

 $(1 WP3'-%(<(2!<-%4(%4362-%4K

(:;8(%<-?  3'-% '4:(;

= ':4
3&-$' &' -3- &' &-;<:-#P
(%4362-%4 &4:'3&-2'3<4
'3&*2-1-:
  

3'-%(Q14% 1-' '(R
^Maafb
^M_g^c

(;434L M
^Ma`b``
^Ma`fde

3'-%(843'(: '4
^M_^g^e
^M^d`d_

^Me_^e

^Mabe^g

^M`bdde
UIYVYXZ

 ('B8:';;4$43*4:2'#'1aM8:''3$,-&$42@14:';*-$<.$-4;M2;9=''B8:';;:-2
';;; 2';2; 8':*4:23$'; 2; 3 $43;<:=%"4 &4   &'@' 8:''3$,': 4; @14:'; $43*4:2'
:';=1<&4;4#<-&4;P ;;'9=&:4-3&-$4;@14:';'9=1-*-$%"4&4.3&-$'9=3<4;=;<'3<#-1-&&'P

 $(1 XP.?(-;'(;=;<(3< $-1-' '(K

-2(3;7(;
$4362-$
4$-1
2#-'3<1
3;<-<=$-431
3'-%('((;(3?41?-2(3<4=;<(3<!?(1 (: 18 : =3-%.8-4;


1220

3'-%(;
^Mb_
^Md^
^Md_
^Mac
UIZV

(:*4:2 3%(
1':<
$'-< @'1
$'-< @'1
1':<
$'-< @'1
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'2 *4:4&=;<'3<#-1-&&'(:'8:';'3<%"4+: *-$9='8':2-<'3 1-;'&4;@14:';8:
=2 3 1-;' &4 M 'B843&4 4 ';9='2 & 8':*4:23$' &4; .3&-$'; <'2 <-$4; ' &4   V@':
-+=:_W'&'9=3<49=3<4$&8':*4:23$'(9=1-*-$&&'3<:4&4;$:-<(:-4;&'&'1M$'-< @'1M
1':<':.<-$P=3&438: <-$M4'2 *4:484&';':8':;431-D&4M14$1-D3&44;.3&-$';3;*-B;
&'&';'28'3,4'29=';''3$-B2P

-+=: VP(2!*4:4'(=;<(3< $-1-' '(P8(:*4:2 3%('4 ('4;.3'-%(;<(2!<-%4;K

42 4; :';=1<&4; 4#<-&4; 3 '1#4:%"4 &4 .3&-$' ( 84;;.@'1 -3-$-:T;' =2 &-;$=;;"4 ;4#:' 
;-<=%"4 & ;=;<'3<#-1-&&' 14$1P  8:<-: &.M 4 .3&-$' 4*':'$'  *=3&2'3<%"4 <'5:-$ 3'$';; :-
8:'1#4:%"4&'841.<-$;;4$--;M'$4362-$;M2#-'3<-;M'3<:'4=<:;M9='';<#'1'%2=234@4
8&:"4$4284:<2'3<1'2;'=;'<4:&'81-$%"4M&'*4:24#0'<-@M<$3&4:-D&4;8:4#1'2;
843<&4;P
 &';'28'3,4 &' $& .3&-$' <'2 <-$4 'B81-$-< 43&' ; 841.<-$; 8>#1-$; &'@'2 <=:
=:+'3<'2'3<'M8:+-:'2$&;8'$<4P'4;:';=1<&4;&'243;<::2@14:';1:23<';34.3&-$'
2#-'3<1M =2 3 1-;' &'<1,& &4 .3&-$' 84&' :'@'1: ;41=%7'; 8: <-$; 8: :'@':<':  ;-<=%"4M '
,-84<'<-$2'3<'M 4 'B'2814 $42 4 <'2 =1-&&' & += 84&':- ;': =2 :'2'&-&4: &4; @14:';
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-281-$:3'B84;-%"4&;-<=%"4&42'-42#-'3<''&4=;4&4;#'3;$41'<-@4;V-3$1=-3&434=;4&'
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 9=1-&&' &' @-& '2 <4&4 4 813'< 8:'$-; +:'+: ;=;<'3<#-1-&&' 4 ;'= $4284:<2'3<4
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@-&;=& @'18:42'-42#-'3<''8:;*4:2;&'@-&'B-;<'3<';P
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&';'3@41@-2'3<4 14$1 ;=;<'3< @'1O =2 8:484;< 2'<4&415+-$ ' 81-$&P ':24 -3O M
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)>>) >)6?/(7Q (5/?)Y>) <@) 7 )= 4 &7==) =/>&7 () ( 67> 5%/)6? />Q 2" <@) > ?/C/( ()>
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)>?@(7Q67<@ 4>) ;76?  > 4?)=6 ?/C >();=)>)=C '$7(75)= 4Q&75()>? <@)7> %)=47& 4>7%=)7
)C)6?7)>)@/5;7=? 6?); ;)46 ;=)>)=C '$7( ;/=#5/())&748-/& T

1>9:N#+>&K)= 4Q5 6-@)G />Q=/7>Q)>?@"=/7Q/5; &?7 5%/)6? 4T
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=)-/76 4Q 4*5()?7=6 =&76.)&/(  =)-/$7T)>?@(7)>?"C/6&@4 (7 7<X Q&75(@= '$7()@5
67T
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()-= 6()>=/<@)G >)5 5%7>7> >;)&?7>)&7695/&7>))&748-/&7>T75;7=? 6(7@5 C >? =)-/$7()
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6  , @6  ) ,47=  >$7 60?/(7>  "=)  () 5 6-@) (7 >/>?)5  )>?@ =/67 (7 =/7 @=/5 ? A )6&76?= Y>)
5) ' ( ;7=(/C)=> > ?/C/( ()> 6?=8;/& >T> ?/C/( ()>)5()>? <@)>$7 /6(A>?=/ & 6 C/)/= ) 
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 % &/  () (=)6 -)5 (7 @=/5 ? AQ &4 >>/,/& (  &757 >@%Y% &/  bd (  )-/$7 7=()>?) (7
= >/4Q() &7=(7&75 -+6&/  &/76 4()-@ >[\Q7&@; @5 "=) () ;=7E/5 ( 5)6?)dfij
35kQ >)6(7 hho ()>?  % &/  67 >? (7 (   = 0% Q ) ;)6 > cdo 67 >? (7 (7 /7 = 6() (7 7=?)
[/= 6( )? 4TQcaaf\T
@  6 >&)6?) )6&76?= Y>) 6 > ;=7E/5/( ()> () 4 ?/?@() ag ^cgU ) 476-/?@() adf^aiU ) >@ 
()>)5%7& (@= 6 >;=7E/5/( ()>( 4 ?/?@()()ag^biU)( 476-/?@()adf^acUQ6  == (7@6. A
[\T7=C74? (  ?/?@()gTdfhdjhccgegidjc)76-/?@()dfTahabbijaebbdhhQ)6&76?= Y>)7)= 4Q
"=)  () 5 6-@)Q 5 =& (  ;)47 )6&76?=7 (7> =/7> @=/5 ? A ) @6. AQ &75 @5  =/<@0>>/5 
%/7(/C)=>/( ())()>)5;)6. 6(7@5; ;)4/5;7=? 6?0>>/57; =  , @6 47& 4Q&757%)='"=/7()C"=/ >
)>;*&/)>T
 )>?@"=/7 (7 =/7 @=/5 ? A ;7>>@/ @5  "=)  @=% 6  47& 4/G (  )6?=) 7> 5@6/&0;/7> ()  0 
7=57> ) 6-@ =)? 5 Q&75;=))6()6(7;)<@)67>;7C7 (7> 7>)@=)(7=T )6?=))>>)>;7C7 (7>Q
)6&76?= Y>)7(/>?=/?7() == (7@6. AQ675@6/&0;/7() 6-@ =)? 5 Q"=) ()()>"-@)( % &/ )
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Observando os dados da tabela 1, verifica-se que em Pedro Afonso, a diferença entre a área plantada
estimada sobre a imagem Landsat (21.302 ha) e a área estimada pela ADAPEC/COAPA (23.225 ha) foi
de 1.922,993 ha, representando uma diferença relativa de 9,03%. É possível que uma pequena parte
responsável pela diferença encontrada referente da área de soja no município seja decorrente de uma
parcial cobertura de nuvens.
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 A disponibilidade de geotecnologias livres para produção cartográfica, tem propiciado a elaboração de
mapas, com temas diversos, necessários à realização de estudos ambientais. Aspectos do meio físico
podem ser representados em mapas com boa qualidade, de forma a subsidiarem o desenvolvimento de
atividades técnicas e científicas. Com este escopo foi elaborado um mapa onde estão localizados os
geossítios do GeoPark Araripe. O mapa traz ilustrado o relevo na forma de escarpas e topo da Chapada do
Araripe, localizada nas divisas dos estados brasileiros Ceará, Piauí e Pernambuco. A chapada é detentora
de grande patrimônio ambiental, organizado administrativamente em unidades, que se constituem em
uma Floresta Nacional (1946), uma Área de Proteção Ambiental (1997) e um Geoparque (2006). Os
geossítios localizados na representação cartográfica, são cadastrados pelo GeoPark Araripe e são lugares
de particular interesse para realização de estudos científicos, de caráter didático ou para o turismo.
Apresentam singularidade de suas formações geológicas ou da natureza mineral do subsolo, pelo valor
paleontológico de que dispõem. A Chapada do Araripe é conhecida também pela existência de fontes de
águas límpidas do lado do Ceará. O mapa foi elaborado com geotecnologias livres, dados vetoriais de
divisões territoriais do IBGE e de imagens SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission), distribuídos pelo
Projeto Brasil em Relevo da EMBRAPA Monitoramento por Satélite. Foi utilizado como ferramenta
computacional o software GMT – The Generic Mapping Tools, sistema para elaboração de mapas que é
reconhecidamente um programa de excelente apuro gráfico para a produção cartográfica. Outros sistemas
utilizados para processamento dos dados foram o SIG GRASS – Geographic Resources Analysis Support
System e a biblioteca GDAL – Geospatial Data Abstraction Library. Os dados SRTM foram
reamostrados de 3 arcos-segundo para resolução espacial de 1 arco-segundo ou 30 metros. O script em
bash criado para produzir o mapa permite realizar alterações e ajustes ou a introdução de novos temas,
até a obtenção do produto final, que é um arquivo PostScript ou Encapsulated PostScript, de excelente
qualidade gráfica.
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!&-,-  7  :4::;7  :4:?77 7 B) 77 ;<) 7
:4;  7:4;77 :4<77:4;770"#-

S%9, 3'42 7 $ :(7 9  1(*(3' 
),,&)6:5:5??5A4;+6: :66=4<?#66 66 1;EE")4),
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),126&&)7('-1-(466>;4?:56=@4C:56B4;=56<4@6 >6:4<6;!:348836;>4?6
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1,2,<&;K1'2%#43%,$!4<=1N
;8&#<4;%4:&1&?4%#+8%K4#43<4:34%4 &4:0::,8&K"&2#42414#1,C$!4%4;
*&4;;-<,4;&4=<:4;#42843&3<&;%42884%&2;&:4";&:?%4;K#422,4:%&<1+&;K3 ,*=:c.

1272



 43*:&;;4%&&;9=,;& 34?$!4%&%&4:<&&4:%&;<&%&%=#$!4&#3415*,#
<1QQ^\]]


,*<9 \O:7(%;4'49(1(>4' + 7 ' '49 9,7(I*(4::-;,4:(1,2,;(:'4 (4 909 9,7(P QJ%42743(3;(:
' 9(79(:(3; &#4% 9;4*9!),% K1(*(3' (2 7 '(%43;(@;4P$QL

8&;: %& 4 28 #43<&: =2 :&8:&;&3<$!4 &2 %=; %,2&3;7&;K  #43;<:=$!4 %4 :9=,?4
(,-+#)-8&14 K% Q;&#42=A-1,4%&=2*:%,&3<&%&,1=2,3$!4&=<,1,C$!4%&=281&<%&
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%&?,;=1,C$!4&2<:(;%,2&3;7&;N&;;)4:2K'84;;-?&1K,%&3<,),#:K#428:&#,;!4K4%&1,3&2&3<4
%4 <484 % #+8%K ; 2,4:&; & 2&34:&; ,3#1,3$7&; %; &;#:8;K  :&%=C,% :&%& %& %:&3*&2K
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793"%::3$%$%:%9;+(+"# 3O
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-3+'&5;'< & <>9';*.$-' & =';;N :>' 9';3-='3  5#='4%"5 &' 9;5&>=5< Y-3+'4<Z '3 *-C<
'<9'$=;-< &-<=-4=< ' $53 $;$=';.<=-$< '<9$--< ' ='395;-< 9;59;-&< 9; 5 '<=>&5 &' ><5 &
=';;N+;4=-4&5<<-3+'<="5&5'<9%5+'5+; *-$525$25>+25#2Q
'<=*5;3N*EV<'4'$'<< ;-55><5&'&&5<&'<'4<5;'<;'35=5<'&'=($4-$<&'=;=3'4=5
&-+-=2&'-3+'4<:>'95<<-#-2-='3;'9;'<'4=%"5'<9$-2N'3$2<<'<='3 =-$<N&5<&-*';'4='<><5<
'5$>9%"5&<=';;<&5<3>4-$.9-5<&'4=4&5< ;;5='<N5A2-4&''&;;4$N<'3-V ;-&5
9;-#45N 9; :>' 95<< <'; 95<<.A'2 42-<; < =-A-&&'< 4=;69-$< Y><5< +;.$52N 9'$> ;-N
3-4';%"5N $';!3-$ '=$QZ :>' 3-< 95='4$-2-E3 5 =>2 :>&;5 &' &'+;&%"5 &< =';;<N 95&'4&5
<<-3$54<==;;'2%"5&5><5&<=';;<$53&'+;&%"53#-'4=225$2Q
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GBFB-*&8-2  + 345-

' $5;&5 $53 5   Ya__hZN  ;' &' '<=>&5 '<=  25$2-E& 4 ;'+-"5 &5 ';="5N <'3-V ;-&5
9;-#45N'$539;''4&'=5=23'4=''C='4<"5=';;-=5;-2&5<3>4-$.9-5<&'4=4&5< ;5='<N5A
2-4&''&;;4$NebcNd_13aN<-=>&5<4;'+-"5'<='&5<=&5&;.#N$53*5;='5$>9%"5
&<=';;<<'39; =-$<$54<';A$-54-<=<N5:>'-4='4<-*-$59;5$'<<5&&'+;&%"5&<=';;<Q ;'
'<=  2-3-=& 9'2< $55;&'4&< +'5+; *-$< _f5`eRc_RR ' bf5d`R_cRR ' _f5bcRacRR ' bg5_hRahRRN
-+>;`Q
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&$52FD0 *-*&8-2  + 345-

 3'=5&525+- $54<-<=-> 45 ><5 &' =($4-$< &-<954-#-2-E&< 9'25 <5*=B;'    Y-<='3 &'
;5$'<<3'4=5 &' 4*5;3%8'< '5;;'*';'4$-&<Z &' &-<954-#-2-&&' +;=>-= 9'25  Y 4<=-=>=5
$-542&''<:>-<<<9$--<Z'9;5&>=5<&5<'4<5;;'35=5Y UVaZ'3&-*';'4='<9<<+'4<
' (95$< &5 45N =3#(3 &-<954-#-2-E&5< +;=>-=3'4=' 9'25 O 2(3 &' &&5< &5 <'4<5;  V
aUQ


GBGB4 2&*

 &5<#-#2-5+; *-$5<W54<>2=< 4=';4'=N2-A;5<'9>#2-$%8'<;'*';'4='<5<<>4=5'< ;'<&'
'<=>&5N2(3&'39<N&'<=$4&5<9'$=5<;'+-54-<'='3 =-$5<Q
 &5<$;=5+; *-$5<W 5;3>=-2-E&<<$;=<=595+; *-$<&Y`hfaZ$5;;'<954&'4='<<
52,< &' =95;4+ YQacVVV ZN -4$6 YQacVVV ZN ';; 2,& YQacVVVZ ' *5+&5<
&' 4+E'-;YQacVVV ZN4'<$2&'`P`__Q___Q
 &5<&'<'4<5;'<;'35=5<W 3+'4<3>2=-'<9'$=;-<&5 VaUN4<#4&<`Y;'+-"5&5
E>2ZNaY;'+-"5&5A';&'ZNbY;'+-"5&5A';3'2,5Z'cY;'+-"5&5-4*;A';3'2,59;6C-35ZN$53&=
&'9<<+'3;'*';'4='04'-;5&'a_`_Q535=3#(3<-3+'4<94$;53 =-$<&5 UV
a&'2=;'<52>%"5Q


  feP9;95-;5<=;#2,5<&'$395Y+'5;;'*';'4$-;954=5<ZQ

 >95;=' 539>=$-542P 5- >=-2-E&5 5 <5*=B;'    dQ`Qf Y-<='3 9; ;5$'<<3'4=5 &'
4*5;3%8'< '5;;'*';'4$-&<Z ' 5 ;$131'; `bQg 9;  A-<>2-E%"5 &5< 954=5< 5#=-&5< '3
$395=;A(<&5 Q
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-4=';'<<'5<5#0'=-A5<&9'<:>-<Q5&55$';A5*5=5+; *-$5*5-$=25+&5Q


GBHB!4--3

 4 2-<'&< 3+'4<&-+-=-<&5<'4<5; Va&59;-4=';9;'=%"59;'2-3-4;'+';%"5&'
39<P
54<=;>%"5&#<'$;=5+; *-$=;A(<&<$;=<&N&-<954.A'-<'33'-5&-+-=245
<-=' &  Y+)4$- C'$>=-A &' '<="5 &< +>< &5 <=&5 & ;.#ZQ '<<< $;=<
*5;3 -395;=&5< 5< A'=5;'< &' '<=;&< ' &' &;'4+'4<N $53  *-42-&&' &' 0><=;
$5;;'=3'4='-3+'3Y+'5;;'*';'4$-3'4=5Z'<=#<'&'-4*5;3%8'<Q
4 2-<'&<-3+'4<5#0'=-A4&5>3'<=>&5$539;=-A5'4=;'<9;59;-'&&'<'<9'$=;-<'
='C=>;-< :>' $& *'473'45 '<9$-2 <<>3' 4< &-A';<< $'4< ;'+-<=;&<N <<5$-4&5
&-*';'4='< 4.A'-< &' ;'*2'=!4$- 5< &-A';<5< *'473'45<N (95$ &' :>-<-%"5 &< -3+'4<
;'2$-54&< $53 5< 2A5< '<9'$=;-<Q <=5 9';3-=->  -&'4=-*-$%"5 &< $2<<'< ='3 =-$< &'
><5'5$>9%"5&5<525*>4&3'4=&45'<=>&5&5<&-A';<5<'2'3'4=5<&'-4=';9;'=%"5Q
';%"5 &' 39 &' -4=';9;'=%"5 9;'2-3-4; ' $;=V-3+'3N 5< :>-< *5;3
$5392'3'4=&5<9'25=;#2,5&'$395Q


><"5&'-3+'4< Va&5' &5VaP
5395<-%"5 Vbca&-3+'3 Va&5Q
;4<*5;3%"5 Y 4='4<-&&'N >''=>;%"5Z9;*E';*><"5&-3+'3&5<'4<5;
 VaY;'<52>%"5'<9$-2P`_3Z$53-3+'3&5<'4<5; Y;'<52>%"5'<9$-2PaNdZN
A-<4&5 >3'4=;  ;'<52>%"5 '<9$-2 & -3+'3 &5 <'4<5;  Va 9; 3'2,5;
-&'4=-*-$%"5 &5< 2A5< & -3+'3Q ; *E';  *><"5 & -3+'3 &' S2= ;'<52>%"5
'<9$-2T$53&'3(&-;'<52>%"5'<9$-2N&>;4='$54A';<"5&' V <>#<=-=>->
$53954'4=' 4='4<-&&' 9'2 $'4 94$;53 =-$ &' 2= ;'<52>%"5 '<9$-2 & $!3;
Q

 9'3'4=5&5><5&5<525P
4 2-<' &5< =54< &' $-4E ' &< *5;3< +'53(=;-$< 9;'<'4='< 4 -3+'3N 9';3-=-4&5 
&'*-4-%"5'&-*';'4$-%"5&<9;59;-'&&'<+;.$52<Y95;=34,5ZN&<32,<>;#4<N
&< ;'<5$>9&<9'2A'+'=%"54=>;2'&< ;'<&'<525<'C95<=5<Y4"5+;.$52<ZQ
9'3'4=5 &< $='+5;-<P +>U%>&'<N '+'=%"5 '4<N '+'=%"5 '3-V'4<N
'+'=%"5 2 n 525 C95<=5N 525 C95<=5N >A'4<N 53#; &' >A'4<N *25;3'4=5<
5$,5<5<';';#4Q
 ;#2,5&'$395P
'<$;-%"5&'=2,&&<$;$=';.<=-$<& ;'&''<=>&5Y<525NA'+'=%"5N;'$>;<5<,.&;-$5<N
;'2'A5N&'+;&%"5'><5&<=';;<ZN9;<>#<-&-;-4=';9;'=%"5'59;5$'<<3'4=5&-+-=2
&' -3+'4<O 95; 3'-5 & :>2 *5- 5#<';A&  A';$-&&' &5< 39< &' -4=';9;'=%"5
9;'2-3-4;:>4=5-&'4=-*-$%"5&5<='3<'<=>&&5<Y'C-<=)4$-&'-4&.$-5<&'&'+;&%"5ZQ
'A4=3'4=5 &' 954=5< >=-2-E4&5  9; 95<<-#-2-=; 5 +'5;;'*';'4$-3'4=5 &5< 954=5<
&'<$;-=5<Q


'59;5$'<<3'4=59;$;-%"5&5<39<&'><5&=';;N&5<$5;95<&R +>Y;-5<'%>&'<Z'&'
&'$2-A-&&'P9;5$'<<3'4=5&-+-=25$5;;'>96<5+'5;;'*';'4$-3'4=5&<-3+'4<'$539;''4&'>
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5< <'+>-4='< 9;5$'&-3'4=5<P 5395<-%"5   Y5#='4%"5 &' -3+'4< $525;-&<  9;=-; &' -3+'4<
3545$;53 =-$<5;-+-4-<ZN4-9>2%"5&'54=;<='Y9;3'2,5;;&-<$;-3-4%"5A-<>2&5<2A5<ZO
;4<*5;3%"5  Y9; 95<<-#-2-=;  *><"5 &< -3+'4< &5  Va &' `_ 3'=;5< &' ;'<52>%"5
'<9$-2 $53 < &5  &' aNd 3 &' ;'<52>%"5 '<9$-2N -<=5 95<<-#-2-=5> $2<<-*-$; $53 3-5;
'*-$ $- &'=';3-4&< $2<<'< &' ><5 $535 =3#(3 $5;;-+-; ' =>2-E;  ;'&' &' &;'4+'3
Y;'$>;<5< ,.&;-$5<ZZO 2<<-*-$%"5 &' 9&;8'< Y$2<<-*-$&5; V(&-ZO 9'3'4=5 &' 2<<'<O
'&-&< &' 2<<'<O ;-%"5 &5< 9< >=-2-E4&5 5 Q < &&5< &5  *5;3 >=-2-E&5<
$535#<'9;$54<=;>%"5&539&'$2<<'<&'&'$2-A-&&'N95-<'<=<-4*5;3%8'<N0>4=3'4='
$53 < &' ><5 & =';;N <"5 -395;=4='< 9; 5< 924'03'4=5< 3#-'4=2 ' +;.$52N 5 :>'
>C-2-; 4<<52>%8'<&'9;5#2'3<$><&5<95;=-A-&&'<$532=-4='4<-&&''+;'<<-A-&&'
5<525N$535+;-$>2=>;'9'$> ;-Q&'$2-A-&&'*5-&-<=;-#>.&'3<'-<$2<<'<N<#';P245
Y_VbmZN>A'54&>2&5YbVgmZN4&>2&5YgVa_mZN 5;='54&>2&5Ya_VcdmZN54=4,5<5YcdVfdmZ
'<$;9&5 YpfdmZQ


HB 

 39 &' ;'$>;<5< ,.&;-$5< Y%>&'< ' ;-5<Z &5< 3>4-$.9-5< &' 4=4 &5< ;;5='<N '&;
;4$'2-4&(35<=;&54 -+>;bQ;'*';-&539;'A'29;'<'4%&'&5-<%>&'<9?#2-$5<&'
;'<'A52>3'<'C9;'<<-A5<N5%>&'&'>'-3&<';;+'3&'5A2-4&Q


&$52HD04 +4&- 2 523-3%'2&-32  + 345-

 -+>;c35<=;539;5&5A- ;-5&5<3>4-$.9-5<'<=>&&5<Y'<=;&<9A-3'4=&<'4"5V
9A-3'4=&<ZQ<A-<-=<&'$395;'A'23'C-<=)4$-&'9'4<>3=;'$,5&';5&5A-9A-3'4=&N
<'4&53-5;9;='4"5V9A-3'4=&Q=;#2,5&'$395=3#(3;'A'25>5'<=&5&'$54<';A%"5
&<'<=;&<N:>'<'9;'<'4=5>N45+';2N;'+>2;3'4='$54<';A&<
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&$52ID0--6&2&--35,&'0&-3 ,4,-3 22-4 3? 22, -6*&,C
 -+>; d 35<=;  &-<=;-#>-%"5 '<9$-2 &< $2<<'< &' ><5 ' 5$>9%"5 &5 <525 V 39
='3 =-$5&$2<<-*-$%"5;'*';'4='5><5&5<525&5<3>4-$.9-5<'<=>&&5<Q

 &$52JD0 *33&#&--3---*-
 *FB&342&5&--53- -50--3-*-,-342"3+5,&'0&-3 345-3
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2<<'&'><5'5$>9%"5&5<525

;'Y3iZ

+>U%>&'<

`_Nhc_h

'+'=%"5'4<

afNhff`

'+'=%"5'3-V'4<

hdNhe`g

'+'=%"52n525C95<=5

`bfNh_bf

525C95<=5

ccNgd`e

>A'4<

bNfaeh

53#;&'>A'4<

bNagdg

*25;3'4=5<5$,5<5<

eNf`_a

;';#4

`Nd`hf


<;'<>2=&5<&'-C3'A-&'4=':>', 9;'&53-4!4$-N45<3>4-$.9-5<N&'+;4&':>4=-&&'
&'A'+'=%"5;2N-4$2>-4&5<525'C95<=5$532+>4<954=5<&'9<=+'4<Q#<';A5>V<'-4&N4'=9
&' $395N :>'  ;'+-"5 '<=>&& '<=  45 -4.$-5 &5 9';.5&5 <'$5N 5 :>' $# 'A-&'4$-4&5  +;4&'
:>4=-&&'&'A'+'=%"5;2$53<525'C95<=5Q3>4-$.9-5&'4=4&5< ;;5='<'4$54=;V<''3
<-=>%"53-<$;.=-$N54&'5<525(#<=4='&'+;&&5N<5#;'=>&54<9;5C-3-&&'<&32,>;#4Q
C-<=' >3 :>4=-&&' ;E5 A'2 &' A'+'=%"5 <'3-V&'4< 4 ;'+-"5N :>' 9;'$' :><' <'39;'
$54<5;$-&$53>3A'+'=%"5;2Q
 -+>; e -4&-$ 5 39 &' &'$2-A-&&' 5#=-&5 =;A(< &5< &&5< &5 Q < -4*5;3%8'<
&'<=' 39N 0>4=3'4=' $53 < &5 ><5 &< =';;<N <"5 -395;=4='< 9; 5 924'03'4=5 3#-'4=2 '
+;.$52N 5 :>' >C-2-;  4< <52>%8'< &' 9;5#2'3< $><&5< 95; =-A-&&'< $53 2= -4='4<-&&' '
+;'<<-A-&&' 5 <525N $535  +;-$>2=>; ' 9'$> ;-N <5#;'=>&5 :>'2 :>' ( 'C925;& '3 ;'< &'
;'2'A53-<35A-3'4=&5Q
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&$52KD0  *&6& 
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#<';AV<'N $53 #<' 4'<<'< ;'<>2=&5<N :>' 4 ;' 9;'&53-4 < $2<<'< &' ;'2'A5 <>A'
54&>2&5N 54&>2&5 ' 9245Q < 39< &' ><5 &5 <525 ' &' &'$2-A-&&' & ;'+-"5 9;595;$-54;3
:>4=-*-$;N'313iN$&$2<<'&'=';3-4&Q


IB 
<= 9'<:>-< 35<=;5> :>' ( A- A'2  >=-2-E%"5 &' =($4-$< &' <'4<5;-3'4=5 ;'35=5 '
=;=3'4=5&-+-=2&'-3+'4<9;;'2-E%"5&''<=>&5<3#-'4=-<Q<;'<>2=&5<<';A-;"5=3#(3
&' >C.2-5 9; =53& &' &'$-<8'< ;'*';'4='< 5 ><5 &5 <525 & ;'+-"5 ' $54<':>'4='3'4=' 9; 
<><='4=#-2-&&'&5<3>4-$.9-5<'<=>&&5<Q





      


Q+)4$-C'$>=-A&' '<="5&<+><&5<=&5&;.#Q -02- 33+ ,4-Q-<954.A'2'3P
o,==9PUUBBBQ'<Q9#Q+5AQ#;U+'59;5$'Q9,9QpQ$'<<5'3P`b#;Q&'a__hQ
NQONQQ&34 +3  ,#-2+/ 3 -$2#&3Q92-$%8'<4+;-$>2=>;Qa'&QN'392QV
;<.2-P3#;9V U3#;9VN`hhgQCCA---Ncbc9Q-2Q
 Q Q `hfaQ &,&34 2&- - 7!2&4- W '9;=3'4=5 &' 4+'4,;- ' 53>4-$%8'< V
-;'=5;-&'';A-%5< '5+; *-$5<Q'+-"55;&'<='&5;<-2Q
N Q[ NQQ&'Q2&,'0&-33&-3 + -02- 33+ ,4-Q 4P-<='3<&' 4*5;3%8'<
'5+; *-$<Q92-$%8'<4+;-$>2=>;U&-=&595;&>;&5'2+&5<<&O&<54D0-45Wa'&QN'
392QV;<.2-P3#;9V U3#;9VN`hhgQCCA---Ncbc9Q-2Q
 NQQONQQQ 15-$2'-*-53- -50-34 223,&-&-
- 24-*-+ 5? &342&4-  2*Q 4P   -396<-5 ;<-2'-;5 &' '4<5;-3'4=5 '35=5N a__hN =2N
Q4-<QQQ=2P Na__hQ9Q`gbW`ghQ
N Q Q 2-) -   2 3&+ ,4- 52,- 54&*&8,- &+$ ,3   34!*&4 Q -5 2;5N `hhdQ gh 9Q
545+;*- Y;#2,5 &' 5;3=>; '3 $525+-Z W 4<=-=>=5 &' -5$-)4$-<N 4-A';<-&&' <=&>2
>2-<=Q
 Q-3 344'34&-3-+5,&'0&- &,.CQ-<954.A'2'3Po,==9PUUBBBQ-#+'Q+5AQ#;pQ$'<<5'3P`b
3;Q&'a__hQ
Q 4*-$-   &+$ ,3  DGQ -<954.A'2 '3P o,==9PUUBBBQ$#';<Q-49'Q#;pQ $'<<5 '3P `d &'
3-Q&'a__hQ
 NQ$2&5*452 +&*&2  3 24&#&-Q&Q4-A';<-=;- W5"5'<<5WQa__eQ
  N Q QO N Q Q O  N Q 70 2&+ ,4-3 + #53-   &+$ ,3   *4 2 3-*5-Q
52'=-3&'-)4$-< '5&(<-$<N>;-=-#NAQhN4F`N9fdVggNa__bQ
N Q Q &'Q  223 $2'-*3  - 02- 33-    3 24&#&- + +5,&'0&-3 - 3 +&D2&-
02&,-B a__fQ `g_9QP -2Q '<' Y5>=5;&5 4+'4,;- +;.$52Z W 4-A';<-&&' '&';2 &' 39-4
;4&'N'4=;5&''$4525+-''$>;<5<=>;-<Q39-4 ;4&'Na__fQ
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Tabela 1- Analise Granulométrica da Amostra Aest
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Aest


Figura 1 - Triângulo de classe texturiais
proposto por Soil (1993)



2.2 Ensaios mineralógicos
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Figura 2 - Difração de raios X da amostra Aest
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3.2 Ensaios tecnológicos
3.2.1

Umidade de matéria prima
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Tabela 3 - Umidade de Matéria Prima da Amostra Aest
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Figura 3 - amostra antes da queima (esquerda) e depois da queima a 950º C (direita)
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Resíduo bruto
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Retração linear após queima
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3.2.5

Perda ao fogo

Os resultados para a perda do fogo foram de 9,76 ± 0,69. Isso quer dizer que a massa perdida
durante o ensaio se encontra em menos de um sobre dez avos do total, garantindo assim que o material
variação de temperaturas muito altas.

3.2.6

Absorção de água
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1/460#1L7$ 17 6$79.8#17 #17 #1*7 7$/$786$7 /10*816#17E 1 7$6;L7$ 59$E 01 4$6+1#1 #$
-0$*61  -90)1 #$ VTUU 1!166$9 9/ 6$#9"1 7*(0*'*!8*; # 59.*##$ #7 46*7 #$ 168.$>E
);$0#1  *0;$671 # !.77*'*!"1 #7 46*7E 10#$ 01 46*/$*61 7$/$786$ #$ VTUT ZXEY` #7 46*7
$6/ !107*#$6#7 I=!$.$08$7JE - 01 #$!166$6 #1 46*/$*61 7$/$786$ #$ VTUUE ZUEW` #7 46*7 #$
168.$>'16/!.77*'*!#7!1/1I /46246*7JH
Classificação das Praias no período
de janeiro a junho de 2011

Classificação das Praias no período
de janeiro a junho de 2010

10%

22,5%

16%
64,5%

61,3%
9,7%
3,3%

13%

Impróprias (acima de 1000NMP/100mL)
Satisfatórias (500 a 1000NMP/100mL)
Muito Boas (250 a 500NMP/100mL)
Excelentes (até 250NMP/100mL)

Impróprias (acima de 1000NMP/100mL)
Satisfatórias (500 a 1000NMP/100mL)
Muito Boas (250 a 500NMP/100mL)
Excelentes (até 250NMP/100mL)
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Figura 1 – Mapa de distância em relação à quadra da escola.
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Figura 2 – Mapa com pontos de venda de bebidas alcoólicas em torno da quadra da escola.
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)' 
  02  15)$  8$ 8$, , 23$*+4, 3,2+,  3,$ 4* )8, 
+33$  5* ,+3$ +$ *$+4)F 0,$3 4283 34 0,N3 *+$<2 ,3 !$4,3 
"2,028+$2,+315 +$30$,2302,)+4I
 42*, $, *$+4  8$34, ,*, 3$+.+$*,  +452<F ),)  32 02$,F 230$4, 
02328,I,2*)$!2)+6*2,]I`Z_M_X,)%4$ $,+), $,*$+4F$<1534
+, 3 )$*$4 0+3 ,3 2523,3 +452$3F *3 4** +"), 4,,3 15)3 )*+4,3 15
,+42$5*02,*N342#5*+$I+,5*)$",+42,,33$34*3,$I
 #,**  5* 32 2$4$8,    $ 8,)5$ 4+,),"$*+4I <N3 +332$, 3+8,)82
4+,),"$315+,02'5$154+4,,*$,,+8$83,$I45)*+453*N3$+3425*+4,3
4+,)-"$,3 02 !$)$42 /3 3$*0)3 , $NN$F 0,2* 02 ,+4$+52 535!25$+, 343 +3
02$3N35*0)+4F),",#5*+33$02328N),F'15),6+$,4,3$345$3
150,33$$)$4:$34 +$8$I
52 5* *+4 ' !,2* ,* 4,,3 ,3 ,+$4,3 02N42*$+,3  153 $*0,33%8)F 0,2
$33,522$+3,)3+433*5$4,,*2),+33$5$2023282,
*$+4!,2**$38$8)02*52,!5452,4,2+N),*)#,2I
2 , 3+8,)8$*+4, 34 42)#, 54$)$<,5N3 5* *4,,),"$ 15+4$N15)$44$8 ,* ,3
)5+,3,`>+,,5+*+4) ,,)"$, $)$42,,20,,*$2,3R SI,*,,'4$8,
,+#2,+%8)343*2),350,3452+3,)15+,34245,*$+4)
RIISI

*'

   

 5, *$+4) +, 8 342 2)$,+ 0+3 ,* ,3 304,3 $,","2!$,3F *3
4**  $+$I ) 8 1534$,+2  5, 3,)2 15+, 34 3 )$*$4  42+3*$4$2
$+!,2*/3$+4%!$31542,54$)$0+302,+523,3:*3I
34!,2*5,024$$04$8F0,$3$++4$82$4$8$$+$8$5)F,3+8,)8$*+4,
0315$33433,2335+4,3*$4,,)-"$,F8+,342023+4*4,3323
45,4+$0315$3I
 II 4* ,*, ,'4$8, 02$+$0)  ,+3425,  5* ,+3$ +$ ,)-"$F 0,2* 42+3*$4$2
$+!,2*/3+,,35!$$+4F+332$,153033,3,4*3338),23*35,4$$+,I
* 3 02$+$0$3 533 ,3 315$)%2$,3 ,)-"$,3 +!2+4,3 +,3 6)4$*,3 4*0,3  
0,)5$,F!+.*+,158*3+45+,$I,)5$,0,32!$+$,*,"2,
,*$+40,25*,5*$3!4,2302'5$$$33634IR  FYWXXS
,)5$,*$+4),,+4*$+23"53F3,),32I2'5$+,,!5+$,+*+4,,3
,33$34*3$+42!2$+,$24*+4+,*,,+15)$8$#5*+I
3%5,3 3-)$,3F 15 3, #*,3  )$:, 0), #,**F 3, ',",3 $+$32$*$+*+4 *
15)152 )5"2F *5$43 8<3 * )$4,3  2$,3 ,5 2$#,3F 02'5$+, $24  $+$24*+4 
0,05),I ,+35*$2 3+,  ,+ 8$,  02 ,+ 8$ , *42$) 54$)$<,  5* !,2* 
$*$+5$2,323%5,3324,3I
,+3$ +$*$+4),53,4$F*3538),23*,2$302$+%0$,33,$F+
#,2,+35*$23242*42$),+3$2,$+54$)$<8)I
3X`^Y52+4,+!2 +$34,,)*,,*5+,025,!$$)*+415302$3*
52$,302,5223,)5/302,302,)*3*$+4$315+,36)4$*,34*0,33-8*3
"28,I ,2* *5$43 ,5423 ,+!2 +$3 $+42+$,+$3  230$4, , $, *$+4 !,2*
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2)$<3#"+,*3*,+)53,F150+35,0,*52,302,)*3F2)4$8,3,
*$+4F+!2+4,345)*+4I
* 02,"2*  5, *$+4)F 02 32 !4$8,F 8 02,*,82F 3$*5)4+*+4F ,
3+8,)8$*+4,,+#$*+4,F4$453#$)$3+332$302328,*)#,2$
15)$*$+4)IR FYWW[S

+'   
 5, *$+4) +, 8 32 0+3 345F *3 3$* 024$ 0,$3F ) K+, 02$,2$< 
42+3*$33,,+$4,330%!$,3++#5*$3$0)$+,52,+#$*+4,IJJR FYWW`S
,* 3 +$34, 23,)85N3 3+8,)82 5* 0315$3 15+4$N15)$44$8 4283  0)$, 
1534$,+2$,3 02 ,3 )5+,3 , +3$+, 5+*+4)  R`> +,S , ,)"$, $)$42 , ,20, 
,*$2,3+,$ZX 2,X>2$)I
1534$,+2$,,'4$88H
Q,+#2 , 15+4, ,3 )5+,3 +4+*02,)*4$*$+4)+!2+4+,3$345$3
,*,0,*"$2$+43,+317 +$3333$45,I
Q 2 , 15 ,3 02,!33,23  $+34$45$, R S ,+#* 3,2 , 335+4,  ,*, 3
$+!,2*/33,20333I
Q ,3422,3302%$,31534*45)*+4"5+2"$+42,3,)I2,)*
15+,235)40+3*"34,3!$++$2,3+,!$+),* 3F*302$+$0)*+4+,53,$+15,
)*+4,3!5+*+4$3158*3202328,3I


4.       
,$ 0)$, ,* XX] R+4,  <33$3S )5+,3 , `> +, , +3$+, 5+*+4)  5*
1534$,+2$,,+4+,,<1534/3,'4$83315$334,:0)+3$:,'5+4*+4,*353
2!2$30,2+4"+3*2),3230,343,3)5+,3I
1ª. Você sabe o que são produtos ecologicamente corretos?
 









 






 

2ª. Você consome produtos orgânicos?

1361

 ,+"233,315$3 +,8, ,24 ,2345,+,)-"$
4)N NYWXX









 



 






 





 

 
 

3ª. Você separa o seu lixo?












 

 

 
 

4ª. A área da sua escola é limpa?













 
 

 


 

 
 

5ª. Existem depósitos de lixo na sua escola?
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6ª. Você desliga as lâmpadas e/ou o ar condicionado ao sair da sua sala de aula?













 
 

 


 

 
 

7ª. É importante que se tenha um consumo consciente de energia?
 




 



 




 

 
 

8ª. É necessário que novas atitudes para a preservação da limpeza do patrimônio escolar sejam tomadas?
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9ª. A preservação do meio ambiente é um tema tratado rotineiramente em sala de aula por todos os
professores?




 










 
 
 



10ª. Todos os professores falam em manter o ambiente (sala de aula) limpo?
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11ª. Você sabe o que é educação ambiental?



 









 


 





 

 
 

12ª. Você acha que tema “meio ambiente” deve ser mais divulgado na sua escola?
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*$,2$,3)5+,34*,+#$*+4,,153$"+$!$02,54,3,),"$*+4,224,33,2
 !$+$,  5, *$+4)I $3  `We ,3 )5+,3 # $*0,24+4 ,+35*$2  +2"$
)42$ ,* ,+3$ +$F *3 0+3 \]e ,3 )5+,3 2)4* 15 3)$" 3 )*03  , 2
,+$$,+,,3$23)I
5$4,3 #* 15 , 4*  230$4,  02328, , *$+4 8 32 *$3 ,2, 0),3
02,!33,2315+3,)82$42*$34$8$315$+34$"33,3)5+,33+8,)82*,*
4*4$I
-' 
52 ,3 *$3 ',8+3 +, 3$"+$!$ 15 3 8 3022 34 "2, 232 ,5  02-:$*F 
+332$, "$2 ",2  ,* 20$<F 0,$3 3 4* 35),3  423, +, 15 $< 230$4, ,
3+8,)8$*+4,,),"$*+4,224,3534+48)I
*32!2+4302328,,*$+4,53,3534+48),32523,3,0)+402$3*
42*$,2$*0,24+$+33)35)3F0,$3,3)5+,33+4*+33$!<2)",230$4,,
4*F*38$,!)4,2$+4,3,)8,3024$2*15$),15*5$438<3#*22,I
+332$,15,302,!33,2323$823353*5,*$+4)353*4,,),"$3
 !$*  42+3*$4$2 $+!,2*/3  ,+#$*+4,3  230$4, , 53,  5$, , *$+4I ,+,
532 !,2*3 $+424$83 ,*, 43 02 $+34$"2 ,3 )5+,3  3 $+42332*  8< *$3 ,* ,
4*I
 3,)  5* 3 230,+38$3 0) 5,  2$+  , ,)3+4F 0,2 $33, ) 4* 
,2$",2,:*0),$++4$82,3)5+,33022,)$:,02,5<$,,*,4**,+35*$2
"5+2"$)42$,*,+3$ +$I 3+,0+3)!,2*,,5+,F!*%)$
4*5*"2+024$$0,+,+3425,5,343F8+,024$2324,3#$4,3
158+#*,+42$5$20202328,,*$+4I
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,)%4$+$,+),*$,*$+4)$]I`Z_FZX",34,X`_X

F+$"$+I5,*$+4)+33,)36)$3H)$3!$,3I 2#)
+$,,+,+FYWW^I ,+,"2!$R-3 25,*K 45+35L)+'*+4,2,
3+8,)8$*+4,534+48)S
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:6'(<"6=?<,.<'.B(<==.5B(=>.,&9(=N'(5><6'6;?(%-446='( (64(><.53/>.%;?(>3B(FN:(3
+6<4%646+646=%6=>?4'6=56(5=.56'(4>(4 >.%%6446'(36=:<65>6=(<(=:6=>=%$'=N
5"6>(5-4=.'6.4,.5'=5>(<.6<4(5>(Q.=3,?4='(===.5;?.(>&9(=P?5>=="6==63?&9(=
<(.=:6==/B(.=:<?4=.=>(4%64'?=(;?&9(=;?(<(:<(=(5>(4(3.:=(=M?:< $63=M??4
-.:)<$63( ( ?4 :< $63M (=:65'(<  (=== ;?(=>9(= 56= 3(B  :(5=4(5>6= 4.= %64:3(D6= (
%651(%>?<= 4.= (3$6<'=Q (<>4(5>( 6 (6,($< 56= '<  %65'.&9(= :<N .5.%.34(5>(
3(B5><46=-.:7>(=(=;?(5(%(==.><"6'(:<6B=3,)$<.%=Q

   
<(B.=> :(36=  ( l  ?>.3.F&"6 '( 4$.(5>(= .5+6<4>.F'6= 5 ('?%&"6 =(< 
:<>.%4(5>(.5(B.> B(3Q?3>.54(5>((==(<(%?<=6B(4?4(5>5'6=?:3.%&"6)%'B(F4.=
%<(=%(5>( 5= =3= '( ?3 '( 4?.>= (=%63=N =(14 :@$3.%= 6? :<.B'=Q  =? :3.%$.3.''(
:6==.$.3.>6=3?56==.>?&9(=;?('.+.%.34(5>(6%6<<(<.4(44$.(5>(=><'.%.65.='(=3'(?3Q
?5'6$(4(=%63-.'6N6=6+>C<(><F6:<(5'.F=.>?&9(='(<(+3(D"6N'(.5B(=>.,&"6('(>64'
'('(%.=9(=N3)4'(:<6:6<%.65<464(5>6='(.5>(<&"6('(5 3.=('((<<6=Q<>5>6N6=6+>C<(
(=%63-.'6N 3)4 ' B5>,(4 '( =(< 3.B<( 5 <('( 4?5'.3 '( %64:?>'6<(=N $<( '.B(<==
:6==.$.3.''(='(5 3.=(=6$<(6==.=>(4='((;?&9(=(:(<4.>(;?(63?56<(+3.>Q5>(5'(46=;?(
6?=6'(<(%?<=6=%646(=>(:6==.$.3.>46;?(R4$<7=.6YdbbcZ%-4'(%?<</%?36<((=><?>?<'6Q
6.=N =( '( ?4 3'6 (3( '(+(5'( ?4 4>(4 >.% ;?( <(=:(.>(  %?3>?< :6:?3< ( 6= %65-(%.4(5>6=
-.=>6<.%4(5>( %65=><?/'6= 56 4$.(5>( (=%63<N 56 36%3N 5 <(,."6N %65>< <.  (==( %65-(%.4(5>6
:<65>6N %$'6N '6 6?><6 (3( (5>(5'( ;?( ) 5(%(== <.6 =( $?=%< ?4 <(3&"6 4., B(3 (5><( (==
>(5'*5%. (  >(%5636,.Q 6<>5>6N 5' 4.= :(<>.5(5>( ;?( =( $?=%<  :3.%&"6 '( <(%?<=6=
>(%5637,.%6=5=>.B.''(='((5=.56Q
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(== :(<=:(%>.B 6 =6+>C<( (6,($< ><F '.B(<== :6==.$.3.''(= '( 5 3.=( >5>6 56
=:(%>6,(64)><.%6%646563,)$<.%6Q6$7>.%'3,($<N6:<6,<4:(<4.>(6(=>?'6'(+?5&9(=
( '( (;?&9(= '( ?4 +6<4 %(==/B(3 6= ('?%5'6=N :6.= = 3>(<&9(= <(3.F'= 5= +?5&9(=
%65=><?/'= :6< 4(.6 '( =(3(>6<(= :6'(4 =(< B.=?3.F'= =.4?3>5(4(5>( 56 ,< +.%6 <(=?3>5>( 5
>(3Q (== +6<4N 6 :<(5'.F :(<%($( 6 <(=?3>'6 '= &9(= ;?( 6 %65'?F.<4  ?4 '(>(<4.5'6
,< +.%6 ( :(<4.>.<4V3-( <(+3(>.< =6$<( %' =.>?&"6 :<(=(5>'Q 6 %=6 '6= =.=>(4=  4.6<
%65><.$?.&"6 (=>  5 .5>(<:<(>&"6 ''  =63?&"6 '( ?4 =.=>(4N ?4 B(F ;?(N 4?.>6= (=>?'5>(=
%65=(,?(4'(>(<4.5<=63?&"63,)$<.%'(?4''6=.=>(4N4=5"6(5>(5'(46=.,5.+.%'6'.=>6
(4>(<46=,(64)><.%6=Q
6<+.4N:(=<'5(%(==.''('((=>?'6=4.=:<6+?5''6=(5"6=7<(3>.B4(5>(?4
>(4 >.%N %65=.'(<46= 6 (6,($< %646 ?4 +(<<4(5> ;?( :6'(<  ><F(< =.,5.+.%>.B=
%65><.$?.&9(= :<  :<(5'.F,(4 '( 4>(4 >.% (4 >6'6= 6= 5/B(.=Q =:(%.34(5>( 56 (=>?'6 '(
=.=>(4 (5+>.F46= ;?( 6 =6+>C<( >(4 ,<5'( :6>(5%.3.''( ;?5'6 '6 (=>?'6 '( =.=>(4= %64
'?= B<. B(.=Q <(%(V56= ;?( =?= +(<<4(5>= +B6<(%(4  6%6<<*5%. '( '6.= '6= ><*= (3(4(5>6=
'(=>%'6= :6< ?=?$(3 (> 33 YckjbZ %646 (==(5%..= :< 6 '(=(5B63B.4(5>6 ' :<(5'.F,(4
=.,5.+.%>.BN;?.==(14PB65>'(Y6?46>.B&"6Z'6:<(5'.F(:6>(5%.3.''('64>(<.3?>.3.F'6Q
=:(<V=( (5>"6 ;?(N :6< 4(.6 '(==( ><$3-6N :6==46= %65><.$?.< :<  %65>.5?&"6 '= :(=;?.==
=6$<(6?=6'=>(%5636,.=56:<6%(==6'((5=.56'(4>(4 >.%:<==.4:6==.$.3.><6=3?56='
('?%&"6$ =.%N(D>(5=.B665/B(3=?:(<.6<N$(5(+/%.6='?<5>(=>.B.''(=4>(4 >.%=N>6<55'6V=
4.==.,5.+.%>.B=(:<F(<6==Q


 

 N Q Q ?3>.4('. (<5.5, 6+ >-(4>.%=Q 4$<.',( 5'$662 6+ ?3>.4('. (<5.5,Q
4$<.',(5.B(<=.>E<(==NdbbgQ

NQON QQ(  N Q=.%636,.'?%%.653Q<'?&"6'(B.%2Q.6'( 5(.<6P
5>(<4(<.%5>'NckjbQ

N .5.=>)<.6 ' '?%&"6N (%<(><. '( '?%&"6 )'. ( (%5637,.%Q <!4(><6= ?<<.%?3<(=
%.65.=:<65=.56)'.6Q<=/3.PNckkkQ

 N(%<(><.'('?%&"6 ?5'4(5>3Q<!4(><6=?<<.%?3<(=%.65.=V>(4 >.%<=/3.P
U NckkjQ

R NQ'?%&"6>(4 >.%P'>(6<.:< >.%"6?36NP:.<?=NckkhQ

R N Q >564>(4 >.%P (36 (5><( = ><'.&9(= (  46'(<5.''( (36 6<.F65>(P '.>6<
?>*5>.%NdbbcQ

 NQO  NQ64$.5>.656+'E54.%,(64(><EN3,($<5'%3%?3?=.5>-(=6+>C<(
=E=>(4 (6,($<Q 5P 64:?>(< 3,($< E=>(4= 5' E54.% (64(><E E=>(4= .5 >-(4>.%=
(%-.5,65+(<(5%(dbbfQ(%=N ?5,<ENdbbfQ

NO NQYckkjZN<66+.5E54.% (64(><E65>(D>=Q 5PQ4455'Q.335.Y'=ZN
(<=:(%>.B(=65>-((%-.5,6+ (64(><E+6<>-(dc=>(5>?<EQ6<'<(%->P3?C(<Q:QcdcVcdjQ

 N Q (6 ($<P '.'2>.=%-( >(<.3.(5 ?5' 5C(5'?5,(5 +A< '(5 5>(<<.%->Q
.==(<>>.65 '(= 62>6<,<'(= V 5.B(<=.>#> 3F$?<, Y?=><.ZN dbbhQ .=:65/B(3 (4P
m->>:PUUCCCQ,(6,($<Q>U:?$3.%>.65=U4-6-(5X'.==Q:'+nQ%(=='6db'(=(>(4$<6'(dbccQ


1377

VI Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica
Natal-RN -2011


N Q <6B.'.5,  6?5'>.65 +6< ('?%>.B( (=65.5,P >?'(5>=R 5>(<:<(>>.65= C-(5 =.5,
E54.% (64(><E 6+>C<( 5' >-(.< B63B.5, >-(4>.%3 D:35>.65=Q '?%>.653 >?'.(= .5
>-(4>.%=ffPggWjgNdbbbQ

NP(>3Q<66+=<6'?%('$E(%65'<E%-663>?'(5>=(<5.5, (64(><E.5E54.%
64:?>(< 5B.<654(5> '?%>.653 >?'.(= .5 >-(4>.%= _ dbbc 3?C(< %'(4.% ?$3.=-(<=Q
<.5>('.5>-((>-(<35'=QffPggWjgNdbbbQ

N QQN]NQ>(4 >.%(56B=>(%5636,.=Q.=$6P5.B(<=.''($(<>NckkiQ



1378



 43*:&;;4%&&;9=,;& 34?$!4%&%&4:<&&4:%&;<&%&%=#$!4&#3415*,#
<1NNWUVV


       >
       

#-+0"- 'A#(0-1$ B
A=B

 3;<,<=<4 &%&:1%&%=#$!4I,(3#,&&#3414*,%44#3<,3;O N28=;12;KN
2,1JV1:;;,;K:4#+R+4<2,1K#42IW/,:R,)<4K&%=K":

 
<&2<,#'=2,284:<3<&,3;<:=2&3<434#4<,%,34%;8&;;4;I',3%,;8&3;?&13:&1,B$!4%&
<,?,%%&; ;,281&; & #43;<3<&; 34 %,NN%, <1 #424 )B&: #428:; 4= %,:,*,: 34 <: 3;,<4K 8:&3%&:
<&2<,# 3!4 =A,1, ;42&3<& 34 %&;&3?41?,2&3<4 ,3<&1&#<=1 %4 1=34 84: ;&: =2 #43<&>%4 ";&
8:?:,;%,;#,81,3;I2;<2"'2#43<:,"=,348:4#&;;4%&)4:2$!4*&:1%4,3%,?-%=4K4:2&,4%&
=2 :&?,;!4 ","1,4*:),# &;<& <&A<4 ?,; 31,;: 1*=3; 2'<4%4; 8&%*5*,#4; =<,1,B%4; 34 &3;,34N
8:&3%,B*&2 % <&2<,# & 4; 8:4#&;;4; )#,1,<%4:&; 8: 2&1+4: ";4:$!4 %&;<& #43<&>%4 &2
;1%&=1I#42484:&A&2814I,3#1=;!4%&/4*4;2<&2<,#4;&<,?,%%&;)4:%;1%&=1I9=&
?&2 *3+3%4 34?4; %&8<4; %&3<:4 % &%=#$!4I ;& <4:33%4 =2 1<&:3<,? 8: 2&1+4:: 4
8:4#&;;4%&&3;,34K2<&2<,#4143*4%4;<&284;<&2;,%481,#%%&)4:2";<:<#=;3%4
,3>2&:; %,),#=1%%&; 3 8:&3%,B*&2 %4; 1=34;I #+&*3%4 <'  #=;: ,3;<,;)$!4 &3<:& 4;
2&;24;K 42 4 =;4 %& 34?; 1<&:3<,?; 34 &3;,34 % <&2<,# 4; 1=34; 8;;:2  &3#:: 
%,;#,81,3#422,;#&,<$!42&1+4:3%4;;,2;;,2,1$!4%4;#43<&>%4;&2;1%&=1K
*401@'4#> 4*4; 2<&2<,#4;K &<4%414*,; %& 3;,34 % <&2<,#K 3;,34N8:&3%,B*&2K
:<,#4#&3<&K
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A? 
<&2<,#&;<8:&;&3<&34#4<,%,34%;8&;;4;%&;%&3<,*=,%%&8:<,#,83%4%&?41=$!4
&%&;&3?41?,2&3<4%;;4#,&%%&;I84,;*:3%&8:<&%49=&':&1,B%434%,NN%,3&#&;;,<=<,1,B:
<&2<,#I2&;2434#;4%&=248&:$!4";,#%&;424=;="<:$!4K<&2<,#?,1'2%4
9=&#43;&*=,24;,2*,3:%&,2&%,<4I49=&:&)4:$,%',%&9=&4#,%%!4'3&#&;;:,44%42-3,4
%&1*=2;34$7&;";,#;%&2<&2<,#K
4143*4%4%&;&3?41?,2&3<4%<&2<,#I4#43<&>%4)4,8;;%44;1=34;#424=2;,281&;
)B&: :&8&<,<,?4 9=& &: :&;41?,%4 ;42&3<& #42  )5:2=1 8;;% 8&14 8:4)&;;4:K ;;& 24%&14 %&
&3;,34 #"4= 1,2,<3%4 4; 1=34;I 8:,?3%4N4; %& %&;&3?41?&: =2 :#,4#-3,4 15*,#4I 84,; 3!4
#43;&*=,2 1&?: ; )5:2=1; & 3>2&:4; 8: =2 #43<&A<4 :&1I ;,2=13%4 #;4; & "=;#3%4
1<&:3<,?;8::&;41=$!4%4;8:4"1&2;2<&2<,#4;K
=,<; ?&B&; 34 &3;,34 %&;;& #43<&>%4 )1< 24<,?$!4 4= ;,<=$7&; 9=& %&;8&:<&2 4 1=34 
#=:,4;,%%& %& %&;?&3%: ;41=$7&; 8: 4; 8:4"1&2;I %&,A3%4 &;; 1,3+ %& 8&;9=,;  84=#4;
8:4),;;,43,;9=&%4<2#4244"/&<4%&8&;9=,;K
=<: ;,<=$!4 #43)1,<3<& 34 &3;,34 % 2<&2<,# ' 4 )<4 %4 8:4)&;;4: 2=,<; ?&B&; ;& <&: 
9=3<,%%& %& #43<&>%4 8;;%4 84: =1 & 3!4  9=1,%%& % 8:&3%,B*&2 %4 1=34I 4 9=& 84%&
<:81+: 34 4"/&<,?4 *&:1 %4 &3;,34 % %,;#,81,3I <4:33%4 ; =1; 2,; 8&;%; & #43)=;; 4
&3<&3%,2&3<4%41=34P IV^]^QK

2%&;),48:%4#(3#,&22<&2<,#'*:=8:?14:&;)4:2<,?4;349=&%,B:&;8&,<44
%&;&3?41?,2&3<4%48&3;2&3<42<&2<,#4I"&2#424%,?&:;,),#:;2&<4%414*,;%&&3;,34%&;<
%,;#,81,3K

WK    
4 143*4 %4 <&284 4 &3;,34 % <&2<,# <&2 ;,%4 )&,<4 %& )4:2 ";<:< &
%&;#43<&A<=1,B%49=&#=;,3>2&:;%,),#=1%%&;&3<:&4;1=34;349=&%,B:&;8&,<4;=
8:&3%,B*&2I 2=,<; ?&B&;  2&<4%414*, &;#41+,% 8&14 8:4)&;;4: 3!4 ;<,;)B ;
&A8&#<<,?;%4;1=34;4=<'2&;243!4/=%4;1=34;:&;41?&:%&<&:2,3%4;&A&:#-#,4;K
42,;;44;8:4)&;;4:&;<(29=&"=;#:1,?:4;%,%<,#4;9=&84;;2)#,1,<:3!4;42&3<&
8:4;1=34;I2;<2"'2;,8:58:,4;I84,;4#43<&>%4<&29=&;&:,3<&:&;;3<&&%&)#,1
8:&3%,B*&2P IWUUZQK
=3%448:4)&;;4:3!4#43;&*=&%&;&3?41?&:=2"4=184%&N;&%,B&:9=&4#43<&>%4
9=&42&;24&;#41+&=3!4;=8:,=;=3&#&;;,%%&&2;1%&=1I#42,;;448:4)&;;4:3!4
#43;&*=&81,#:;=%,;#,81,3%&)4:2"=;#:4,3<&:&;;&%4;1=34;I<4:33%4;;,2=2
=1%&;*:%?&1<3<48:41=349=3<48:4%4#&3<&PIWUU]Q
4 &;#41+&: =2 #43<&>%4 3!4 %&?&24; 1&?: &2 #43;,%&:$!4  9=3<,%%&I 2; ;,2 
9=1,%%& %&;;&; #43<&>%4;I %&?&N;& "=;#: 1<&:3<,?; 9=& 84;;2 /=%: 4; 1=34; 
%&;&3?41?&:9=19=&:4=<:4<,84%&<,?,%%&8:<,:%4#43<&>%49=&&;<;&3%4&A84;<4&2
;1P IV^]^QK
;,281&;<4%&&3;,3:<&2<,#2=,<;?&B&;3!48;;48:4)&;;4:%,2&3;!4%4
9=&'&;;&8:4#&;;4%&8:&3%,B*&2I4&3;,3:%&8&3%&%&9=&48:4)&;;4:<&3+=2#:*
#=1<=:1 8:'?, 4 &3;,34I 1'2 %4 %42-3,4 %4 #43<&>%4 9=& %& )4:2 #43/=3< 4
#43+&#,2&3<4%&?&;&:4:*3,B%&#414#%41=34%&24%49=&42&;2484;;#8<:4
9=&)4,&A84;<43=1P IWUUZQK
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XK   
2 *:3%& 8:<& % 34;; +,;<5:,  8:&3%,B*&2 %4 1=34 &: #43;,%&:% 8;;,?I
#43;,;<,3%4 ";,#2&3<& &2 2&24:,B$!4 %& :&*:;I )5:2=1; & 8:4#&%,2&3<4;K : 4
8:4)&;;4:488&18:,3#,81&:4%&<:3;2,;;4:&&A84;,<4:%&=2#43<&>%48:43<4&#"%4K
=;4%&2<&:,,;4=4"/&<4;#43#:&<4;&:#43;,%&:%48=:8&:%%&<&284K
4 ;'#=14   42&3,=; PVZ^WNV[\VQI 4 8, % %,%<,#I 9=&;<,434= &;<& <,84 %&
&3;,32&3<4I 84,; 4 ,3?'; %& 1,?:4; 24:<4;I 84:9=& 3!4 ":,: 1,?:4; ?,?4; % 3<=:&BI 9=&
%&?&:,8:&;&3<:/=?&3<=%&;8:58:,;#4,;;4,3?';%&8&3;;42":;K
4 ;'#=14  I 4=;;&= PV\W\NV\\]QI #43;,%&:? 4 8:4#&;;4 %& &%=#$!4 #424 1*4
3<=:1 %4 8:58:,4 %&;&3?41?,2&3<4 % #:,3$K 4 ?14:,B: 4; /4*4; & 4 <:"1+4 23=1
84%&:N;&N,  8:<,: %- #:,: =2 34? #43#&8$!4 %& &;#41I 9=& 8;;:,  ?14:,B: 4;
;8&#<4;",415*,#4;&8;,#415*,#4;%41=34&2%&;&3?41?,2&3<4J4;&3<,2&3<4I4,3<&:&;;&&
#:,<,?,%%&KP   IV^^UQK
4 :;,1 %&;%&  '84# %4 28':,4 +4=?& =2 8:&4#=8$!4 &2 )4:2: 8:4)&;;4:&;I 4
24%&14 &: ";&%4 8&3; 3 8:<,# ;&2 9=19=&: &2";2&3<4 <&5:,#4I %=:3<& ?:,4;
34; &;; 8:<,# %& )4:2$!4 8&:;,;<,= #42 2=%3$; 84=#4 ;,*3,),#<,?;I &;;& 9=%:4 ;5
#42&$4=  2=%: &)&<,?2&3<& &2 V^[V #42  #:,$!4 % &, %& ,:&<:,B&; & ;&; %
%=#$!4 9=& ,281&2&3<4= =2 24%&14 1<&:33%4  8:<,# &  <&4:,I )<4: 9=& #43<:,"=,=
8:48:4#&;;4%&&?41=$!4%)4:2$!4%&34?4;%4#&3<&;P & IWUU^QK
&*=3%40,33&:PV^UYQ8:&3%,B*&2'=22=%3$%&#4284:<2&3<49=&%&#4::&
#424:&;84;<&;<-2=14;&A<&:34;I#43<:41%4;84:2&,4%&:&)4:$4;K;2'<4%4;%&&3;,34
&3)<,B2I1'2%&<'#3,#;%&&3;,34#424,3;<:=$!48:4*:2%&28:&*4%&<&#3414*,;
24%&:3; =%,4?,;=,; 4= <' 2&;24 3 =<,1,B$!4 %& #428=<%4:&;K ; /4*4; 8&%*5*,#4;
3&;< <&3%(3#, ;&:,2 2,; ?14:,B%4; 9=& 4; 2<&:,,; #43#:&<4;I 84,; &1&; 84%&2 ?,: 34
,3,#,4%&=234?4#43<&>%4#42),31,%%&%&%&;8&:<:4,3<&:&;;&%#:,3$I&34),31#42
,3<=,<4%&),A:8:&3%,B*&2&:&)4:$:4%&;&3?41?,2&3<4%&<,<=%&;&+",1,%%&;K

C?     <

 4"/&<,?4 8:,3#,81 %4; /4*4; 34 &3;,34 % 2<&2<,# ' "=;#: =2 34? %,%<,# 8:
%&;8&:<:4,3<&:&;;&%4;1=34;K
424 ?,24;I &A,;<&2 %,),#=1%%&; &3<:& 1=34; & 8:4)&;;4:&; 34 8:4#&;;4 %& &3;,34
8:&3%,B*&2K4:=21%441=343!4#43;&*=&&3<&3%&:2<&2<,#9=&&;#4181,#I
/ 4 8:4)&;;4: 84: ;= ?&BI <&3%4 #43;#,(3#, %& 9=& 3!4 #43;&*=& 1#3$: 4; :&;=1<%4;
&;8&:%4;I"=;#:&#&,<;8:84%&:2=%:49=%:4%4&3;,34I81,#3%4)4:2;4=2#&<&;
8:84%&:&3;,3:2<&2<,#8:4;1=34;PIWUU\QK
;8:4)&;;4:&;?,;3%4)#,1,<:4&3;,34"=;#234?;)4:2;%&81,#$!4%%,%<,#&2
;1%&=18:84%&:1,%:#42;=;%,),#=1%%&;34;&=%,NN%,I

<&2<,#'=2%,;#,81,39=&;&%&;<#&2:&1$!4;4=<:;2=,<42,;8&1
%,),#=1%%&9=&:&8:&;&3<8:2=,<4;1=34;%49=&8&1;=,284:< 3#,&39=3<4

1381

 43*:&;;4%&&;9=,;& 34?$!4%&%&4:<&&4:%&;<&%&%=#$!4&#3415*,#
<1NNWUVV





:& %& #43+&#,2&3<4K ,),#=1%%& &3<&3%,% #424 1*4 #4281&A4I #4281,#%4I
#=;<4;4%&;&&3<&3%&:&%&;&)B&:P  IWUUZQK


:    PV^^UQ 4 /4*4 %,%<,#4 ;&:?& 8: ),A$!4 4= <:&,34 % 8:&3%,B*&2K  =2
?:,&%%&%&&A&:#-#,4;9=&8:&;&3<24<,?$!4&2;,2&;2I8&14;&=4"/&<,?41>%,#4I;&3%49=&4
),31 %4 /4*4  #:,3$ %&?& <&: <:&,3%4 1*=2; 34$7&; <&3%4 2&1+4:%4 ;= 8:&3%,B*&2K 
8:4)&;;4: 3&2 ;&28:& <&2 #1:&B %; :B7&; )=3%2&3<,; 8&1; 9=,; 4; 2<&:,,; 4= /4*4; ;!4
,284:<3<&; 8: 4 &3;,34N8:&3%,B*&2 % <&2<,#I 4= 4 2&34; 9=3%4 %&?&2 ;&: =;%4; &2
;1 %& =1I 4 )<4 ' 9=& &;;& 2'<4%4 %,%<,#4 84;;=, *:3%& ?14: 3 8:<,# 8&%*5*,# & #% ?&B
2,;<&2#43<:,"=-%48:)#,1,<:4&3;,34%&;;&#43<&>%4K


D?    
"& 4 8:4)&;;4: "=;#: 34?4; 2'<4%4; %& &3;,34 ?,;3%4 ;&28:&  2&1+4:, 3 9=1,%%& %
&%=#$!4I #414#3%4 4 1=34 9=&  %,;#,81,3 %& <&2<,# 3!4 8:&#,; 3&#&;;:,2&3<& ;&:
%&;&3?41?,% &2 ;1 %& =1I & 9=&  2&;2 84%&  ;&: ,3<&:&;;3<& & <:&3<& 1'2 %& 84%&: ;&:
81,#%%&%,?&:;;23&,:;K
; /4*4; %,%<,#4; 84%&2 ;&: =2 #2,3+4 8: )#,1,<: 4 8:4#&;;4 %& ";4:$!4 %&;;& #43<&>%4
8&14;1=34;I<4:33%4N;&=2)&::2&3<,284:<3<&3#43;<:=$!4%&34?4;#43+&#,2&3<4;K
8:4)&;;4:<&29=&<&:8:&4#=8$!4&2,%&3<,),#:9=,;2'<4%4;;!42,;&),#B&;&=;N14;%&
)4:2%&;8&:<:4,3<&:&;;&&8:4?4#:#=:,4;,%%&34;1=34;K&;<)4:2I2<&2<,#84%&:
#43<:,"=,: <2"'2 8:  )4:2$!4 *&:1 %4; &;<=%3<&;I 84,; ' ,;;4 9=& ;& &;8&: %& <4%; ;
%,;#,81,3;9=&#4287&24#=::-#=14&;#41:K



   

 I&<:,BKLK-+-#,1(,02#+2( '-)#<#+1##2#1?K34 KWK
:;-1,KV^]^K
I &1&3 4:43+I I &<:,BK + /*( !- "# )-&-1 , ,*(1# "# #00-1 #+
#"3 !- 2#+2( ?  N &?,;< :;,1&,: %& %=#$!4 <&2<,#K WK [I8KVU\N
VV\I IWUU\K
  I:,4I  I:,3*&1K+0#%*#5-1-0#-31-"#+2#0((1 -, 0#2-1#
)-&-1,-#,1(,-"2#+2( ?41&<,2%NI3K\I%&/=1+4N*4;<4%&V^^UK
I 4;,3&<&I  I 3&;;K 02(  "# #,1(,- # #12&(- 13/#04(1(-,"- ,
%-0+!-"-/0-%#11-0"#2#+2( ?N&?,;<1&<:63,#%&%=#$!4<&2<,#K
YK[I8K[\N\\I JWUU^K
 I1,B"&<+,<<&3#4=:<K+#2-"-*-&("2#+2( ,%#(230"-1/*,#)+#,2-1
"#
(-*-&(?
34
WUUZK
,;843-?&1
&2J
_ JMM@@@K,2&K=3,#28K":M&:82WUUZM3,;M#W^K8%)K`#&;;4&2V];&<KWUVVK
 I&43:%44%:,*=&;%4;K#)#(!-2#+2( > 311#%-0+1"#(,2#04#,!-?34J
WUUZK,;843-?&1
&2J
_ JMM@@@K=#"K":M;,<&;MVUUMVUXMMVWUUZM&43:%44%:,*=&;%4;&,;K8%)K`#&;;4&2V]
;&<KWUVV

1382



 43*:&;;4%&&;9=,;& 34?$!4%&%&4:<&&4:%&;<&%&%=#$!4&#3415*,#
<1NNWUVV


I ,3,#,=; %& #&%4K  2#+2(  #1 -*0= - *3,- # - /0-%#11-0> /0"-5-1
/0#,2#1#/-*0(6!.#1#+"(1 311-?%KK41KW]K4K\YK28,3;K/3M":,1WUU]K





1383



 32)8%993$%%97;+9% 23=# 3$%$%38:%%38$%9:%$%$;"# 3%"2304)+"
:0QQ][\\


  C 
  E
E E E KC EEE LC EEEE MCEEENCEE O
\J]J^J_J`
29:+:;:3 %$%80$3+;,J16;9%8%9+2%2:80
6!03((9+0=X*3:1+0M"31R.8$%0"8$393X*3:1+0M"31R("8039!X*3:1+0M"31R
:*+98@22X*3:1+0M"31R0;2+2*S0;0;/X*3:1+0M"31



 9:% 8:+)3 & "329%7;'2"+ $% ;1 3!9%8=# 3 $39 1&:3$39 $% %29+23 $% 1:8+A%9J
$%:%81+22:%9 % 9+9:%19 0+2%8%9 7;% :+=% 3 %9:;$8 %9: 1:&8+ 23 %29+23 1&$+3M 38 9%8 ;1
:8+03)+K 1:8+A%9J $%:%81+22:%9 % 9+9:%19 0+2%8%9 9 3 "32:%<$39 238101%2:% :8!0*$39
9%7;%2"+01%2:%J 32$% 2 1+38+ $39 0+=839 $+$:+"39 =30:$39 68 3 %29+23 1&$+3J & ;:+0+A$ 
9%7;'2"+7;+.%?639:M9:9%7;'2"+J9%!%120+9$J63$%$%1329:880);29(:38%97;%0%=1
3 "32:%<$3  9%8 :8!0*$3 $% 12%+8 $%19+$1%2:% 0)38,:1+"M 38 %?%1603J 23 131%2:3 $3
$%9%2=30=+1%2:3$:%38+$39$%:%81+22:%9J2 3(+"6%8"%6:,=%0390;2399;9;:+0+$$%9$%2:83$
1:%1:+"J:3822$3Q;1"32.;2:3$%8%)89%1&:3$3960+"$39%1;1:!%0$%2<1%8399%1
7;%30;23:%2*6%8"%6# 3$%9;968+2"+6+960+"#5%9J37;%&238101%2:%$+$3687;2$3
(38 9% 8%930=%8 0);29 9+9:%19 0+2%8%9M  1%91 (381J 9 13:+=#5%9 68%9%2:%9 239 0+=839 %1
8%0# 3 3 %9:;$3 $9 1:8+A%9 9 3 63;"3 993"+$9  1+38 ;:+0+$$% $%9:% %9:;$3 $%2:83 $% ;1
"32:%?:3$%%29+231&$+3J7;%9%8+993"+Q0939"3%(+"+%2:%90+2%8%9$%;19+9:%1M%2$399+1J
68365%1Q9%;1+2=%9:+)# 3!+!0+3)8(+"93!8%3(;2"+321%2:304)+"3$9%7;'2"+$%68%9%2:# 3
$%9:%9"32:%<$39J%68:+8$398%9;0:$39J+$%+&+29%8+8;16399,=%01&:3$3$%$%9%2=30=+1%2:3J
"6A$%"8":%8+A81%0*3891:8+A%9%$%:%81+22:%9$%2:83$%9;9;:+0+$$%923$%9%2=30=+1%2:3
$399+9:%190+2%8%9M8+993&:31$320+9%$%0);290+=839$+$:+"39=30:$393%29+231&$+3M
31139"313%?6%8+'2"+;1:;81$%]C237;%"!=$%%2"%8883%9:;$393!8%:%38+$9
1:8+A%9%$%:%81+22:%9M60+"139%2: 3;17;%9:+328+3"%8"$3%2:%2$+1%2:3$390;23993!8%
9(;2"+320+$$%9$%9:%9"32:%<$39M8%9;0:$3139:83;*+64:%9%7;+0%=2:$J$%7;%390;239J
$%"%8:(381J2 39 3%9:+1;0$39%9:;$89=9:99%7;'2"+9$%+29:8;#5%9%1&:3$3968%9%2:%9
%1 1:8+A%9 % $%:%81+22:%9M =+$%2"+139 99+1 7;% 931%2:% %1 ;1 9%);2$3 131%2:3 9%8+
:8291+:+$3  8%0# 3 %2:8% 9+9:%19 0+2%8%9 % 9 :%38+9 $% 1:8+A%9 % $%:%81+22:%9J 3 7;% 63$%
$%9=038+A8  68%2$+A)%1 % $+(+";0:8  "32:%?:;0+A# 3M  68:+8 $%9: "329::# 3J 68%9%2:139
%2: 3;1683639:683%29+23$%9:%9"32:%<$39M

/956F$+9'D1:8+A%9J$%:%81+22:%9J9+9:%190+2%8%9J683639:M

1384



 32)8%993$%%97;+9% 23=# 3$%$%38:%%38$%9:%$%$;"# 3%"2304)+"
:0QQ][\\


KE



:8+A%9J $%:%81+22:%9 % 9+9:%19 0+2%8%9 9 3 "32:%<$39 1+2+9:8$39 23 %29+23 1&$+3 %
238101%2:% :8:$39 239 0+=839 $+$:+"39 $% 12%+8 $%98:+";0$J )%82$3 239 %9:;$2:%9 ;1
9%29# 3$%+2;:+0+$$%$1:&8+M"32:%<$3&238101%2:%$%9%2=30=+$3%16%29;1;2+$$%%
$+=+$+$3 %1 :8'9 "6,:;039M 1 )%80J 39 0+=839 2 3 68%9%2:1 699)%29 7;% "388%0"+32%1 39 :8'9
"32:%<$39J(:3%9:%7;%:3823%9:;$3$91:8+A%9%$39$%:%81+22:%9+2<:%+9T36%298$30;23U
68 3 $%9%2=30=+1%2:3 $39 9+9:%19 0+2%8%9 % 9 $+=%899 3;:89 60+"#5%9 7;% 63$%139 %168%)Q
039M 3 68%9%2:% 8:+)3 :%2:8%139 %9"08%"%8 9 8%0#5%9 %?+9:%2:%9 %2:8% %0%9 % $%9%2=30=%8 ;1
6399,=%0 1&:3$3 $% 68%9%2:# 3 7;% 39 :382% 1+9 +2:%80+)$39M % (:3J :%8%139 7;% "8+8 7;+ ;1
"%28+36836+"+33%2:%2$+1%2:3$%9998%0#5%9J37;%949%86399,=%09%:318139;1(381$%
%9:;$3"32"31+:2:%$%9::8+03)+J$%(381:8!0*8;1"31!+2# 304)+"$99;!$+=+95%9$%9:%9
"32:%<$39M
9%7;'2"+$%683)8%99 3$%;1"32:%<$3&0)31;+:3+1638:2:%$%2:83$1:%1:+"M
3;"399 37;%0%97;%2 36399;%168&Q8%7;+9+:39$%68%2$+A)%1M38%?%1603J2 39%+2:83$;A39
"32*%"+1%2:39$)%31%:8+%96"+09%17;%30;23:%2*:+$3"32::3"31)%31%:8+602J7;%&
;168&Q8%7;+9+:32%"%998+3T192 39;(+"+%2:%U68%9:;$8(+);89%96"++9M9%293"31;1%2:8%
683(%9938%9%;:38%9$%0+=839$+$:+"39J3:8!0*8"31%9::8+03)+J;:+0+A89%);+2:%9%7;'2"+$%
68%9%2:# 3L \C :8+A%9 Q ]C %:%81+22:%9 Q ^C +9:%19 +2%8%9M ;%83 N:8A%8 3 60"3O ;1
$+9";99 3 "%8" $% 0);19 "329%7;'2"+9 2%):+=9 7;% %9: 9%7;'2"+ $% 68%9%2:# 3 $%9:%9
"32:%<$39 63$% $%9%2"$%8 239 0;239M 8 +993 68:+139 $% ;1 20+9% $3 :;0 "%28+3 $%
68%2$+A)%1 68%9%2:% 2 2+$$% 9"308 3 3 0,1"3 E01%+$ T9"30 <!0+" 9:$;0 $%
%8%9+2UJ32$%:;3"313!309+9:$383)81$% 2+"+# 33"'2"+T  UM


LE    


(+1$%$%1329:883%2:%2$+1%2:3$390;239"%8"$%1:8+A%9%$%:%81+22:%9J68:+8
$% ;1 %9:;$3 +2:83$;:48+3 $%999 :%38+9J (3+ 60+"$3 ;1 7;%9:+328+3 "31 39 0;239 $3 ]C 23 $3
%29+23 1&$+3M !9%8=% :%2:1%2:%  8%9639: 7;% ;1 $39 0;239 $%; 3 :%81+28 3 %9:;$3 $9
1:8+A%9%$39$%:%81+22:%9%9%87;%9:+32$393!8%37;%9%8+;11:8+A%7;+99;960+"#5%9M

Figura 1: Resposta do aluno “A”
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Figura 2: Resposta do aluno “A”
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Figura 3: Recorte de Livro

?:::@$% ,&  ,"%  -#,  %$-/%,9 %#%  %+#  -+-;"%, $%
$,$% ,% ,0,:  #$+ %#% , %+$4# , -0,   ," 
."9,%"#-+,-%,)+%)+%,#-%%"%$,$%
*.)%+%)+#-+%-+"%,#."-$%%,%$-/%,%#)-$,:
                   
      =+% #.>9 -+$,#-$%;%,  .# /$
#$+ %, ".$%, *. )$, %.0#  +)-#9 ,# /0 
    =+%#.>:
99 699)%1 (+20L N39 0;239 3;=%1 % 8%6%:%1OJ +0;9:8 !%1 3 7;% 3"388% :;01%2:% 23
%29+23 $39 1&:3$39 $% 1;0:+60+"# 3 $% 1:8+A%9J +2=%89 3 % $%:%81+2# 3 $39 $%:%81+22:%9M 3
131%2:3 $ 68%2$+A)%1J 39 0;239 2 3 %2:%2$%1 3 7;% & ;1 $%:%81+22:%J 2 3 9!%1 68 7;%
1;0:+60+"81:8+A%9M"!1%2: 3638"3168%%2$%8"313;9Q039J192 38%"32*%"%19;;:+0+$$%M
32"38$3 7;% 2%1 :;$3 %1 1:%1:+" :'1 ;1 60+"# 3 68:+"J 3; 63$% 9%8 "32:%?:;0+A$3J 23
%2:2:37;2$3"3;!%8:060+"# 33;"32:%?:;0+A# 3J%%9:68:+"(38=+=%0J&2%"%998+37;%
$3:%139$%+1%$+:3M


3 %29+23 :;0J 3 0;23 "32"%!%  +$%+ $% 1:8+A%9 "313 9%2$3 ;1 :!%0 $% %0%1%2:39
38$%2$39%10+2*9%"30;297;%9%8=%689%836%8$J638%?%1603J%2"32:82$31:8+A+2=%89
$% ;1 $$ 1:8+A 3; 36%82$3 $+# 3 % 9;!:8# 3 $% 1:8+A%9M 7;+ 3 0;23 9% $%68 "31
36%8#5%9 7;% 9 3 68%9%2:$9 9%1 2%2*;1 %?60+"# 3 04)+"J :3822$3 36%8#5%9 "313L 
1;0:+60+"# 3 $% 1:8+A%9J ;1 132:3$3
$% 8%)89 36%8"+32+9 7;% (381
+2=%2:$9 "31 0);1 +2:%8%99% +2$
3!9";83M %.J 2 (+);8 3 0$3J 3
$%9%2=30=+1%2:3$3683$;:3%2:8%1:8+A%9
2;1 0+=83 $+$:+"3M !9%8=% 7;% 2 3 *
68%9%2# $% 2%2*;1 %0%1%2:3 .;9:+(+"$38
68 9% :318  1;0:+60+"# 3 %2:8% 9
1:8+A%9

Figura 4: Recorte de livro
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Figura 6: Interface do applet

0);19:8$;#5%9$%(89%9$3660%:L
0%1%2:8@3>6%8:+329T6%8#5%90%1%2:8%9290+2*9UL
T"0%83>SS!@SSUQ;0:+60+"80+2*SSS638SSSM
T?"*2)%83>SSS2$SSSUR83"890+2*9SSS%SSSSM
T$$SSS:+1%983>SSS:383>SSSSUR;0:+60+"8SSS=%A%90+2*SSS%
93180+2*SSSSM
T0%8:8+?UR6):3$1:8+A
T3>"*%032 381UQ 381%9"032$6380+2*9
T%$;"%$3>"*%032 381UR 381%9"032$8%$;A+$
 $+(%8%2"+0 $%9:% 60+":+=3 & 7;% 0&1 $% %0% $8 9 (3819L %9"032$ % %9"032$
8%$;A+$J %0% :%1  6399+!+0+$$% $% 3 0;23 63$%8 +8 683"%$%2$3 "$ %:6 $3 %9"0321%2:3J
36%82$3  1:8+A :8=&9 $9 36%8#5%9 %0%1%2:8%9M 0&1 $+993J 3 683)81 =+ )8=2$3 3 0$3
$+8%+:3:3$9936%8#5%9(%+:9%J23"93$%$<=+$J%0%139:83684?+136993$3%9"0321%2:3
7;%$%=%139683"%$%8J!9:2$3"0+"8%1L%?:36%8:+32IT84?+136%8# 3UM
99+1 3 ;93 $%9: % $% =8+9 3;:89 :%"2303)+9 :1!&1 63$%1 :3828 3 %29+23 $3
%9"0321%2:3 $+=%8:+$3 % +2:%8%992:% 39 0;239J "329%);+2$3 $%96%8:8 1+38 +2:%8%99% %
"329%7;%2:%1%2:%;168%2$+A$31+9"32"8%:3M
OE  
%2$3 %1 =+9: 0);19 683639:9 $%9%2=30=+$9 7;+ % 3;:89 1+9 7;% ;1 :8!0*3 "31
!%1 1+9 7;% \[ 6)+29 63$% )8%)8J 63$%139 "329:8;+8 )38 ;1 23= 9%7;'2"+ $% 683)8%99 3
$%9:%9"32:%<$39J32$%(+);88J"313%0%1%2:368+2"+60J399+9:%190+2%8%9J7;%9%8 3!9%68
:3$"3168%%29 3$390;239"%8"$+$%+$%1:8+A%9%$%:%81+22:%9M%."31363$%8+(+"8%9:
$+9639+# 3L

678&2&675,;'6C'7'50,117'6',67'06,1'5'6


Q7;%&;1%7;# 30+2%8I
1392

 32)8%993$%%97;+9% 23=# 3$%$%38:%%38$%9:%$%$;"# 3%"2304)+"
:0QQ][\\







Q7;%9 39+9:%190+2%8%9I
Q7;%&930;# 3$%;19+9:%1I



Q30;# 3$399+9:%19]?]6%0391&:3$39$%$+# 3%9;!9:+:;+# 3M
!9ML 39:8139 39 0;239 7;% 2 3 & 8A3=%0 60+"8 %9:%9 1&:3$39 68
9+9:%19"311+9$%]=8+=%+9



Q+639$%9+9:%190+2%8%9





QM





QMM





QMM 





QM 



Q30;# 3$%9+9:%19"311+9$%$;9+2"4)2+:9L
!9ML 7;+ 9% :382 2%"%998+3  ;:+0+A# 3 $% 3;:839 "32*%"+1%2:39 7;%
6399+!+0+:%18%930;# 3$%99%99+9:%190+2%8%9J&*38%2: 3$%68%9%2:89
:8+A%9M

Q %9;8%0# 3"319+9:%190+2%8%9
 

Q%(+2+# 3

 

Q:8+A$39"3%(+"+%2:%9$%;19+9:%1

 

Q6%8#5%9%68368+%$$%9+1638:2:%9

 

Q313%2"32:88930;# 3689+9:%19"311+9$%$;9=8+=%+9L

 

Q 2:83$;# 3$3 $%;11:8+A

 

Q%38%1$%81%8

 







Q8368+%$$%9$39$%:%81+22:%9





Q%)8$%*+4





Q9"0321%2:3T(3813:+1+A$$%930;"+3289+9:%190+2%8%9U







Q:8+A%9"032$%%9"032$8%$;A+$$%;19+9:%1







Q9"0322$3;19+9:%1T63$%139;:+0+A83660%:U

Q30;# 3$%9+9:%1963881%8T;:+0+A2$339$%:%81+22:%9U

Q%38%1$%3;"*&Q6%00+%20+9%$39:+639$%9+9:%19






Q8":%8,9:+"$91:8+A%9

Q;:8960+"#5%9$%1:8+A%9%$%:%81+22:%9
!9ML 7;+ &  *38 $% "31%2:8139 7;% 9 1:8+A%9 % $%:%81+22:%9 :'1
3;:89(;2"+320+$$%90&1$%9;993"+# 3"31399+9:%190+2%8%9J"313
638%?%1603J689!%89%:8'9632:39$360239 3"30+2%8%9%:"M
9: & ;1 6399,=%0 9%7;'2"+ $% 68%9%2:# 3 $%9:% !03"3 $% "32:%<$39J 2 3 %9:3;
68%9%2:2$37;+6%29;1+2=%89 3238$%1$%68%9%2:# 3J:8:Q9%$%;1"31!+2# 304)+"
$99;!$+=+95%9$3999;2:39$%9:%9"32:%<$397;%683638"+3230;236%8"%!%898%0#5%9%2:8%39
"32:%<$39J )38 2 3 (8)1%2:$3J 6%8"%!%2$3 9;9 ;:+0+$$%9 1+9 +1638:2:%9 23 "32:%?:3 $3
%29+23 1&$+3M 0&1 $+993J %9: 38)2+A# 3 & ;1 9+160%9 9;)%9: 3M  68:+8 $9 8%(0%?5%9 7;+

1393



 32)8%993$%%97;+9% 23=# 3$%$%38:%%38$%9:%$%$;"# 3%"2304)+"
:0QQ][\\


:31$9J 3 683(%9938 63$% 132:8 9; 68468+ %9:8;:;8 $% :46+"39 $% (381  1%0*388  8%0# 3
%29+23Q68%2$+A)%1M
PE    
2:%9 $3 +2,"+3 $%9:% :8!0*3 6%8"%!+ 7;% :+2* ;1 +$%0+A# 3 +1;:=%0 93!8%  1%0*38
1%:3$303)+ $% :8!0*8 "31 %9:%9 "32:%<$39J 23 %2:2:3J 23 $%"388%8 $3 683"%993 $%
$%9%2=30=+1%2:3 $%9:% 8:+)3J 6%8"%!+ 7;% & !9:2:% "3160%?3 :%8 ;1 +$%+ $%(+2+:+= 93!8% 7;0 
1%0*3812%+8$%9%%29+28J3;$%8%$+)+8;10+=8393!8%%9:%"32:%<$3J:%2$3%1=+9:7;%%?+9:%1
)82$%9 =8+=%+9 7;% 63$%1 9;8)+8 23 $%"388%8 $% ;1 683"%993 $% %29+23Q68%2$+A)%1J "313 3
:%163 638 %?%1603M  7;% (+"3; "083 68 1+1 & 7;% $%0+2%8 ;1 (381 $% +2:%)8# 3 $%9:%9
"32:%<$39J$2$31+9'2(9%2396%":3"32:%?:;0%60+":+=3J&;1!30:%82:+=68+2:%)883
0;23%1;18%(0%? 3"%8"$393!.%:+=39$%%9:;$3$%9:%"32:%<$3J37;%&;168:+"2%"%998+
:%2$3%1=+9:923=9$+8%:8+A%9+1639:96%033=32%1M%2$399+1"32:8+!;+# 37;+2 3&
$%$%(+2+# 3$%;11%:3$303)+%96%"+(+"J199+13+2+"+3$%;18%(0%? 3%6399,=%0$+9";99 37;%
$%=% 9%8 0%=$ %1 "32: 638 $3"%2:%9J $+9"%2:%9 % :& 1%913 638 ;:38%9 $% 0+=839 $+$:+"39 % 638
$%9%2=30=%$38%9$%683639:96%$)4)+"9M
   


 JMK JM M7'0!7,$8/4258/E]B%$M 3;03L J][[`M

 J M7'0!7,$$,)1$,'4/,$%3'6E]B9&8+%J]B%$M 3;03L:;0J][[_M

JMM7'0!7,$17'E\B%$M 3;03K:+"J][[`M

 JMM07'0!7,$&2'16,120(&,2C=30M^MaB%$M+3$% 2%+83L!1J\ddcM

  J
M
M 5,*'0 &26 6,67'06 /,1'5'6 ' &'7'50,117'6E +9632,=%0 %1L
j*::6LPP>>>M931:%1:+"M"31M!8P*+9:38+P9+9:%19M6*6kM"%993%1L\^$%)3M$%][\\M

 M5"0'7526855,$8/5'6$,21,6Q16,12(&,2E89,0+L+2+9:&8+3$$;"# 3J][[bM

 J MK JM 81&0'1726&'7'0!7,$/'0'175E]B%$M=30M_M 3;03L:;0J\dbbM










1394

 32)9%::3$%%:8<+:% 23?# 3$%$%39;%%39$%:;%$%$<"# 3%"2304)+"
;0QQ][\\





        
    
7

8

9

&)&%$#,#( 3 #"$$-.(($#,#(    #%(#)*&
\J]J^
\

2:;+;<;3%$%90$3+3 92$%$339;%Q17<:<99+:3?3:
]

^

!+2*3(9X0+?%M"31R 7+2*%+93S1+"*%00BX*3;1+0M"31R (!+2M:2;2X+(92M%$<M!9



:;%;9!0*3;%17393!.%;+?3(C%9<1!39$)%1:3!9%:39+)%2:$;%39+$3:03)9+;13:%
%A732%2"++:J !<:"2$3J 2 +:;49+ $ ;%1;+"J 3: 1;%1;+"3: %2?30?+$3: % : 9C6%: $
"32:;9<# 3 $%:: +1739;2;% ;%39+M 1!&1 :% 79%;%2$% +2?%:;+)9 : 39+)%2: $3 2=1%93  %
79%:%2;9 0)<1: 70+"#6%: $3: 03)9+;13: % %A732%2"++:J "313 2 "932303)+ 739 "9!323 \_
T%:;+19 +$$%: $% (4::%+: % 9;%(;3:U % 2 0%+ $% "9%:"+1%2;3 3< $%"9%:"+1%2;3M :;% ;9!0*3 :%
"9";%9+C"313<1;9!0*3$%7%:8<+:8<0(3+(%+;%1!:$2!+!0+3)9(+"+;$29%(%9'2"+M
"3139%:<0;$3;%1Q:%<1?+: 31+:170$%"313:;%39+:1;%1;+"::<9)+9179;+9$:
2%"%::+$$%: ?+?%2"+$: 7%0 737<0# 3M 1 79;+"<09J $% "313  2%"%::+$$% $% +2:;9<1%2;3: $%
"0"<03: 79%"+:3: 79 79+1399 : 2?%)#6%: % 7%:8<+:: :;93251+":J 0%?3<  "9+# 3 $3:
03)9+;13:8<%1+:;9$%?%+3:%9<:$3%13<;9:70+"#6%:M

$,()5",L 3)9+;13:J%A732%2"++:J"32;%A;<0+C# 3J2=1%93%J"9%:"+1%2;3%$%"9%:"+1%2;3M

1395



 32)9%::3$%%:8<+:% 23?# 3$%$%39;%%39$%:;%$%$<"# 3%"2304)+"
;0QQ][\\


74 
9%:;%;9!0*3(3+(%+;<17%:8<+:;%49+"20+;%9;<9"+;$29%(%9'2"+!+!0+3)9(+""31
3 3!.%;+?3 $% %:"09%"%9 : 39+)%2: $3: 03)9+;13: % %A732%2"++:M +: %:7%"+(+"1%2;%J 8<+ :%9 3
732;$: : 793!0%1;+": % 3 "32;%A;3 :3"+0 8<% 13;+?91  "32:;9<# 3 $%:: ;%39+J 8<+:
1;%1;+"3::%$%:;"91%8<+:793!0%1:: 3:30<"+32$3:<;+0+C2$3%::;%39+;<01%2;%M
%9 3$+:"<;+$:;1!&1:39+)%2:$32=1%93J!:%$303)9+;132;<90M%)<2$339T][[cUJ
%:;% 2=1%93 73$% ;%9 :<9)+$3 %1 793!0%1: $% .<93: "3173:;3: 13;+?$3: 7%03 "9%:"+1%2;3 $3
"31&9"+3%;92:#6%:(+22"%+9:M<;9*+74;%:%&8<%%::%2=1%93;%2*79%"+$37%079+1%+9?%C
23 "0"<03 $ 9% $ 9%)+ 3 :3! 3 )9(+"3 $% <1 *+7&9!30%M  2=1%93  & <1 $3: 2=1%93: 1+:
+1739;2;%:$1;%1;+"%79%"%%1?9+3:793!0%1:79;+"3:
::%:%:;<$3:J.<2;1%2;%"31:79379+%$$%:$3:03)9+;13:%%A732%2"++:J:%9 370+"$3:%1
$3+:793!0%1:79;+"3:8<%: 3L"932303)+739"9!323%"9%:"+1%2;3%$%"9%:"+1%2;3M
+: %:7%"+(+"1%2;%J 2 :%# 3 ] !39$1Q:% : 39+)%2: $3: 03)9+;13: % %A732%2"++: % 8<+:
1;%1;+"3: "32;9+!<,91 79  "32:;9<# 3 $%:: ;%39+M  :%# 3 ^ $+:"<;%Q:% :3!9% 3 2=1%93 J
13:;92$3 :<: 73::,?%+: 39+)%2:M 39 (+1J 2 :%# 3 _J 13:;91Q:% $<: 70+"#6%: $3: 03)9+;13: %
%A732%2"++:M

84       
3(+1$3:&"<03 J2<937J3$%:%2?30?+1%2;3$:;93231+%$2?%)# 3%A+)+"0"<03:
9+;1&;+"3:1<+;3"3170%A3:79&73"M?2#3$;%1;+":%$%<79+2"+701%2;%%1(<2# 3
$3 "9%:"+1%2;3 730,;+"3J %"3251+"3 % :3"+0M 8<%0% 7%9,3$3J 1<+;3: %:;<$3: :3!9%  ;9+)3231%;9+
%:;?1 :%2$3 9%0+C$3:M 2;9% %::%: %:;<$3: *?+ <1 1&;3$3 $%231+2$3 N793:;(&9%:%OM ::%
1&;3$3 (3+ $%:%2?30?+$3 739 (491<0: ;9+)3231&;9+": . <;+0+C$: 2 &73"J "313
&  + "*#* "!# % "32:+:;+ %1 ;92:(3919 1<0;+70+"# 3 %1 $+# 3J 73::+!+0+;2$3 
:+170+(+"# 3$%"0"<03:M
32(391% (+91 +1 T\dd\UJ <1 $: $%:?2;)%2: $3 1&;3$3 793:;(&9%:% &  $+(+"<0$$% %1
70+"Q0379793$<;3:$%;9':3<1+:(;39%:J73;'2"+:%9,C%:M:::37%9#6%:%91(9%8<%2;%:23
;9!0*3$%:;952313:%2?%)$39%:M39+::3J%9"32:;2;%3$%:(+3%1$%:%2?30?%9(%991%2;:
1;%1;+":8<%7<$%::%1.<$92%:::;9%(:M
3*2 7+%9 T\``[Q\a\bU (3+ <1 23!9% ;%403)3 %:"3"': 8<% 2 3 %9 1;%1;+"3 793(+::+320J 1:
;+2*;%1;+""3130C%9M%<+2;%9%::%%97390)<2::7%";3:$"317<;# 3%;9+)3231%;9+J
%:7%"+01%2;%%1%:;<$3:9%0"+32$3::+170+(+"# 3$%"0"<03:M%)<2$33B%9T][[_J7M]\_Q]\aUJ
7+%9;+2*$%$+"$323:::<:;!<:$%03)9+;13:"3133!.%;+?3$%:+170+(+"9:37%9#6%:J%1
%:7%"+0 $% 793$<;3: % 8<3"+%2;%: %J "31 +::3J :%2;+<Q:% %2"39.$3  7<!0+"Q0:J 3 8<% 3"399%< %1
\a\_M 7+%9J 9%"32*%"%2$3 3 ?039 $% :< $%:"3!%9;J $%< : :<: ;!<: 3 ;,;<03 $%  
     J 8<% :+)2+(+" N%:"9+# 3 $3 19?+0*3:3 "232% $3: 03)9+;13:O
TJ ][[cJ 7M ]`UM < +2;%2# 3 %9 (392%"%9 <1 )92$% .<$ 3: :;952313: 739 1%+3 $% :%<:
03)9+;13:J0+?92$3Q3:$3:%993:$%"0"<03:M

1396



 32)9%::3$%%:8<+:% 23?# 3$%$%39;%%39$%:;%$%$<"# 3%"2304)+"
;0QQ][\\


1&;3$3$%7+%9!:%3<Q:%2::3"+# 3$3:;%913:$%<1793)9%:: 3)%31&;9+"  & '
(   3:;%913:$793)9%:: 39+;1&;+"%&'(  
74: <1 23 $ 7<!0+"# 3 $: ;!<: $% 03)9+;13:J %29B 9+)): T\`a\Q\a^\UJ 793(%::39 $%
%31%;9+ $3 30&)+3 9%:*1J %1 32$9%:J ?+:+;3< 7+%9 2 :"4"+ 79 :<)%9+9 0)<1:
13$+(+"#6%:%1:%<1&;3$3M0%:<)%9+<N(C%9303)9+;13$%\+)<0C%93J230<)9$% %$)%;%93
03)9+;13$%\[+)<0<173;'2"+79379+$$%\[OJTJ][[cJ7M]bUM
7+%9 "32"39$3< "31  79373:;J 739&1J %1 ?+9;<$% $% :< +$$% ?2#$J 2 3 ;+2* 1+:
"32$+#6%:79739%179;+"%::+$&+M%::(391J9+)):(%C%::%;9!0*3%37<!0+"3<%1\a\bM
::7<!0+"# 3(3+$%231+2$    %"32;+2*3:03)9+;13:$%"+1+:$%\
\[[["0"<0$3:"318<;39C%"::$%"+1+:M
1 \a]_J 9+)): 7<!0+"3<  +2;+;<0$      8<% "32:+:;+ $% <1 ;!%0 $%
03)9+;13:$%"+1+:$3:2=1%93:$%\][M[[[%$%d[M[[[\[[M[[[J23?1%2;%"318<;39C%"::
$%"+1+:M
%)<2$3 3B%9 T\ddaJ 7M]\`UJ N;9!0*3: "31 03)9+;13: 73$+1  79;+9 $, :%9 9%0+C$3:
%A;1%2;% "313 *3.%J 73+: 79 : ;!%0: $% 9+)): ;3$: : 0%+: <:<+: :3!9% 03)9+;13: :%
70+"?1OM
+2$$%"39$3"313B%9T\ddaUJ7+%9(3+379+1%+937<!0+"9<13!9:3!9%03)9+;13:J3
8<%3$%+A3<"32*%"+$3"3133"9+$39$3:03)9+;13:M3%2;2;3+$&+::%1%0*2;%:.;+2*1:+$3
$%:%2?30?+$:2<,#739 3!:;>9)+J<1*31%1%"0&;+"3J$%$+"$3(!9+"# 3$%9%04)+3:M
N73::,?%08<%+$&+$%03)9+;13;%2*3"399+$3>9)+%1\`ccM39&1>9)+:47<!0+"3<:%<:
9%:<0;$3:%1\a][J1%+$=C+$%23:$%73+:$%7+%97<!0+"9:%<;9!0*3OJTJ\ddaJ7M]\aUM
39%::%13;+?3J>9)+(3+"32:+$%9$3<1$%:"3!9+$39+2$%7%2$%2;%J2 3;%2$3"9&$+;37%0+2?%2# 3M
;&\a\dJ3:"0"<03:$%03)9+;13%91(%+;3:"31$%:%2?30?+1%2;3$%%A;%2:3:"0"<03:12<+:M
31%2;%%1\a][J$1<2$ <2;%9T\`c\Q\a]aUJ<1:"%9$3;%+2)0':8<%J74:323$%\a][J;3923<Q
:%793(%::39$%:;93231+23 9%:*1300%)%J"32:;9<+<<1+2:;9<1%2;31%"2+"379(C%9%::%:
"0"<03:M ::% +2:;9<1%2;3 (3+ <;+0+C$3 739 "+%2;+:;: % %2)%2*%+93: 739 ^`[ 23:M : 79+1%+9:
"0"<0$39:%0%;952+"::<9)+91231%9"$3%1\db[TJ][[cJ7M]dUM

94  
39+)%1$32=1%93&"*%+$%1+:;&9+3:M0%79%"%7%079+1%+9?%C2;9$<# 3$%$@9$
9+)*; $ 3!9   $% 7+%9 T\a\cUM %::% 7%9,3$3J  <937 (+"3< 19"$ 739 <1 %2391%
"9%:"+1%2;3 $3 "31&9"+3 % ;92:#6%: (+22"%+9:J 32$% :% $%:;"91  793$<# 3 $% 13%$: %
+1702;# 3 $% +2:;+;<+#6%: !2"9+:M %:;% "32;%A;3 :<9)%  2%"%::+$$% $% :% "0"<09 3: .<93:
"3173:;3: % 9%:30?%9 793!0%1: (+22"%+93:M  :<9)+1%2;3 $3 2=1%93  73$% :%9 "32:%8>'2"+ $
;%2;;+?$%9%:30<# 3$%<1$%::%:793!0%1:M<;9*+74;%:%:3!9%3:<9)+1%2;3$32=1%93%:;
9%0"+32$ "31  9%:30<# 3 $3 "0"<03 79 %2"32;99  9% :3!  *+7&9!30% +\P  0)<2:
1;%1;+"3:?%9+(+"918<%%::9%9%",2%::%2=1%93M

1397



 32)9%::3$%%:8<+:% 23?# 3$%$%39;%%39$%:;%$%$<"# 3%"2304)+"
;0QQ][\\


::%2=1%93(+"3<1+:"32*%"+$3%7::3<;%9+1739;2"+8<%;%1*3.%$%73+:8<% %32*9$
<0%9T\b[bQ\bc^UJ)92$%1;%1;+"3%(,:+"3:<,#3J8<%7::3<1+3979;%$%:<?+$2=::+%
2 0%12*J +2;93$<C+< %1 \b]cJ  $%(+2+# 3 $% 03)9+;13: 8<% <:13: *3.%J +:;3 &J 03)  + :%J %
:31%2;%:%J +  J%18<%%9;+$3"313<1!:%2;<90M<3!91+:+2(0<%2;%(3+  
 T\b_cUJ8<%"*1?;%2# 37932=1%93%+1739;2"+$:(<2#6%: %
03)TJ][[cJ7M][]Q][^UM
%"39$3"31 +1T][[bJ7M\[`UJ:(<2#6%:03)9,;1+":%%A732%2"++:73::<%179379+%$$%:
8<% : 8<0+(+"1 "313 13$%03: +$%+: $% "%9;3: (%251%23: $% ?9+# 3J 3< :%.J :30<#6%: $%
793!0%1:$3"3;+$+23M3$%Q:%"+;9"7+;0+C# 3"32;,2<$%.<93:J8<%"32:+:;%%1"0"<03:"31
70+"#6%:(+22"%+9:J$%:+2;%)9# 3$%<1:<!:;2"+9$+3;+?%%:;+1;+?$%+$$%$%(4::%+:%
9;%(;3:;9?&:$$;# 3739"9!323M:::: 30)<1::+;<#6%:$2;<9%C8<%:%9%?%0179
.<:;+(+"9  +1739;2"+ $: (<2#6%: %A732%2"++: % 03)9,;1+": 2 ;%1;+"J 2: "+'2"+: % 2
;%"2303)+M

:4  
_M\ 9%:"+1%2;3%$%"9%:"+1%2;3%A732%2"++:
"31<1%10)<1:"+'2"+:%2"32;9913:793!0%1:%2?30?%2$3"9%:"+1%2;33<$%"9%:"+1%2;3M
39%A%1703J2+303)+J3!:%9?Q:%8<%;A$%"9%:"+1%2;3737<0"+320$%$%;%91+2$!";&9+&
793739"+3203<2=1%93$%!";&9+:%1<1+2:;2;%+2+"+0;[M1%:1(391J2<,1+"73$%Q:%
3!:%9?93793"%::3$%$%"9%:"+1%2;39$+3;+?3$%"%9;::<!:;2"+:J8<%:%$;9?&:$
$%:+2;%)9# 3$%:%<:;313:M%:;%793"%::3J;1!&1:%3!:%9?8<%$%:+2;%)9# 3$3:;313:&
793739"+3208<2;+$$%+2+"+0T % J][[^UM
1\bdcJ3%"3231+:;+2)0':*31:0;*<:(391<03<<113$%031;%1;+"38<%$%:"9%?+
?9+# 3$%<1"%9;737<0# 3J79%:%2;%%1<1$$31!+%2;%J%1(<2# 3$3;%173M%::%13$%03
%0%"32:+$%93<*+74;%:%$%8<%32=1%93$%2:"+1%2;3:%$%139;%:2%:;737<0# 3J&
793739"+320737<0# 379%:%2;%%1<1+2:;2;%+2+"+0M0&1$+::3J79"32:;9<# 3$%:;%13$%03
%9"32*%"+$?9+# 3$737<0# 3%1<1$$3+2;%9?03$%;%173M
13$%031;%1;+"3J8<%73$%:%9?+:;3%1T % J][[^J7M\[]UJ%8<%$%:"9%?%%::%:%
3<;93:(%251%23:J&3793!0%1$%?039+2+"+0L



dx
= kx
dt 
⇒ x(t0 ) = x0


V8M[\W


 :30<# 3 79 %::% 793!0%1 & 3!;+$ ;9?&: $ 70+"# 3 $% 79379+%$$%: $% (<2#6%:
03)9,;1+":%%A732%2"++:%9%:<0;2(<2# 3L

x(t ) = xo e kt

1398

V8M[]W



 32)9%::3$%%:8<+:% 23?# 3$%$%39;%%39$%:;%$%$<"# 3%"2304)+"
;0QQ][\\


: %:7%"+(+"1%2;%J 79 9%:30?%9  8M [\J 79+1%+93 %:"9%?%Q:% 2 (391 $+(%9%2"+0 % $%73+:
+2;%)9Q:%%11!3:3:1%1!93:L


dx
= kdt
x ∫
⇒ lnx = kt + c

∫

V8M[^W

!:L 3&79%"+:3"9%:"%2;9<1"32:;2;%23:$3+:1%1!93:$%8<# 3J!:;(C%9 + %! &M
)39J70+"2$3(<2# 3%A732%2"+0%11!3:3:1%1!93:$8M[^J3!;&1Q:%L
V8M[_W

e lnx = e kt e c
C%2$3 +J28M[_J3!;&1Q:%:%)<+2;%:30<# 3L
     







V8M[`W

313$%7%2$%$3;%173J"32:+$%9Q:%+"#MC%2$3+$2V8M[`W3!:%9?Q:%8<%L
   V8M[aW
%3+2:;2;%+2+"+0&;[e[J03)33?039+2+"+0"$#+ 
(<2# 3%A732%2"+0$%:"9+;2V8M[]W&"*1$$% %+$%"9%:"+1%2;3T/g[U3<$%"9%:"+1%2;3
T/f[UJTJ][[bJ7Ma[cUM

:48 (&%&$&!#'&((&%&
8<+&13:;9$<170+"# 3$:(<2#6%:03)9,;1+":%%A732%2"++:J"*1$"932303)+$3
"9!323M%:;70+"# 3&73::,?%0%2"32;99+$$%793A+1$$%(4::%+:%9;%(;3:"31
+2(391# 3$1%+Q?+$T;%1732%"%::9+3791%;$%$3:;313:$%<18<2;+$$%+2+"+0$%
:<!:;2"+:%$%:+2;%)99U$39!323\_%<;+0+C2$3<1%8<# 38<%&:30<"+32$"31<:3$%
03)9+;13:%%A732%2"++:M
39?30;$%\d`[38<,1+"31%9+"23+009$M +!!B$%:"3!9+<<11&;3$379$%;%91+29
+$$%$%(4::%+:<:2$33"9!3239$+3;+?3J3<"9!323\_8<%&793$<C+$32;13:(%9M +!!B
9%"%!%<J%1\da[J39'1+33!%0$%<,1+"7%0$%:"3!%9;%:%<1&;3$3(3+<:$379$;9
13!,0+:$%1$%+923:;=1<03:%),7"+3:%3:7%9)1+2*3:$3939;3M
1+00%<00%2T][[\J7M\[aUJ73$%Q:%?%9$%:"9+# 3$31&;3$3$"932303)+$3"9!323M1
9%:<13J31&;3$3:%!:%+23(;3$%8<%8<2;+$$%$%Q\_T793$<C+$322;<9%C7399$+#6%:
"4:1+":"3132+;93)'2+3U79%:%2;%:%139)2+:13:?+?3:&1%:18<2;+$$%$%Q\_79%:%2;%2
;13:(%9M::+1J8<2$3<139)2+:131399%J!:39# 3$%Q\_J;9?&:$9%:7+9# 33<
0+1%2;# 3"%::%"31792$38<2;+$$%793739"+320$%Q\_79%:%2;%J$+)13:J%1<1(4::+0
"319C 3"32:;;%%2"32;9$2;13:(%9J&73::,?%03!;%9<19C3?%0%:;+1;+?$+$$%$3
(4::+0:!%2$3Q:%8<%1%+Q?+$$3"9!3239$+3;+?3Q\_&"%9"$%`Ma[[23:M
%:;70+"# 3&<:$33(;3$%8<%?9+# 3$8<2;+$$%$%<1:<!:;2"+8<,1+"%1<1
39)2+:13&793739"+3208<2;+$$%+2+"+0J+:;3&J:%"#&8<2;+$$%$%:<!:;2"+23;%173%
<1"32:;2;%$%793739"+320+$$%J;%13:L

1399

 32)9%::3$%%:8<+:% 23?# 3$%$%39;%%39$%:;%$%$<"# 3%"2304)+"
;0QQ][\\







 V8M[bW

3$%Q:%3!:%9?98<%V8M[\W%V8M[bW: 3:%1%0*2;%:%73::<%11%:1:30<# 3M
9%A%170+(+"9"32:+$%9%:%)<+2;%8<%:; 3L13::3(3::+0+C$3"32;&1\P`[[$8<2;+$$%
39+)+20$%Q\_M%;%91+2%+$$%$3(4::+0M
!%13:8<%8<2;+$$%$%Q\_3!%$%"%V8M[bW%"32:+$%92$38<%1%+Q?+$$3Q\_&$%
`Ma[[23:J:%)<%8<%L

A(5.600 ) = A0 e k5.600
A0
= A0 e k5.600
2
1
⇒ = e k5.600
2

⇒

V8M[cW




70+"2$3(<2# 303)9,;1+"$%!:%%11!3:3:1%1!93:$V8M[cWJ:%)<%8<%L


1
ln = 5.600k
2
⇒ ln1 − ln2 = 5.600k
− ln2
⇒k=
= −0,00012378
5.600


3)3J

At A0 e0,00012378t

M39(+1J9%:;%2"32;99$%13$38<%:%;%2* At 

V8M[dW


A0
500 J+:;3&J



A0
= A0 e −0,00012378 t
500
V8M\[W
1
−0,00012378 t
⇒
=e
500
70+"2$3(<2# 303)9,;1+"$%!:%%11!3:3:1%1!93:J:%)<%8<%

ln1 − ln500 = −0,00012378t


⇒t=

V8M\\W
ln500
≈ 50.206 anos
0,00012378



;4  
3+ 13:;9$ 2%:;% ;9!0*3  %?30<# 3 *+:;49+" $ ;%39+ $% 03)9+;13: % %A732%2"++:M 1!:
$%:%17%2*91 <1 77%0 1<+;3 +1739;2;% 2 ;%1;+" % "32;9+!<,91 79 3 793)9%::3 %
$%:%2?30?+1%2;3 $% ;&"2+": $% "0"<03: 79%"+:3:M 31 3 $%:%2?30?+1%2;3 $%::% ;9!0*3J 75$%Q:%
1400

 32)9%::3$%%:8<+:% 23?# 3$%$%39;%%39$%:;%$%$<"# 3%"2304)+"
;0QQ][\\





"32"0<+98<%::3"+93"32;%A;3*+:;49+"33:"32;%=$3:1;%1;+"3:%:;<$$3:%1:0$%<0J;392
3:"32;%=$3:1+:;9;+?3:%(?39%"%3%2:+23%79%2$+C)%1M0&1$+::3J%::%;9!0*373::+!+0+;
3 $%:%2?30?+1%2;3 $% ;9!0*3: +2;%9$+:"+70+29%: %2;9% : $+:"+70+2: $% ;%1;+"J +:;49+J
%3)9(+J +303)+J <,1+" % 39;<)<':M 313 ;9!0*3 (<;<93J 79%;%2$%Q:% ;9!0*9 "31 3<;9:
70+"#6%: $3: 03)9+;13: % %A732%2"++:M 39 %A%1703J %1 70+"#6%: (+22"%+9:J 3: 03)9+;13: %
%A732%2"++:: 3<;+0+C$3:79%:;+193;%1732%"%::9+3798<%"%9;3+2?%:;+1%2;3$3!9%%%1
8<,1+"73$%Q:%;9!0*9"31793!0%1:%2?30?%2$31%+Q?+$$%:<!:;2"+:9$+3;+?:J+:;3&J3
;%1732%"%::9+3798<%<1$%;%91+2$1:::%$%:+2;%)9%7%01%;$%M

<4   
)9$%"%13: 3 32:%0*3 "+320 $% %:%2?30?+1%2;3 +%2;,(+"3 % %"2304)+"3 T8UJ % 3
2:;+;<;3%$%90$%$<"# 3J+'2"+%%"2303)+$3+3 92$%$339;%7%03<A+0+3(+22"%+93M




1401



 32)9%::3$%%:8<+:% 23?# 3$%$%39;%%39$%:;%$%$<"# 3%"2304)+"
;0QQ][\\




 (%#)#$#&!( #)
J90M !   ! ! M]M%$M 3<03L$+;39$)9$0<"*%9J\ddaM
J 3@9$M!"   !   ! ! M17+2:JL$+;39$2+"17J][[_M
J032 )%:M ! M]M%$M+3$% 2%+93J LT30%# 3$3793(%::39$%1;%1;+"UJ
\dd\MSSSSSSSSSSSSSSSSM ! !  M^M%$M+3$% 2%+93J LT30%# 3$3793(%::39$%
1;%1;+"UJ][[bM
J0+M( ! " #4_M%$M+3$% 2%+93L%"39$J][[cM
 J%22+: MJ J+"*%0M"    M30M\M 3<03L%9:32/93233/:J
][[\M
J+00+1MK  J+"*9$M"    !   $  
! dM%$J+3$% 2%+93L J][\[M
J 1%:M$+$&M30\MaM%$M 3<03L%2))% %92+2)J][[dM


1402


 21(8#992"##97;*9# 12>!2"#"#28:##28"#9:#"#"; !2# 12/3(* 
:/TT^\]]






    C       
    
N

]K^

O

DD D# DDDD 
19:*:;:2 #"#8/"2*2 81"#"228:#T06;9 2208
81 *9 2N7;81:X*'81N#";N8U /#*:21N9\`X@)22N 20N88

 
 2:#1!2 "# '*(;89 (#20%:8* 9 ;:*/*A1"2 "28";89 02";/8#9 219:*:;* ;0
*0628:1:# '#880#1: 68 2 68#1"*A"2 "# (#20#:8*N  6299**/*""# "# 21'# !2 "#
62/*#"829 :8>%9 " 20*1!2 "# >8*29 03";/29 62"# 682628 *218 ;0 21::2 0*9
21 8#:2 20 0;*:9 68268*#""#9 " (#20#:8*K :1:2 #0 :8&9 "*0#195#9 V' #9K >%8:* #9 #
8#9:9W7;1:2#0";9"*0#195#9V9#(0#1:2K8#:K621:2K6/12K#: NWN:#:8#"828#(;/8#
2 2 :#"82 8#(;/8 V"2*9 62/*#"829 "# /:2W 6299;#0 ;0 88 6# ;/*8*""#M 6299;#0 ;0
#1 *?#6#8'#*:2K2;9#-K291(;/29#1:8#";9' #9"- #1:#9"# ";0"#/#9'2800;0
1(;/2892V]d\YWN#1:8#9 "28";8902";/8#9 21)# *"9K 7;#/"#120*1" 628139
O;:828*1(;/29P6#80*:# 219:8;!2:1:2"2:#:8#"828#(;/87;1:2"22 :#"82 202
0#128 1<0#82 "# 03";/29N  68:*8 "#9: 20*1!2 6#8'#*: #1:8# #99#9 "2*9 62/*#"829K
62"#029 219:8;*8 ;0 *1'*1*""# "# 12>29 62/*#"829K 2 7;# 6#80*:#  #?6/28!2 "# ;0
(81"# 7;1:*""# "# 68268*#""#9 (#20%:8* 9N #1:8# #/9K #9:# 8:*(2 *8 68#9#1:8 ;0
7;#8T #!#96 */V :#"82T20W7;#62"#9#8'#*:268:*8"29#;"#90#080#1:2
#062/*#"8290#128#9 219:*:;+"296#/';92"#2 :#"82#:#:8#"82 200#:"#"8#9:
"22 :#"8228*(*1/N


+734G '7#C28";802";/8K;:828*1(;/29K :#"82##:8#"82N








ND 

1403





 21(8#992"##97;*9# 12>!2"#"#28:##28"#9:#"#"; !2# 12/3(* 
:/TT^\]]



2'A#8;0"28#0;066#/K#9:029"*1:#"#;0"2968*1 *6*9#/#0#1:29"(#20#:8*
6/1L29#(0#1:2"#8#:N2'A#82;:8"287;# 8;A#68*0#*8K 219:8;+0298#:9 21 288#1:#9K
62*96299;#0;0<1* 2621:2#0 20;0N;#0 21)# #"28";8 202;09*06/#9699:#062K
62"#9#89;868##1"*"26#/06/#*1#8#1:# 21#?2 20(#20#:8*N
?*9:#0"2*9:*629"#"28";89V28*(0*WK8:+9:* #(#20%:8* N9:</:*0K6289;>#AK
62"#9#8"*>*"*"#0"28";89"29#/#0#1:29(#20%:8* 29#09*#"28";802";/8N'2 2"#9:#
:8/)2#9:1228*(0*02";/821"#2621:2"#68:*"%;07;"8"2"#66#/21"#9#88#/*A"
;0 9#7;&1 * "# "289 7;# 8#9;/:82 #0 ;0 03";/2N 9 03";/29 9# #1 *?0 :8>%9 "29
#/#0#1:29 "#120*1"29 621:9 V0 )29W # 2/99 V'&0#9WN  #1 *?# #1:8# 29 03";/29 6#80*:# 
'280!2"290*9"*>#892962/*#"829N
9:# 8:*(2 9;8(# 202 ;0 8# 28:# "# ;0 /*>82 928# "28";89 02";/8#9 #0 682 #992 "#
8#"!26#/228:38*2"#:#0:* "2 V06;9 2208WN#9:#/*>82K92"#:/)"99
"289 "# ]b 03";/29 "*'#8#1:#9 20 29 9#(;*1:#9 96# :29M 9; 21'# !2K :01)2 '*1/K #1 *?#K
62/*#"829'280"29#62:#1 */*""#9N
9 2-#:29 (#20%:8* 29 #9 2/)*"29 68 #9:# 8:*(2 '280 2 :#:8#"82 # 2 2 :#"82 8#(;/8#9K
"2*9"29 *1 293/*"29"#/:2#?*9:#1:#9N


(&63MNC4/+(".4"#+5.I5#53#"3.B#426#3"B#. 5#"3.B"(3#(5J

 8A2 "#9: #9 2/) #9: 12 6#8'#*:2 #1 *?# #1:8# #/#9N 20 2 0#902 2068*0#1:2 "
8#9:K:201"2;0:#:8#"82# 2/2 1"2;0"#9;9' #9928#;0"9' #9"22 :#"82K:#029
 ';92 "#9:#9 "2*9 62/*#"829N 9:# #1 *?# 6299;* /(2 7;# 12 % 20;0M 2 1(;/2 '280"2 #1:8# 9
' #9 "2 :#:8#"82 % 9;6/#0#1:8 2 1(;/2 '280"2 6#/9 ' #9 "2 2 :#"82N ; 9#-K /%0 "#
6299;+8#0;0' # 20;07;#8#68#9#1:2:8*1(;/2#7;*/:#82';1"*"2K:1:222 :#"827;1:22
:#:8#"82 6299;#0 ;0 ' # "- #1:#  #9: ' # 20;0 7;# -;1:9 '28082 ;0 <1*  ' #N 2
92K29"2*9:8*1(;/29#7;*/:#829'28082;0<1* 2/291(2N


(&63MOC - (8##-53##53#"3.#. 5#"3.D

/%0 "*992K #99 6#8'#*: ';92 6#80*:# "*>#899 #?6/28!5#9K #1:8# #/9  "*9 ;992 928# 2
>2/;0#"#9:#993/*"29N28#?#06/2K62"#029:#1:88#9621"#899#(;*1:#97;#9:5#9MQ7;# 21:# #

1404


 21(8#992"##97;*9# 12>!2"#"#28:##28"#9:#"#"; !2# 12/3(* 
:/TT^\]]





202>2/;0#"#;062/*#"827;1"2"280299;8#9:JR#Q;1:29:#:8#"8298#(;/8#9 #0
"#1:82"#;02 :#"828#(;/8 200#908#9:JRN
 03";/2 7;# 9#8 68#9#1:"2 % 2 03";/2 628 139 "#120*1"2 O;:82 8*1(;/29P
V202.2 ;9$K 6(N]a`WN ?*9:#0K 6#/2 0#129K "2*9 2;:829 03";/29 7;# 219:82#0 2 :#:8#"82 #
2 :#"82K628%02O;:828*1(;/29P%203";/27;#6#80*:#021:(#0"2962/*#"829 200#128
7;1:*""#"#03";/29K27;#:2812:8/)20*9 ;8:2N
 2-#:*>2 68*1 *6/ "#9:# 8:*(2 % 68#9#1:8 ;0 12>2 7;#8T #! #96 */N  9; '280
'*1/ 9#8 ;0 2 :#"82N ;9 9#:# 6#!9 92 62/*#"829 '280"29  68:*8 " ';92 "# :#:8#"829 #
2 :#"829 ;-0#"*""98#9:9%0#:"#"8#9:"22 :#"82'*1/N#:/)#9"021:(#0#"29
>2/;0#9"# "6#!9#8268#9#1:"29N

OD    
82:#1!2"# "62/*#"82%1# #998*2;01<0#82"#:#80*1"2"#03";/29"288N
8'280829:8*1(;/29#7=*/:#829#?*9:#1:#919' #9"2:#:8#"82#2 :#"82'280#9 2/)*"2929
03";/29"2Q;:828*1(;/29RV K;/:*"*0#19*21/819'280:*219   K6(N
]a`WK6289;68:* *""##>#/2 *""#"# 219:8;!2#203";/2"2Q8*1(;/27;*/:#82RV
K ;/:*"*0#19*21/ 819'280:*219     K 6(N ]d\W 6287;# 6299**/*:2;  219:8;!2 "
0#:"#"22 :#"82V6*80*"#"#9#7;"8"WN2812:#8621:9K#9:#9#(;1"203";/21# #99*:
"# ;0 #/#0#1:2 21# :28 V;0 6#7;#12 7;"8"2 ;- "*(21/ % *(;/ 2 /"2 "2 Q8*1(;/2
7;*/:#82RW#:0%0"203";/2"2Q;"8"2RV/*>82#0682 #992"#8#"!2M 29%1:21*22>#9K
81 *9 2 ;81: #:2K 81 *9 2 /#*:21 28#9 829M 28";89 2";/8#9 "# 2/*#"829M ;0
#880#1:68268#1"*A"2"# #20#:8*K6(N^]W68'280!2"96*80*"#9N9:#9129229
<1* 29 03";/29 6A#9 "# 219:8;*8 :#:8#"829 # 2 :#"829N ?*9:#0 2;:829K 202 2 Q8*1(;/29
&0#29R V/*>82 #0 682 #992 "# 8#"!2M 29% 1:21*2 2>#9K 81 *9 2 ;81: #:2K 81 *9 2
/#*:21 28#9 829M 28";89 2";/8#9 "# 2/*#"829M ;0 #880#1: 68 2 68#1"*A"2 "#
#20#:8*K6(Nb]WN;98#96# :*>9 219:8;!5#99#8268#9#1:"99#(;*8N
#1:8#2903";/29 *:"29K>029"*9 ;:*89 8 :#8+9:* 9"# ";0"#/#9M
 03";/2 "2 Q8*1(;/2 7;*/:#82R #?*(# c "289 # ] #1 *?# 68 '2808 ;0
<1* 2:8*1(;/2#7;*/:#82 20_2/996#19N'/:"#621:9#?*(# 219:8;!2"#;0
#/#0#1:2 21# :28 68 " 8#9: "2 62/*#"82 '280"2N  1<0#82 "# 03";/29  9#8#0
"28"29%*(;/21<0#82"#' #9"262/*#"82N


(&63MPC/"6+.3(-&6+. 26(+5#3.



1405





 21(8#992"##97;*9# 12>!2"#"#28:##28"#9:#"#"; !2# 12/3(* 
:/TT^\]]



 03";/2 "2 Q;"8"2R #?*(# ]\ "289N /# 8#9;/: #0 ;0 7;"8"2 "# /"2
*(;/ 2 /"2 "2 03";/2 "2 Q8*1(;/2 7;*/:#82RK 20 7;:82 621:9 :8*1(;/8#9 7;#
'A#0;06#8'#*:2#1 *?# 202/9"203";/2"2Q8*1(;/2#7;*/:#82RN




(&63MQC/"6+.6"3".


03";/2"29Q8*1(;/29 &0#29R#?*(#b"28968'2808"2*9:8*1(;/29
#7;*/:#829M;09#8621:#22;:829#82/9N299;*;06#8 #1:;/"#9;6#8629*!2
#1:8#2/9#621:"#]\\hK27;#;0#1:8*(*"#AN1<0#82"#03";/299#8#0
"28"29%*(;/21<0#82"#' #9"262/*#"82N


(&63MRC/"6+.3(-&6+.4 $,#.4


 03";/2 Q;:82 8*1(;/29R #?*(# ]^ "289 68 '2808 7;:82 :8*1(;/29
#7;*/:#829M29"2*9"9621:99#820 )29V621:9W#292;:829"2*9*1:#80#"*8*299#82
'&0#9 V2/99WN  1<0#82 "# 03";/29  9#8#0 "28"29 % *(;/ 2 1<0#82 "# ' #9 "2
62/*#"82"*>*"*"2628"2*9N99*0K#99#%203";/221"#%"28"0#1287;1:*""#"#
03";/29N89#'A#87;/7;#862/*#"827;#9#-'280"26#19628:8*1(;/29#7;*/:#829
#/291(29199;9' #9K#9:#/#>80#129:#062N


(&63MSC.-4536!.".,/"6+.E653.3(-&6+.4F

ODN #- (8##-53#.4,/"6+.4
1406


 21(8#992"##97;*9# 12>!2"#"#28:##28"#9:#"#"; !2# 12/3(* 
:/TT^\]]





 20*1!2"#7;:8203";/29'28022 :#"82#2#1 *?#"#"2*903";/29 219:83*2
:#:8#"82N#- 2029#'A2#1 *?#M


(&63MTC - (8##-53#.4,/"6+.4".4E653.3(-&6+.4FI#426#3"J#.,/"6+.".
E3(-&6+. 26(+5#3.FI"(3#(5J


639  9; 21'# !2K 2 :#:8#"82 # 2 2 :#"82 8#(;/8#9 '* 82 20  9#(;*1:# 68&1 *
"#62*9"#"28"2968:*8"#7;"8"29"#66#/ 20 28#9<1* 9#"*'#8#1:#9M



(&63MUC.+(#"3.4 .-4536)".4 .,.,/"6+.E653.3(-&6+.4FI"(3#(5J# .,.,/"6+.".3(-&6+.
26(+5#3.W.-# 5.3I#426#3"JD


PD + 6+.".-&6+.#-53#4% #4# + 6+.".7.+6,#".4O1.+(#"3.4


PDNG#53#"3.

8 2 / ;/2 "2 1(;/2 #1:8# 9 ' #9K 92 1# #998*29 "2*9 69929 1:#8*28#9 68
';1"0#1:89;"#>*"-;9:*'* :*>N2(2K"*>*"*8#029#99#9 / ;/29#0:8&968:#9N7;8:
68:#9#82>2/;0#"2:#:8#"82N
 68*0#*8 9#8  682> "# 7;# 2 621:2 "# #1 21:82 "9 0#"*19 "# 7;/7;#8 :8*1(;/2 9
"*>*"#1;08A2"#^M]# 219#7;#1:#0#1:#9/:;89"2:8*1(;/2#7;*/:#82:0%09#82
"*>*"*"910#908A2L
9#(;1"%"#0219:8!2"/:;8"2:#:8#"828#(;/8L
:#8 #*8%2 / ;/2"21(;/2'280"26#/9' #9"- #1:#9L
7;8:#:6%2 / ;/2"2>2/;0#"2:#:8#"828#(;/8L

N: H3( #-53."(7("#+563-39.OCN

029682>87;#7;/7;#8:8*1(;/2K2621:2"##1 21:82"90#"*199"*>*"#1;08A2
"#^S]N9#8>#'*(;8M

1407





 21(8#992"##97;*9# 12>!2"#"#28:##28"#9:#"#"; !2# 12/3(* 
:/TT^\]]





(&63MVC#"(-4


9:8*1(;/29#929#0#/)1:#96#/2 92"#9#0#/)1!N1(;/2%*(;/2
1(;/2 N 202 29 /"29  j  #  j K #1:2 6#/2 #28#0 "# /#9K  SS N 20 *992 29
1(;/29#92*(;*9#K8#96# :*>0#1:#N


##99#9:8*1(;/29929#0#/)1:#9#1:29#;9/"2992682628 *21*9N2(2KSjSj
Sj]S^N9#8>1"229:8*1(;/29#K6#/2 92KV21(;/2j/:#8129*1:#8129K
99*0 202#W62"#029'*8087;##/#9929#0#/)1:#9K/2(2SjSj]S^N20*992K
#9:682>"27;#90#"*199#"*>*"#01682628!2"#^M]N

99 68268*#""# "2 8* #1:82 :0%0  21:# # 20 2 :8*1(;/2 #7;*/:#82K ;0 >#A 7;#
682>029  *0 68 7;/7;#8 :8*1(;/2N 9 1#/#K 2 621:2 "# #1 21:82 "9 0#"*19 :0%0 % 2
0#902621:2"##1 21:82"9/:;89K0#"*:8*A#9K*99#:8*A#9N2(2K68268*#""#>/#689/:;89N


O: H+563".#53#"3.#". 5#"3.
2 219:8;*8 ;0 :#:8#"82 8#(;/8  K 62"#029 29#8>8 ;0 "# 9;9 6/1*'* !5#9 68
2:#8/:;8"262/*#"82K>#-'*(;8M


(&63NMC+-(%( !.


2 02>#8 2 >%8:* #  V(*81"2  ' # #0 :2812 " 8#9: WK 6#8 ##T9# 7;# #/# 6#8 288# 2
9#(0#1:2A;/K7;#%1>#8""#0#"*:8*A"2/"2 N A#1"220#9026829>%8:* #9#K29
:8&9>%8:* #99#:2 8212 *8 ;1 #1:82"2:8*1(;/2#7;*/:#82 N

20212:8*1(;/2#7;*/:#82K:2"2929621:29#96# **99# 2*1 *"#0K2621:2:0%0%2
8* #1:82N 82>029 7;# 2 8* #1:82 "*>*"#  0#"*1 1 8A2 ^M]K #1:2 9 /:;89 "2 :8*1(;/2
:0%0 '280 "*>*"*"9 1 0#90 8A2N 99*0K 62"#029 21 /;*8 7;# 2 >%8:* #  "2 :#:8#"82 9#
682-#:28:2(21/0#1:#12621:2"2:8*1(;/2 N


9#8>#'*(;8"2:#:8#"82M

1408


 21(8#992"##97;*9# 12>!2"#"#28:##28"#9:#"#"; !2# 12/3(* 
:/TT^\]]







(&63NNC+563

219*"#81"2  8#9: "2 :#:8#"82 8#(;/8  #  /:;8 ) "29 :8*1(;/29 #7;*/:#829K >029
/ ;/87;1:2>/#/:;8"2:#:8#"828#(;/8 N%29#(0#1:26#8:#1 #1:#/:;8"2
:8*1(;/2 " 9#  #  % 2 8* #1:82K /2(2  j )S_N 6/* 1"2 *:(289 12 :8*1(;/2 K
#1 21:88#029M
 

 


    k   




i k  

 


k j

 




0;0:8*1(;/2#7;*/:#82"#/"2K9;/:;8V)W%9#068#*(;/

 


K99*09;9:*:;*1"21

#7;!21:#8*28:#029M
 j

 






k $

 







k $

  


k $

 




P: H-&6+.#-53#4% #4".5#53#"3.
1(;/2'280"2#1:8#9' #9# %#?:0#1:#21(;/2"2:8*1(;/2N8
/ ;/T/2K9: / ;/82 299#12"#M
29j




j]S_

202%;01(;/2(;"2K6#/';1!2*1>#898 2 299#12K 21 /;+0297;# c\Ka_Y
Q: H.+6,#".5#53#"3.
289#:8:8"#;06*80*"#K2>2/;0#"2:#:8#"8262"#9#8 / ;/"2"9#(;*1:#'280M
2/;0#"2#:8#"82j 
j



   








k j

  


kj



   




kj



 




PDODG 5#"3.
+ 6+."+563". 5#"3.


02 :#"8262"#9#82:*"26#/2#1 *?##1:8#";96*80*"#9"#9#7;"8"#8#:9K ;-9
' #9:8*1(;/8#992:8*1(;/29#7;*/:#829N#-'*(;8M

1409


 21(8#992"##97;*9# 12>!2"#"#28:##28"#9:#"#"; !2# 12/3(* 
:/TT^\]]







(&63NOC(3,("## 5#"3.


1:2K/:;8"22 :#"829#82"282"/:;8)"6*80*"#N20#029K#1:2K'*(;8"2
2 :#"82 *?2M



(&63NPC+563


#-7;#%/:;8"6*80*"##7;#%2 #1:82"27;"8"2N-;9:*'* :*>%
7;#K "# '280 1/2(  6/1*'* !2 "2 :#:8#"82K 29 >%8:* #9 "29 7;:82 :8*1(;/29 7;# 12 92
20;1929>%8:* #9"9#"6*80*"#7;"8"K9##1 21:8012 #1:82"262/+(212"9#V639
2'# )0#1:2"6*80*"#WN2(2KjS^#j


 
K 202-'280 / ;/"291:#8*280#1:#N


99*0K6/* 1"2*:(289:0%0 )#(8#0298#9629:M
   

 


 









 





k    i

k  




k j

 




+ 6+."..+6,#". 5#"3.


289#:8:8"#";96*80*"#9K9#;>2/;0#62"#9#8 / ;/"2"9#(;*1:#'280M

 :#"82j




 



  
k :#"82j


k2 :#"82j

 






+ 6+.".-&6+.#-53#4% #4".. 5#"3.
1(;/2'280"2#1:8#9' #9# %#?:0#1:#";9>#A#921(;/2"2:8*1(;/2
K62*99#:8:"#";96*80*"#9#1 *?"9N8 / ;/T/2K9: / ;/82 299#12"#M
29j



 






j 



  

k29j K 20292";96*80*"#921(;/2"#>#9#8"28"2K/2(2M




  29V  Wj  U      U]



   














T]j^ T]jT 

1410


 21(8#992"##97;*9# 12>!2"#"#28:##28"#9:#"#"; !2# 12/3(* 
:/TT^\]]





202 % ;0 1(;/2 7;# 6#8:#1 # 29#(;1"27;"81:#K6#/';1!2*1>#898 2 299#12K
21 /;+0297;# ]\eK`cY

PDPH.,13!0#4".43#46+5".4
_N_N]T1(;/2#1:8#9' #9"22 :#"82#"2:#:8#"82

1(;/2#1:8#9' #9"2:#:8#"82%"#c\Ka_YK#17;1:22"2 :#"82%"#]\eK`cYN
>*0#1:# 92 9;6/#0#1:8#9N 992 -;9:*'*  2 6#8'#*:2 #1 *?# #1:8# #99#9 "2*9 62/*#"829
8#(;/8#9N
_N_N^T2/;0#"22 :#"82#"2:#:8#"82


 >2/;0# "2 :#:8#"82 #:8#"82 j

 


 


K #17;1:2 2 >2/;0# "2  :#"82 %  :#"82 j

N A#1"2  8A2 #1:8# #/#9K )#(029  21 /;92 7;# 2 >2/;0# "2 2 :#"82 % 7;:82

>#A#92>2/;0#"2:#:8#"82N
 

j  j`
  






QD     

 

20 9# 12 7;# - '2* 682>"2 1:#8*280#1:#K 62"#029 219:8;*8 >8*29 12>29 62/*#"829 
68:*8" 20*1!2"#:#:8#"829#2 :#"829N?#06/29M


(&63NQC+&6,4%640#4"#5#53#"3.4#. 5#"3.4

68:*8"#99*1'*1*""#"# 20*1!5#97;#9#62"#'A#8#1 *?1"2#9:#962/*#"829K%7;#9#
:2816299+>#/ 8*!2"#;012>27;#8T #!#96 */K2 :#"82T20N

RD  G
68:*8"#9968268*#""##?*9:#1:##1:8##9:#9"2*962/*#"829V:#:8#"82#2 :#"82WK62"#029
'2808 ;0 12>2 7;#8T #! (#20%:8* 2M 2  :#"82T20N /# 219*9:# #0 ;0 -2(2 20 c 6#!9
7;#'2802:*"96#/2#1 *?#"#:#:8#"829#2 :#"829N2-#:*>2"2-2(2%#1 *?89c6#!9"#
'280 7;#  '*(;8 '*1/ 9#-  "# ;0 2 :#"82 20 2 "282 " 8#9: "29 2 :#"829 # :#:8#"829
28*(*1*9;9"29689; 21'# !2N;81:##996#97;*9K>8*9682629:9"#'2809689c6#!9
'280682629:9N9#(;*8K:#0T9#*0(#0"96#!9"1299682629:68*1 *6/#2 :#"82T20
021:"2M

1411





 21(8#992"##97;*9# 12>!2"#"#28:##28"#9:#"#"; !2# 12/3(* 
:/TT^\]]





(&63NRC#!4".-&3, 41 (+I"(3#(5J# 5#"3.G.,.-5".

'280:2"#999c6#!9'2*#9 2/)*"2 20*1:#1!2"#8#/*A8;01/2(* 202'0292
7;#8T #!1(80"#6#!96/19V^:8*1(;/298#:1(;/29*939 #/#9(81"#9K;068/#/2(802K
;07;"8"2#;0:8*1(;/28#:1(;/2*939 #/#90%"*29#^:8*1(;/298#:1(;/29*939 #/#96#7;#129WN
#/#K8#"96#!9(81"#9%2"282"8#"96#!90%"*97;#K6289;>#AK:#02"282"
8#"96#!96#7;#19N
 12992 O1(80 96 */P :0%0 6299;* c 6#!9M ";9 20 2 >2/;0# (81"#K :8&9 20
>2/;0#90%"*29V0#:"#"21:#8*28W#";9 20>2/;0#6#7;#12V0#:"#"21:#8*28WN/%0"*992K12
:1(80K96#!96#7;#19K7;1"2;1*"9K'280096#!90%"*9N22 :#"82T920K*992:0%0
2 288#K;0>#A7;#96#!9 2020#128>2/;0#92";96*80*"#9"#9#7;"8"7;#K9#;1*"9
6#/ ' # 7;"8"K '28082 ;0 2 :#"82 V7;# %  6#! *1:#80#"*8* "2 7;#8T #!WN 9 _
2 :#"829V6#!90%"*9W:&0K#?:0#1:# 202121(80K0#:"#"2>2/;0#"96#!90*28#9N
?**8#029K  9#(;*8K 2;:82 21-;1:2 20 2;:829 '280:29 "# 6#!9K (#81"2 99*0 ;0 12>2
 :#"82T20N


(&63NSC653. 5#"3.G.,

NU ;92"#^ :#"829#]#:8#"82N2/;0#*(;/2"#e:#:8#"829L
OU ;92"#^ :#"829#]#:8#"82N2/;0#*(;/2"#e:#:8#"829L
PU ;92"#] :#"82#`#:8#"829N2/;0#*(;/2"#d:#:8#"829L
QU ;92"#] :#"829#^#:8#"82N2/;0#*(;/2"#b:#:8#"829L
RU ;92"96#!9]K^K_#`N2/;0#*(;/2"#_^:#:8#"829N

SD 
0 ;/ "# (#20#:8* #96 */ #0 7;# 2 /;12 699  01*6;/8 9 '*(;89 "29 93/*"29
(#20%:8* 297;##/#90#9029 219:8;+80>*"28";8902";/8#99#:2810*9:8:*>#682";:*>

1412





 21(8#992"##97;*9# 12>!2"#"#28:##28"#9:#"#"; !2# 12/3(* 
:/TT^\]]



"2 7;# 7;#/ #0 7;# 2 #9:;"1:# ;9 ;0 '*(;8 *"*0#19*21/ 68 >*9;/*A8 ;0 2-#:2
:8*"*0#19*21/N  ;:*/*A!2 "# '*(;89 *"*0#19*21*9 12 #19*12 " (#20#:8* #96 */ % /*0*:" 6#/2
':2 "# 7;#K 0#902 7;# 2 682'#9928 68#9#1:# 29 93/*"29 (#20%:8* 29 20 3:*029 "#9#1)29K %
*06299+>#/>*9;/*A!2 /8"#:2"29299#;9#/#0#1:29N;1"29#;:*/*A;093/*"2 21 8#:2#99#
682/#0"#*?"##?*9:*8N
682629:" 8*!2"#;0;#8T#!#96 */'281# #2682'#9928;0'#880#1:68
2 #19*12 " (#20#:8* #96 */N 99*0 202 2 1(80K 2  :#"82T20 6299**/*:  #?6/28!2 "#
:*>*""#9 20'8!5#9K628%068:*8"8A2#1:8#>2/;0#9#0>#A"8A2#1:8#8#9N20#9:#
:1(80 #96 */K 62"#029 "#9 28*8 7;1:29 93/*"29 6#7;#129 #0 #0 2;:82 0*28K /%0 "#
682628 *2182/;12;0;/0*9"*10* 21"#9'*(;89"2962/*#"829#9;968268*#""#9V' #9K
>%8:* #9K8#9:9#>2/;0#9W92>*9;/*A"9 20 /8#AN
/%0 " ;:*/*A!2 "#99# -2(2 68 2 #19*12 "# (#20#:8*K 2;:8 ;:*/*A!2 9#8* 2 "#9'*2 "#
021:(#0 " '*(;8 '*1/K 7;# % 2 2 :#"82 2:*"2 6#/2 #1 *?# "9 c 6#!9N 9 7;#8T #!9
68#9#1:"291#9:#:8/)2129229<1* 297;#62"#09#8 219:8;+"29N?*9:#02;:89>#895#9 20
6#!9 "*'#8#1:#9 :0%0 '#*:9 20 "28";89 02";/8#9K 20 2 '2 2 12 "#9'*2 "# 021:8 2
2 :#"82'*1/K 219:*:;*1"299*01;0-2(2"*":* 2N



 


K202.2N;/:*"*0#19*21/819'280:*219   Kb"NNNN]eecN
K 81 *9 2 NL  K 1:41*2 NL K 81 *9 2 N N 28";89 2";/8#9 "# 2/*#"829M
0 #880#1: 8 2 68#1"*A"2 "# #20#:8*N ^\]]N       
         #

1413

 43*9&::4%&&:8<,:& 34?$!4%&%&49;&&49%&:;&%&%<#$!4&#3415*,#
;1TT`^__







     K
     L


T

U

V

<.:='13+'49':L<;49 J4:('2'9:43 9-:-2L<;49 J'439&424:1':L<;49 J.:
W
X
-0'11' '99'-9&'-2L<;49 J;'*33@9;-3:&'4<AL<;49 L
_L`LaLbLc
3:;,;<;4&%&91%&%<#$!4,(3#,&&#3414*,T27<:27,3 93%&
+?&13Z+4;2,1O#42M@&2&9:4baZ*2,1O#42M1&4#*7"Z+4;2,1O#42MM;,:V2,0&11&Z+4;2,1O#42M
:;&O)33BO29;,3:Z+4;2,1O#42

 
!4 + 2,: %=?,%: % 3&#&::,%%& %& 79;,#: &%<##,43,: ,34?%49: &2 ;4%4: 4: &:7$4: 8<&
%&29#2 4 2",&3;& &%<##,431O 2 &:7&#,1L 34 &3:,34 %& ;&2;,# 4: 9&#<9:4: ;&#3415*,#4:
74::,",1,;2 <2 "49%*&2 %,)&9&3;& 79 4: #43#&,;4:L 74,: )?49&#&2 ,3?&:;,*$6&: 3;&:
,3,2*,3%: &2 ?,9;<%& %: #9#;&9-:;,#: %,3 2,#: &2 9&79&:&3;$6&: *9),#:L *&42';9,#: &
1*'"9,#:O3&::& 2",;48<&79&:&3;24:#43:,%&9$6&::4"9&<27&:8<,:38<1,3?&:;,*24:4
74;&3#,1%,%;,#4%4:4);@9& &4*&"934&:;<%4%&)<3$6&:741,342,,:%479,2&,94&:&*<3%4*9<:
W<3$!4 ),2L )<3$!4 <%9;,#XO  9&1,C$!4 % 7&:8<,: ;&?& #424 &1&2&3;4 24;,?%49 
%,),#<1%%&79&:&3;%7&14:1<34:34&:;<%4%&#43#&,;4:2;&2;,#4:O9"1+24:#42+,75;&:&
%&8<&<;,1,C$!4%4 &4*&"93:<1::4"9&)<3$6&:74%&9)?49&#&979&3%,C*&2:,*3,),#;,?
%4:&%<#3%4:O2":24:34::4&:;<%43&49,%79&3%,C*&2,*3,),#;,?%&?,%<:<"&1L&
;2"'2 "<:#24: :<749;&:  34 #274 % %<#$!4 ;&2;,#L 79,3#,712&3;& 8<&1&: ?41;%4: 4
<:4 %& ;&#3414*,: 34 &3:,34O  424 2&;4%414*,L ,%&3;,),#24: 4: #43+&#,2&3;4: 79'?,4: %4:
&:;<%3;&: :4"9& )<3$6&:L ;9?': %& &3#43;94: #42 79&:&3;$6&: :4"9& 4: ;&2:L %&74,: 7::24:
4 &:;<%4 ;&59,#4 & 749 ),2  &A7149$!4 #42 4 &4*&"9O : #43:,%&9$6&: 79&:&3;%: 7&14:
&:;<%3;&::4"9&4&:;<%4L&4:%%4:4":&9?%4:34:24:;9928<&&A7&9,(3#,#424 &4*&"9
74%&9;9C&9#43;9,"<,$6&::,*3,),#;,?:792&1+49,%79&3%,C*&234&:;<%4%&)<3$6&:O

1?9:T#+?&N &4*&"9M79&3%,C*&2:,*3,),#;,?M3:,34%&<3$6&:O















1414



 43*9&::4%&&:8<,:& 34?$!4%&%&49;&&49%&:;&%&%<#$!4&#3415*,#
;1TT`^__




;<12&3;& 2<,;: 7&:8<,:: &:;!4 :&3%4 %&:&3?41?,%: #42 4 4"/&;,?4 %& 2,3,2,C9 4:
794"1&2: %& 79&3%,C*&2 34 2",;4 &%<##,431O 2 ;4%: : 9&: #,&3;-),#: ' #9&:#&3;& 
%,:#<::!4348<&:&9&)&9&%&):*&2%&#43+&#,2&3;4:%&:#41":,#O&::&#43/<3;4%&%&";&:
4&3:,34%&;&2;,#;&2:,%41?4%&&:;<%4:%&;1+%4:<2?&C8<&&19&79&:&3;%,:#,71,3
8<&79&:&3;2,49&:-3%,#&:%&9&794?$!4&2;4%4:4:3-?&,:%&&3:,34O

 79;,9 %& ;,: #43:;;$6&:L + <2 *2 %& ,3%*$6&: 8<& )1492 & 8<& ,3:;,* 4:
&:;<%,4:4: % 9& &%<##,431O &3;9& 2<,;: 4<;9:L 8<&:;,43T:& : 2&;4%414*,: %& &3:,34 %&
;&2;,#L4#<99-#<14%&;&2;,#%&:#41":,#&)492$!4%4:794)&::49&:%&;&2;,#O
:::8<&:;6&:;(2:,%4;&2:%&&:;<%4:%&3;94%4#274%%<#$!4;&2;,#8<&7::4<;&9
%&29#%4 :&< &:7$4L &:7&#,12&3;&L  79;,9 % =1;,2 %'#% %4 :'#<14 7::%4L :&3%4 +4/& <2
9& ;<3;& ;3;4 &2 3-?&1 9&*,431L #424 3#,431 & ,3;&93#,431O  %&3;94 %&::& #43;&A;4 8<& :&
"<:#9&:74:;:79&::794"1&2;,#L713&/T:&34?:$6&:794&3:,34%&::#,(3#,&9&)1&;&T:&
:4"9&79579,;&2;,#O
: 31,:&: 2,: #9,;&9,4:: :4"9&  79&3%,C*&2 %& 2;&2;,# 743;2 79 <2
%<1,%%& 34 ;<1 794#&::4 %& &3:,34S79&3%,C*&2O & #49%4 P2"95:,4 W_ggdXL %& <2 1%4 +
<2 #43#&7$!4 %&)&3:49 %4 24%&14 ;9%,#,431L 8<& ;&2 #424 #9#;&9-:;,#:  9,*,%&CL  74<#
)<3#,431,%%&L&8<&,3%7&9%<9&2*93%&79;&%4:1,?94:%,%;,#4:L%4:794*92:4),#,,:&%:
$6&: &2 :1 %& <1L 43%& 4 794)&::49 :& #414# #424 %&74:,;9,4 %& ;4%4 4 :"&9 & %4 1<34 :&
&:7&9<2;,;<%&7::,?%&9&#&7;#<14%&:::,3)492$6&:O44<;94L4":&9?24:<2,38<,&;$!4L
<2 ,3#43)492,:24L <2 ,3:;,:)$!4 #9&:#&3;& )9&3;&  &::& &3:,34L 8<& :& ;9%<C&2 3<2 "<:#
#43;,3<%%&34?:1;&93;,?:L#424?&9&24:%,3;&O
79;,9%&:::,38<,&;$6&:8<&&:;!4:<9*,3%434?:,%',:7979;,#%4:794)&::49&:&
#43:&8<&3;&2&3;& 34?: 74::,",1,%%&: 79  4#499(3#, % 79&3%,C*&2 %4: &:;<%3;&:O 4%: :
1,3+: %& 7&:8<,: % %<#$!4 ;&2;,# 79 4 &3:,34 %&:; #,(3#, ;(2 <2 ,2749; 3#,
,2&3:<9?&1O 49'2L *3+ %&:;8<& 4 &:;<%4 %4 <:4 %& 34?: ;&#3414*,: #427<;#,43,:L ?,:;4 
271,;<%&%&7&:8<,::%&::3;<9&C34#&39,43#,431&,3;&93#,431W 3% L_ggfM
L`^^_M3%  L`^^_X
49*&:W_ggfX#42&3;8<&:,34?$6&:;&#3415*,#::!43&#&::9,:<2?&C8<&:&&3;&3%&
;&#3414*, #424 #43:;9<$!4 :4#,1O 1#+&)) Y 7<;L W_ggdXL #+2 8<& : ,3=2&9: 7&:8<,::
,3%,#28<&4<:4%4#427<;%4974%&:&;4939<2*93%&1,%4794%&:&3?41?,2&3;4#4*3,;,?4
%4:1<34:L?,",1,C3%49&1,C$!4%&34?4:;,74:%&;,?,%%&:&%&34?:)492:%&7&3:9&*,9O
49"#43;9,"<,#42&::&7&3:2&3;44),929N
#43+&#,2&3;43!4'794%<C,%4:42&3;&749+<234:L2:;2"'2749;49&:
3!4 +<234:O : ;&#3414*,: :!4 794%<;4: +<234:L & :!4 ,279&*3%: %&
+<23,%%&L&9&#,794#2&3;&4:&9+<234',279&*3%4%&;&#3414*,O&:;&
:&3;,%4L 4 #43+&#,2&3;4 794%<C,%4 ' #43%,#,43%4 7&1: ;&#3414*,: WL
`^^bL7Oa^cXO

 3;9&;3;4L&:;&74;&3#,1,3%3!4;&2:,%4%&?,%2&3;&&A7149%4&,3;&*9%44#4;,%,34
% 79;,# &:#419L ),#3%4 9&:;9,;4  %,:#<::6&: ;&59,#: & #%(2,#:O 424 ;2"'2L 3!4 + <2
#43:&3:4:4"9&&),##,%4<:4%,3)492;,#7979&3%,C*&2O3;4'8<&L994:&;11W`^^fXL
&2&:;<%4:4"9&4:9&:<1;%4:%&7&:8<,::7<"1,#%:#&9#%&::;&2;,##43#1<-928<&Q7&:9
% #9&3$ %& 8<& 4 <:4 %& #427<;%49&: ;9C 2714: "&3&)-#,4: %&3;94 %4 3:,34 <3%2&3;1 &
'%,4L 3!4 &A,:;& <2 #4974 :<),#,&3;& %& &?,%(3#,: &27-9,#: 8<& )<3%2&3;&2 &:; +,75;&:&RO
49'2+2<,;4:;9"1+4:7<"1,#%4:&29&?,:;:&:7&#,1,C%:8<&:,31,C2799&1&? 3#,%4<:4
% ,3)492;,# 3: <1:O 424 749 &A&2714L 4 ;9"1+4 %& &%,3 & ,1+4 W`^^eX 8<& 31,:4< <2
&A7&9,(3#,#42#427<;%493<22",&3;&#41"49;,?4&24:;94<<2)?49&#,2&3;479&3%,C*&2
:,*3,),#;,?O 52&C W_ggeX ),92 8<& 2&:24 8<& 4 <:4 %: ;&#3414*,: 3!4 :&/  :41<$!4 79 4:
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794"1&2: %& &3:,34 & %& 79&3%,C*&2 % ;&2;,#L + ,3%-#,4: %& 8<& &1 :& #43?&9;&9
1&3;2&3;&&2<2*&3;&#;1,:%49%4794#&::4%&2<%3$3&%<#$!42;&2;,#O
 %&3;94%&::7&9:7&#;,?,34?%498<&79&:&3;24:4:9&:<1;%4:79#,,:%&<2794/&;4
8<&&:;:&3%4%&:&3?41?,%4#42<2*9<74%&1<34:%:&*<3%:'9,&%4&3:,34'#3,#4 3;&*9%4%4
3:;,;<;4 &%&91 %& %<#$!4 % 9-" 34 27<: %& 27,3 93%&O 4 &:;<%4 ;,?&24: #424
79474:; %& 7&:8<,:L ;&3;9 &3#43;99 9&:74:; 79  :&*<,3;& 8<&:;!4O 424 4 <:4 % ;&#3414*,
74%&9 #43;9,"<,9 79 2&1+49, % 79&3%,C*&2 %& <3$6&:K 42 ,::4L #2,3+&24: #42 ,3;<,;4 %&
1#3$94::&*<,3;&:4"/&;,?4:N
3;&3%&947&9#,431,C$!4%4 &4*&"9794&:;<%4%&)<3$6&:M
:;<%9  79;,9 %4 &4*&"9  9&1$!4 &3;9& 4: #4&),#,&3;&: %: )<3$6&: & :<:
#9#;&9-:;,#:*9),#:M
4279&&3%&9,3;&9?14:%&?9,$!4%&)<3$6&:M
3;&3%&9?149&:&A;9&24:%&)<3$6&:79;,9%&A7149$!434 &4*&"9O

 &:;<%4 :& ,3:&9& %&3;94 %4 &3)48<& %& 7&:8<,: 8<1,;;,? <2 ?&C 8<& 1&?24: &2
#43:,%&9$!4L3!4:42&3;&:8<&:;6&:9&1;,?:4:#43;&=%4:&A7149%4:L2:L:4"9&;<%4?1,$!4
4:9&:<1;%4:%:?1,$6&:%4:1<34::4"9&4<:4%4 &4*&"9O424":&:;&59,#:)492<;,1,C%4:
&:;<%4:%%<#$!4;&2;,#L9&)&9&3;&:4<:4%&;&#3414*,:34&3:,34L#424;2"'2;&49,
%&79&3%,C*&2,*3,),#;,?%&?,%<:<"&1O

:79,2&,9:,%&,:799&1,C$!4%&::&&:;<%43:#&9279;,9%:1&,;<9:9&1,C%:&2
;&A;4:#4244:%&P2"95:,4W`^^_XL49,3W`^^aXO9479,2&,94L4&3:,34%&;&2;,#3&#&::,;
:& ,3#497499 4 %&:&3?41?,2&3;4 ;&#3415*,#4L & 79 ;1L :& )C 3&#&::9,4 ,3:&9,9 %&3;94 % &:#41 &
%:;,?,%%&:&:;<%3;,:4#427<;%49O 49,3W`^^aXL79&:&3;&2:&<;&A;4,%&,%&8<&L%%
#4271&A,%%& ;9C,% 7&1 *14"1,C$!4 & 7&14 %&:&3?41?,2&3;4 #,&3;-),#4 &A743&3#,1L &A,:;&2 34?:
)492:%&&3:,39&34?:)492:%&79&3%&9O

%&:&3?41?,2&3;4%4794/&;4:&%&<,3,#,12&3;&#421&,;<9%&;&A;4:,3&9&3;&:;&2;,#
%4 <:4 %: ;&#3414*,: 34 &3:,34O 75:L )492 9&1,C%4: %,?&9:4: &3#43;94: #42 79&:&3;$6&: %&
:&2,39,4::4"9&4&:;<%4%&)<3$6&:L9&:41<$!4%&794"1&2:L)C&3%4T:&<:4%4 &4*&"9O&:#41+
%4&:;<%4 %& )<3$6&: )4, &2 ?,9;<%& %: %,),#<1%%&: %4: &:;<%3;&: :4"9& &:: ;&2;,#O  :4);@9&
&:#41+,%4)4,4 &4*&"9749:&;9;9%&<2794*922;&2;,#4%&#&::4*9;<,;4&749#43;&2719
#9#;&9-:;,#:8<&)?49&#,24&:;<%4%&8<&:;6&:8<&%&:&/?24:,3?&:;,*9:4"9&)<3$6&:O

 

      


 79&3%,C*&2 :,*3,),#;,? ' 8<&1 8<& 4#499& 8<3%4 : ,%',: 34?: :& 9&1#,432 :
,3)492$6&:/&A,:;&3;&:3&:;9<;<9#4*3,;,?%4,3%,?-%<4O&#49%4#42<:<"&1&;1W_gf^X&::
9&1$!4%&?&:&9%&23&,9:<":;3;,?W3!41,;&91X&3!49",;99,O&::&794#&::434?,3)492$!4
,3;&9*& #42 <2 &:;9<;<9 %& #43+&#,2&3;4 &:7&#-),#L #43#&,;4: 4< 79474:,$6&:    &
   8<&&:;&/2#194:&%,:743-?&,:32&3;&%4,3%,?-%<4&8<&)<3#,43&2#424 3#49:L4:
8<,:<:<"&1#+2%&Q#43#&,;4::<":<3$49&:R&A,:;&3;&:3&:;9<;<9#4*3,;,?%&8<&279&3%&O

79474:,$!4%&<2+,&998<,349*3,C$!4#4*3,;,?%4,3%,?-%<4'%&:<2,2749; 3#,L
8<3%4 :& ;9; % 79&3%,C*&2 %& #43#&,;4: #,&3;-),#4:O 2 ?&C 8<& 4 #43+&#,2&3;4 #,&3;-),#4 '
#43:;,;<-%4 749 <2 9&%& %& #43#&,;4: & 79474:,$6&:L )4923%4 <2 ?&9%%&,9 ;&, %& 9&1$6&:O
4279&&3%&3%44&3:,34S79&3%,C*&2#424<29&%&%&#43+&#,2&3;4:L%&#49%4#42:,%',:%&
C&?&%4W`^^_XL74%&24:%,C&9L%&)4922&;)59,#L8<&4::"&9&:&A,:;&3;&:3&:;9<;<9#4*3,;,?
%4&%<#3%4L&:;!474:;4:#424<2Q9&%&RL:&279&,3#"%L#4235:;%4:&35:%&:;%4:M4:
),4: :41;4: 4)&9&#&2  74::,",1,%%& #43;-3< 79  1,*$!4 #42 4<;94: ),4: 34?4:L &38<3;4 8<& 4:
299%4: 74%&9!4 :&9 %&:;%4:  79;,9 %: 34?: ,3)492$6&: 79 8<& +/  &A73:!4 % 9&%&O
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&:: #43#&7$!4L 4: ),4: / &A,:;&3;&: 8<& :& 1,*2 4: 34?4: )<3#,432 #424 3#49%4<94:L ":&:L
:<749;&: 79 8<& 34?: 21+: :&/2 ;&#,%: & 34?: 79&3%,C*&3: :&/2 %8<,9,%:O <3%4 <2
,3)492$!4 3!4 ' 79&3%,% %& )492 :,*3,),#;,?L 8<3%4 3!4 + Q),4:R 3 9&%& #4*3,;,? %&
#43+&#,2&3;4: %4 79&3%,CL 8<& %( :<:;&3;$!4 4: #43#&,;4: 34?4:L &3;!4 &1&: :!4 79&3%,%4: %&
)492 2&# 3,#O 4 #43;99,4 % 79&3%,C*&2 :,*3,),#;,?L 3&::& ;,74 %& 79&3%,C*&2L :
,3)492$6&::!479&3%,%:79;,#2&3;&:&2,3;&9*,9#42,3)492$6&:9&1&?3;&:79&:&3;&:3;&,
%&:"&9&:O&::&24%434?,3)492$!4'92C&3%%&23&,99",;99,&1,;&91O

4&3;3;4L%&#49%4#42<:<"&1W_gf^X3!4+474:,$!4&3;9&79&3%,C*&22&# 3,#&
 :,*3,),#;,?L &1: 9&79&:&3;2 3 ?&9%%& <2     &*<3%4 &1&L  79&3%,C*&2 2&# 3,# '
,3&?,;?&134#:4%&#43#&,;4:,3;&,92&3;&34?4:7941<34L2:74:;&9,492&3;&&17::9:&
;93:)4929 &2 :,*3,),#;,?O 49 &A&2714L 4 :& 79&:&3;9 4 1<34 4 #43#&,;4 %& L Q&%,% %
:<7&9)-#,&;4;1%&<2),*<9*&42';9,#R&:;&:5;&9:&3;,%4L2&%,%8<&&1&)499&1#,43%4#42
1*<2 ,%', 9&1&?3;&L 8<& &:;&/ #19 & 49*3,C% 3 :< &:;9<;<9 #4*3,;,?O :4 #43;99,4L 
79,3#-7,4:&992C&3%4%&)4922&# 3,#&:42&3;&34%&#499&9%4;&274L#428<,:,$!4%:
Q,%',: 3#49:RU8<&L:&*<3%449&,9W`^^dXL74%&2:&9#43#&,;4:L,%',:L79474:,$6&:/&A,:;&3;&:
3&:;9<;<9#4*3,;,?T'8<&4#43#&,;47::9;&9:,*3,),#%47941<34O

 9&1$!4 8<& %&:;#24: &3;9& 4: :4);@9&: 2;&2;,#4: &  ;&49, % 79&3%,C*&2
:,*3,),#;,?L %,C 9&:7&,;4 : #9#;&9-:;,#: %&:;&: 2;&9,,: 79 ;&3%&9 4 8<& <:<"&1 &; 1 W_gf^X
%&:;#2 #424 &1&2&3;4: )<3%2&3;,: 3 4#499(3#, % 79&3%,C*&2O 9 &1&L 4 794#&::4 %&
79&3%,C*&2 %4 &:;<%3;& :5 :& #43),*<99 %& 24%4 :,*3,),#;,?4 :& 4#499&9&2 ;9(: );49&:N WX
%,:74:,$!4 749 79;& %4 1<34 &2 9&1#,439 4 2;&9,1  :&9 79&3%,%4 %& 24%4 :<":;3;,?4 & 3!4
9",;99,4  :< &:;9<;<9 #4*3,;,?M W"X 79&:&3$ %& ,%',: 9&1&?3;&: 3 &:;9<;<9 #4*3,;,? %4 1<34
W<":<3$49&:4<#43+&#,2&3;4:79'?,4:XMW#X2;&9,174;&3#,12&3;&:,*3,),#;,?4O

: :4);@9&: 4< 794*92: 2;&2;,#4:L & %& 23&,9 2,: 2,#94L 4: 4"/&;4: %&
79&3%,C*&2L8<3%4"&2713&/%4:&#43:;9<-%4:749&8<,7&:2<1;,%,:#,71,39&:L74%&9!44)&9&#&9
&1&2&3;4: ,2749;3;&: 79 8<& :& %&:&3?41?2 4: ;9(: :7&#;4: &1&3#%4: 749 <:<"&1O  79,2&,94
79&::<74:;4,3%,#8<&2&:24+?&3%4<29&1$!4&3;9&42;&9,1:&979&3%,%4&4::<":<3$49&:
&A,:;&3;&: 3 &:;9<;<9 #4*3,;,? %4 79&3%,CL %& )492 :<":;3;,? & 3!4 9",;99,L 3!4 +?&9
79&3%,C*&2:,*3,),#;,?:&)49%%(3):&794794#&::4%&2&249,C$!4%:79;&:#42743&3;&:
%42;&9,14,3?':%&&3;&3%(T14:,*3,),#;,?2&3;&O;,;<%&%41<34'%&#9<#,1,2749; 3#,79
4794#&::4%&79&3%,C*&2:,*3,),#;,?L&#43)492&4":&9?24:&2%,?&9::7&:8<,::/9&1,C%:
:4"9&4<:4%,3)492;,#34&3:,34L&:;&:9&#<9:4:)?49&#&28<&:;!424;,?#,431%4&:;<%3;&O
4"9& 4:   L ' ,2749;3;& 8<& :& &:;<%& 4: 2';4%4: 8<& 74%&2 :&9 &279&*%4: 79 :&
#43+&#&9 4< ?1,9 4: #43+&#,2&3;4: 79'?,4: %4: 1<34:L & %&:;& 24%4L #424 &::&: #43+&#,2&3;4:
74%&2 :& 9&1#,439L %<93;& : <1:L #42 4: #43#&,;4: 8<& &1& 79&;&3%& 79&:&3;9O 8<, ;2"'2
?&24:  74::,",1,%%& %&L #42 4 <:4 %4: 794*92:L :& ,3?&:;,*9 4: #43+&#,2&3;4: 79'?,4: %4:
79&3%,C&:O<3;442;&9,1L&::&%&?&9:&9    &3!4:42&3;&2&249,C%4L&798<&
,::44#499L'3&#&::9,48<&&A,:;<249*3,C$!4#43#&,;<1L&3!47&3:<21,:;9",;99,:&9
79&:&3;% 4: :</&,;4:O 9 ;1L &::& 2;&9,1 %&?&9 :&9 74;&3#,12&3;& :,*3,),#;,?4O 3;&3%&24:
8<&74;&3#,1,%%&%42;&9,174%&:&9&3;&3%,%:4"%4,::7&#;4:N<29&1;,?4&::&3#,12&3;&4
#43+&#,2&3;4 #,&3;-),#4 & 4 4<;94 34 8<& %,C 9&:7&,;4  74;&3#,1,%%& :&9 1#3$%  79;,9 %4:
9&#<9:4: 2&;4%415*,#4: <;,1,C%4: 34 794#&::4 %& 79&3%,C*&2O  #42 9&1$!4  &:; ?&9;&3;& 8<&
%&:;#24:,2749; 3#,%4::4);@9&:L&&2&:7&#,14 &4*&"934&:;<%4%&794#&::4%&&3:,34
%& )<3$6&:O 4,: #42 &::& 9&#<9:4L 74%&24: ?,:<1,C9 &1&2&3;4: %,3 2,#4: 8<& ;99!4 2,49&:
74::,",1,%%&:%&79&3%,C*&2O

  






 :4);@9& &4*&"9 ;&2 #424 4"/&;,?4 4 &:;<%4 % ;&2;,# %,3 2,#O  79,3#,71
%,)&9&3#,1%&::&794*92&:;374::,",1,%%&%&9&79&:&3;$!4%&4"/&;4:2;&2;,#4:L#424749
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&A&2714L743;4:L9&;:L:&*2&3;4:%&9&;:L7134:L741-*434:&)<3$6&:L74::,",1,;3%4::,2)1<(3#,
&3;9&:9&79&:&3;$6&:;3;41*'"9,#:8<3;4*&42';9,#:%&::&:4"/&;4:O49:&9<2:4);@9&1,?9&
%& %,:;9,"<,$!4 *9;<,; & &2 ?9,4: ,%,42: ?&2 *3+3%4 %&:;8<& &  ;&3$!4 %4: 794)&::49&: %&
;&2;,# 8<& 8<&9&2 <;,1,C9  ;&#3414*, #427<;#,431 3: :<: ;,?,%%&: %& &A7149$!4
2;&2;,#O
&14 );4 %& 79&:&3;9 <2 ,3;&9)#& :,271&:L 74::,",1,; 4 1<34 &A71499 #43#&,;4: %&
)492 %,3 2,#O 2 #9#;&9-:;,# ,2749;3;& %4 &4*&"9 '  74::,",1,%%& %& ,3;&9$!4 &3;9& 4
<:<9,4 & 4: 4"/&;4: 8<& &:;!4 3 :< 9& %& ;9"1+4L 749 &A&2714L 4 Q99:;9R : #<9?: %:
)<3$6&:#42424<:&'74::-?&1?,:<1,C9:24%,),#$6&:%&:&<:79 2&;94:3/3&1%&1*&"934
1%4 &:8<&9%4 % ;&1O 42 &:: 74::,",1,%%&L 4 1<34 74%& ,3)&9,9 :4"9& 4<;9: :,;<$6&: 3!4
&1"49%:7&14794)&::49L7&92,;,3%49&)1&A!4%4:#43#&,;4:&A7149%4:O424 &4*&"9;2"'2'
74::-?&1,3:&9,9&8<$6&:&#449%&3%:%,9&;2&3;&34:*9),#4:O1'2%,::4L&1&#43:&*<&1,%9#42
?9,?&,:L ?&;49&: & 743;4:L #+9 %&9,?%:L ,3;&*9,: %& )<3$6&: &L ;' 2&:24L 4)&9&#& %,?&9:4:
#423%4: 79  9&:41<$!4 %& #1#<14: %& 7&9-2&;94: & 9&:O  <2 794*92 ?41;%4 79 %,?&9:4:
7="1,#4:L74,:3&1&?4#(74%&;3;4&)&;<947&9$6&:%&2;&2;,#%4&3:,34)<3%2&3;1&2'%,4L
8<3;4%4&3:,34:<7&9,49O4&3;3;4L7&:9%&&1&:&9)#,1%&<:934:8<&:,;4:Q%&:&3+9*9),#4:R
&Q#1#<14::,271&:RL:"&9#424<:94::&<:Q423%4:RL&2&:7&#,1%924?,2&3;4:#43:;9<$6&:L
&A,*& <2 #43+&#,2&3;4 794)<3%%4 :4"9& 4 794*92O  ),*<9 _ 24:;9  ;&1 ,3,#,1 %4 &4*&"9O
&1%&:;#24::;9(:74::-?&,:9&:%&&A7149$!48<&)?49&#&,3;&91,*$!4O


-+<9TP'1-3-$-1&4 '4+'#9$42&-=-:"4&:;9):A43:

1&)493&#&;9(:%,)&9&3;&:?,:;:%4:4"/&;4:2;&2;,#4:N43 9),#L431*'"9,#L
4< 3<2'9,#L &  41+ %& 1#<14O 1: 7&92,;&2 24:;99 4: 4"/&;4: 2;&2;,#4: &2 ;9(: %,)&9&3;&:
9&79&:&3;$6&:N*9),#2&3;&L1*&"9,#2&3;&&3:#'1<1:%)41+%&#1#<14O
 &42&;9,'<2%:9&:%;&2;,#8<&;&2:,%42<,;4&A7149%#424:9&#<9:4:
4)&9&#,%4:7&14 &4*&"9O2?,9;<%&%:#9#;&9-:;,#:%,3 2,#:&%)#,1,%%&%&#&::44:4);@9&L
;&2 :,%4 <;,1,C%4 &2 %,?&9:: 7&:8<,:: 9&1,C%:O 3;9& : 2<,;: 74::,",1,%%&: ?&9,),#%: #42 4
:4);@9&L  8<& 9&1#,43  1*&"9 #42  *&42&;9, :& #43),*<9 #424 <2 ,2749;3;& ,3;&91,*$!4
794:&:;<%4:%4:#43#&,;4:2;&2;,#4:L);4%&)&3%,%4749P2"95:,4W_ggdX#424,2749;3;&3
79&3%,C*&22;&2;,#O
 9& %&:;,3%  1*&"9 74%&2 :&9 &A7149%: : &8<$6&: %4: &1&2&3;4: *&42';9,#4:
?,:<1,C%4: 3 79;& *&42';9,#O & #43:;9<,924:L 749 &A&2714L <2 ;9, 3*<14L 74%&24: ?&9 %,?&9:4:
&1&2&3;4: 1*'"9,#4: 9&1;,?4: 4 741-*434N 7&9-2&;94L 9&L 9&;: :<749;&: %4: 1%4:L 2&%,;9,C&:L
2&%,3:L1;<9:L&3;9&4<;94:O
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&::&;57,#479&:&3;24:1*<2:74::,",1,%%&:&:;<%%::4"9&:)<3$6&:741,342,,:%4
79,2&,94L :&*<3%4 & ;&9#&,94 *9<:O :;: ,3?&:;,*$6&: :<9*,92 75: <2 #41&; 3& %& 794"1&2:
&3?41?&3%4;,:)<3$6&:&%&?9,:%,:#<::6&:%<93;&4794#&::4%&9&:41<$!4L;3;41*&"9,#2&3;&
#424 *&42&;9,#2&3;&O 8<,L &2 ?,9;<%& %: 1,2,;$6&: %& &:7$4 %&::& ;&A;4L 42,;,9&24: :
%&),3,$6&: 2;&2;,# %&::: )<3$6&:L / 8<& 34::4 4"/&;,?4 2,49 &:; 34 );4 %& 4":&9?24: :
#43;9,"<,$6&: %4 <:4 %4 &4*&"9L 4< :&/L % &A7149$!4 ;9?': %4 794*92O ?,%&3;&2&3;& &::&
&:;<%4 )4, 9&1,C%4 2,3<#,4:2&3;& %<93;& 34::4: &3#43;94: ;' &2 ?,9;<%& % 4":&9? 3#, %4:
#43+&#,2&3;4: 79'?,4: %4: &:;<%3;&:O 43;<%4L 8<3%4 )4924: ;9;9 %& 8<&:;6&: 7&9;,3&3;&: 
4":&9?$!4 9&1,C% #42 4 794*92L %9&24: (3):& 4: #43+&#,2&3;4: 2;&2;,#4: 4< 4:
#43#&,;4::4"9&;,:;&2;,#:&3?41?,%4:O

<3%"4741-342-1&479-2'-94+9<Q <3%"4*-2RK74::-#-1-&&':$424 '4+'#9
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)%8$36%03;K
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 <0:+1 %:6H  "099%  7;0 6%8:%2"%  +1)%1 :%9:% & $%:%81+2$ 6%03 1+38 )8; $%
6%8:+2'2"+%2:8%39)8;61%2:39K

E>   
0)38+:13683639:3(3++160%1%2:$32393(:>8%%:%9:$3%1;123:%!33/32@
+3%2:+;1;038%$%Y A%"31Z$%1%148+K3818%0+A$39:%9:%9;:+0+A2$3M9%Y][W
OP+1)%29$!9%99%?H$+=+$+$9%1XZY"099%9H"31YW+1)%29"$!9%K68%9%2:139;1
139:8$!9%$%+1)%2999%?2(+);8^K


)'30H?+-120#$)+'$,1# 1$

30)38+:13683639:3H68"$+1)%19;!1%:+$38%"32*%"+1%2:3H&"0";0$33)8;$%
6%8:+2'2"+ $ +1)%1 %1 8%0# 3  "$ ;1 $39 )8;61%2:39K =%8 9;"%993 9%  +1)%1
9;!1%:+$ 3 8%"32*%"+1%2:3 %  +1)%1 8%";6%8$ (38%1 $3 1%913 +2$+=,$;3K 93 "32:88+3H 3
8%"32*%"+1%2:3$%("%:%8(0*$3K
9 8%9;0:$39 2 :8%( $% 8%"32*%"+1%2:3 $% ("%9 *;129 (381 3!:+$39 9%0%"+322$3
0);29681%:839H"313$+1%29 3$39;!%96#3)%8$36%03;O$PH8%930;# 3$+1)%1
3!:+$64960+"# 3$829(381$$% 8O8PH32<1%83$%"%2:839$%"$)8;61%2:3O"P%3
2<1%83$%+1)%29$3"32.;2:3$%:8%+21%2:3OPK

9 )8(+"39 !+?3 68%9%2:1 39 8%9;0:$39 3!:+$39 60+"2$3 3 0)38+:13 683639:3 2 !9%
K  (+);8 _H :%139 3 )8(+"3 $ :? $% 8%"32*%"+1%2:3 =%89;9  $+1%29 3 ;:+0+A2$3M9% 39
681%:839$aX\MZWM[\H8a_?_H"aY%aXWK
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de Haar+LDA+AGRUP.
 









)'30J?$1$+/$,(-#-*'-0)2+-/0-/-12-

F>    
 8%"32*%"+1%2:3 $% 6$85%9 & $+=+$+$3 %1 :8'9 68:%9J 7;+9+# 3 $39 $$39H %?:8# 3 $%
"8":%8,9:+"9 % :31$ $% $%"+9 3K 8 %?:8# 3 $% "8":%8,9:+"9 3 0)38+:13 683639:3 ;:+0+A 
$%"31639+# 3 :8=&9 $ 829(381$ $% 8 %   3; K  :31$ $% $%"+9 3 ;:+0+A139 
(;2# 3 $% 6%8:+2'2"+ 3!:+$  68:+8 $3 0)38+:13 & !##"% 3+ 8%0+A$ ;1 "3168# 3 $39
$3+90)38+:139H32$%68+2"+60$+(%8%2#%2:8%%0%9&7;%;1;:+0+A%33;:83K

329:1397;%30)38+:133;:+0+A86399;+;1$%9%16%2*39;6%8+383$$$3
7;%   1+2+1+A  $+9:2"+ %2:8% %0%1%2:39 $% ;1 1%91 "099% %  (;2# 3 $% 6%8:+2'2"+ $
%7;# 3O[XP&$%(+2+$93!8%;1$+9:2"+K9;6%8+38+$$%$93!8%63$%9%8=+9;0+A$
23$%9%16%2*3$30)38+:13%=+$%2"+$329(+);89_%`K
98%9;0:$397;+68%9%2:$39+29:+)11+38%9%?6038#5%923$%9%2=30=+1%2:3%96%",(+"3
$3 :%1K +90;1!8M9% %27;2:3 683639: (;:;8H  "3168# 3 $%9:%9 8%9;0:$39 3!:+$39 "31 3
$%9%16%2*3$%;123=30)38+:13!9%$32 K;:8683639:9%860+"# 3$30)38+:13%1
"$;1$9+1)%29$%:0*%93!:+$964960+"# 3$829(381$$% 8H%(+201%2:%H+29%8+8
;1 %:6 $% 68&M683"%991%2:3 8%96329=%0 6%0 23810+A# 3H %?:8# 3 $3 (;2$3 % 8%$;# 3 $3
8;,$3H=+92$3M9%"31+993;1;1%2:3$3$%9%16%2*3$30)38+:13K

   
 H KI H K KI H K K %"3)2+A+2) "% >+:*  2$ K !   
  H2K`XH66XX\MXZ^HYWWZK
 H KK ::%82 %"3)2+:+32 >+:* ;AA@ !.%":+=% ;2":+32 0)38+:*19K %> 38/J 0%2;1 8%99H
X`_XK
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3(23810$+9:8+!;:+329K  ! H66_Z\M_Z_HX`^\K
 H K KI  H K K ;2$1%2:09 $3 =%0%:9J *%38@H 0)38+:*19 2$ 660+":+329H YK %$K
%> %89%@J 3*2+0%@S329 2"HYWXXK
  H KI H KI  H K "+0 %:;8% ?:8":+32 9+2)  2$ =%0%: ;0:+M%930;:+32 1)%K
 )   !   !  HYWW[K
 H K KI H K KI H K K =%0%: !9%$  (38 ;12 "% %"3)2+:+32K %68:1%2: 3(
316;:+2):;$+%9H 32) 32)6:+9:2+=%89+:@H 32) 32)HX``_K
 H K 2:83$;":+32:3::+9:+"0::%82%"3)2+:+32HYK%$K2+%)3J"$%1+"8%99HX``WK
 H KI  H K K  =%89;9 K       "  
 H=30KYZH2KYH66KYY_MYZZHYWWXK
H KK8+1%832=%0%:92$*%+8"+%2:+(+"660+":+329K*612S 00LHX```K
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C

C

C

C

C

>>>053 <> > >034 <>>>*-6 <>> >2*-)/4% %> >%$%*203
V
.56'676/ ! !4, /'/ 4. ! //46!L-275.647=
!..!H5/75R'$4.H! 7H4M4,%%!/9.R&/6-',H/-M,!/.' 'H,' 'R<&//H/-M
*/5!..<4',&.6!R&/6-',H/-M*7,<!6&%/-!5R&/6-',H/-

 

5 ,'-2( 5 ! 6!-6' $=!- 246!  &'5604'  &7-.'  !H !%7. / ,%7.5
&'56/4' /4!5E!555*2/ '-5!4!./.64 5!-6!-2/5!-.6'%/5H!,24E5/-2!6'1!5 !
6!-6'!.64!!567 .6!59#-  '5!/4%.'=. /!5!-/564. /7-$/46!'. ' /424
!5/4'4./9/56,!.6/5H,'-2( 45',!'4 !6!-6' 55/,58,'5"7-'.''6'9 /
'.'56"4'/  '#.' ! !./,/%' NO ! / '.'56"4'/   7/ NOE /- 4!,'=/ /
.56'676/'/., !6!-6'74!2,' N O!2/'/ /'!  !45',!'4 !6!-6'
NOH / '.67'6/ ! 24/744 !5!.9/,9!4 / !.5'./ ! 6!-6' . -'4/44!%'/  /4/4!-
/6'%74E55'-/-/64,&4/52!6/5/',! !'.,75/'!.6($' 5,'-2( 5 !6!-6'E
'.''-/5 7- 2!537'5 !4E 24'.'2,-!.6!E 5 ,'-2( 5 45',!'45 ! 6!-6' 5 5/,5
8,'5 NOE .,'5. /  64*!604'  246''2/ 5 5/,5  -'4/44!%'/  /4/4!-
/6'%74 L 246! / '/ 4. ! / /46! 2!46!.!.6!  -!5/44!%'/ %4!56! /6'%74H /- 7-
2/27,/ 37! $/' !56'-  !- VW^HZ[[ &'6.6!5E 2!,/   !- WUU[H 72 7- 4! 6/6, !
XH^WWEWW\ +-_E /. ! !56/ 5'67 /5 !=!55!'5 -7.'(2'/5H  246! '.'',  2!537'5 " 24!5!.6 
.!55!46'%/E6!. //-//*!6'9/!;2/4!'.6!424!64/5  /54!$!4!.6!524!-'/ /5!567 .6!5
5 5/,5 8,'5  '4/44!%'/  /4/4!- /6'%74E .  N,'-2(  45',!'4 !
6!-6' 55/,58,'5O !5 !37!!,$/'4' H
 
-623?")6%=/,'-2( 5 !-6!-6'E-'4/44!%'//4/4!-/6'%74E
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C> 

5,'-2( 5 !6!-6'$=!-246! &'5604' &7-.'  !H!%7. /,%7.5
&'56/4' /4!5E !555 * 2/ '- 5!4 !./.64 5 !- '52765 -6!-6'5 74.6! 2!4(/ / /
!.5'-!.6/. 6,'!E-!5-/!-.6!5E. 4"'.6'%E*!42/55(9!,!./.6444!,6/5
! '52765 $',/50$'5 37! %'49- !- 6/4./ ! !5$'/5 -6!-6'/5H 6/5 &'5604'/5
$'4-- 37!E !- 6!-2/5 -'5 .6'%/5E -6!-6'/5 !5$'9- 7.5 /5 /764/5 24/2/. /
37!561!5 /-2,' 5 !E 2/4 -7'65 9!=!5E 5! 4!7.'- !- 24 28,' 24  4!,'=/ !
6/4.!'/5E /. ! 6!4'- 37! 4!5/,9!4 !371!5 '$(!'5H / $'- / 5"7,/ E !555 '52765
2554-557-'47-46!45!-!,&.6!/5 /5 '567'5H24'-!'4/,'-2( ./!56',/
37!6!-/5&/*!$/'4!,'= . 7.%4'E!-V]^YH
!5 ! !.6/E 5 /-2!6'1!5 ! 6!-6' !.64! !567 .6!5 9#-    ' 5!
/4%.'=. /!5!-/564. /7-$/46!'. ' /424 !5/4'4./9/56,!.6/5245'#.'5E
!-/-/24 !5!.9/,9!4/46!4 !!;!,#.'./5-'594' /5 .56'676/5 !.5'./H
/- / '.67'6/ ! 24/744 !5!.9/,9!4 / !.5'./ ! 6!-6' . '4/44!%'/ 
/4/4!- /6'%74E 55'- /-/ 64,&4 / 52!6/ 5/', ! ! '.,75/ '!.6($' 5
,'-2( 5 ! 6!-6'E '.''-/5 7- 2!537'5 !4E 24'.'2,-!.6!E 5 ,'-2( 5
45',!'45 !6!-6' 55/,58,'5NOE.,'5. /64*!604' 246''2/
55/,5 '4/44!%'/ /4/4!-/6'%74H
 4!$!4!.6! 46'%/ " 5! / ./5 4!57,6 /5 '.'''5 ! /'5 24/*!6/5 4!,'= /5 ./
.56'676/ ! !4, !  7/E '#.' ! !./,/%' / '/ 4. ! / /46! N O -275
.647=H24'-!'4/E !!;6!.5/E'.6'67, /         F
!/764/E !2!537'5E !./-'. /       !  $  
             !           H !. /
/-/ /*!6'9/ 24!5!.64 ! '.6!424!64 /5  /5 4!$!4!.6!5  24!-'/ /5 !567 .6!5 5
5/,5 8,'5  '4/44!%'/  /4/4!- /6'%74E .  N,'-2(  45',!'4 !
6!-6' 55/,58,'5O !5 !37!!,$/'4' E24/74. /$7674-!.6!4!$,!6'45!
5!75/*!6'9/56#-5' /,. /5H


D>    

'.6! 5 '$'7,  !5 !.$4!.6 5 2!, ! 7/ 45',!'4 " .!!554'/ !$!. !4 
.!!55'  ! / !.6!. '-!.6/ / 22!,   7/ 6!-6'H 7- 5/'!  !
!-/46' /-/  ./55G IPHHHQ  ,$!6'=/ -6!-6'E /-/ /.56476/ 4 ',E 6!- !
!564 !.4'=  !- 7- !52(4'6/ ! 4(6' ! !- 7- 24/*!6/ ! 2/55'','  !5 37! &','6!
2!55/5  246''24!- ./ !.6!. '-!.6/ ! . 64.5$/4-/  5/'!  !HJ NE
WUUYE2H^ZOH!56!5!.6' /E'.64/ 7/ 5,'-2( 5 !6!-6'.4! !28,'2/ !
I/.64'7'424'.6!%4/ 54!$!4' 5!5/,5/-57.'9!45'  !528,'5E/5'.56'676/5
!2!537'5!5/'!  !5'!.6($'5E,"- !24/-/9!4'.,75/5/',2/4-!'/  '$75/ /
/.&!'-!.6/JNEWUU]OE/37!*"5!7/*!6'9/H
$/4-24,.424!. '=%!- 6!-6'!-6/ 55575/.!21!55!
5!' . 24/,!-6'=/ /.56.6!E '.!.6'9. / / ,7./  4!$,!6'4E 2!.54 2/4 5' -!5-/E
2!45'56'H 4 '55/E  2!452!6'9 -!6/ /,0%' 24 / !.5'./ ! -6!-6'E .!56! 46'%/E
/4 56.6!4!5/,7/ !24/,!-5H

!%7. //dKEWUUWH2HVVWG
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4!5/,7/ !24/,!-5"2!!.64,24/!.5'./ !-6!-6'E
2/'5 / 2!.54 ! / $=!4 ! -/','=- ! 5! !5!.9/,9!- 37. / /
'. '9( 7/!56!.%* /6'9-!.6!./!.$4!.6-!.6/ ! !5$'/5H56
/-2!6#.'./5! !5!.9/,9!37. /24/2/-/52!.5!;!4('/5 !
2,'/ /5/.!'6/5!6".'5-6!-6'/5E2/'5E.!56!5/E/37!
!56 !- / " 7- 5'-2,!5 64.52/5'/ .,0%'G / ,7./ 75 .
-!-04' 7- !;!4('/ 5!-!,&.6! ! !5!.9/,9! 255/5 .,/%/5 /5
37!, 5'67/E / 37! ./ %4.6! 37! 5!* 2= ! 76','=4 5!75
/.&!'-!.6/5!-5'671!5 '$!4!.6!5/7-'5/-2,!;5H

524/$!55/4!5 !9!-5!4-! ' /4!5!E'- !67 /E-/6'9 /4!5 37',/37!!56/
!.5'.. /H 4 !.5'.4 ,%/  7- ,7./E " 24!'5/ 4  !56! 7- -/6'9/ 24 24!. !4H 
.!!554'/37!/524/$!55/4!564,&!-$=!. /L/55!5!.6'4!--/6'9 /5E/-$'.,'  !
! 24!244E 2'64 / ,7./  246''24 ! 7- ,'-2(  ! 6!-6'H .6! NV^^ZO
$'4-37!7- /5/*!6'9/5 /!.5'./ 6!-6'"$=!4/,7./2!.5424/ 76'9-!.6!
!E24'55/E. -!,&/437!24!5!.64L,&!5'671!5E24/,!-537!/!.9/,9-E/ !5$'!-
!/-/6'9!-37!4!44!5/,9#L,5H5E245/,7'/.46'524/,!-5E"'-24!5'. (9!,*7 4
/ ,7./  !5!.9/,9!4  &','  ! ! !,/44 7- 4'/(.'/ ,0%'/ ! $=!4 75/ '.6!,'%!.6! !
!$'= /5 4!745/5 '52/.(9!'5H 4 37! !,! 2/55 24/2/4 /5 5/,71!5 5 37!561!5 37!
574%!-!-5!7 'LL 'E.!5/,/7$/4 !,H
/- 5! ./ 37! $/' '6/ .6!4'/4-!.6!E .!55 24/2/56 ! 64,&4 4!5/,7/ !
24/,!-5 !E !- 246'7,4E /- 24/,!-5 /,(-2'/5E / 646-!.6/ ! 5'671!5 '65
/-2,!;5 ! '9!45'$' 5 2!4-'6! / ,7./ 2!.54 2/4 5' -!5-/E /.5647'4 !5646"%'5 !
4!5/,7/!4%7-!.6/E4!,'/.4 '$!4!.6!5/.&!'-!.6/5!E!.$'-E2!45!9!44.75
5/,7/HE24'55/E/524/,!-5 !9!-5!44!'5!$=!45!.6' /H
55'-E 5! $= .!!554'/ 2!537'54 ./ 50 /5 -!'/5 24 7- -!,&/4' / .5'./ !
24!. '=%!-E-5/2!4$', /28,'/5!464,& /E2437!!/4'$!$!'6/.246'
!&*7-4!,/.5647/ !/.&!'-!.6/H

E>   

4 / !5!.9/,9'-!.6/ / 24!5!.6! 64,&/E $/' 4!,'=  7- 4!9'5/  ,'6!4674
5/4! / '-26/ 5 ,'-2( 5 ! 6!-6' ./ !.5'./ ! 6!-6'E !- /-/E !
','/%4$'4!$!4!.6!4!5/,7/ !24/,!-5H
5  /5 /5 %4$'/5 24!5!.6 /5 . 2!537'5 6'9!4- /-/ $/.6! / 5'6! /$'', 
E 37! 64= 7- 5!/ 4!$!4!.6! /5 24!-' /5 . 2%'.
&662GKK:::H/-!2H/4%H4K24!-' /5H&6-,E -5 $/' /4%.'= / !566'56'-!.6! 2!,/5
2!537'5 /4!5 !.9/,9' /5H 4 .,'5! /5  /5E $/' 76','= / / -"6/ / 37.6'66'9/E 2/'5
.!55 24'-!'4 $5! ./5 24!/72-/5 -'5 !- /4%.'=4 ! '.6!424!64 /5 4!$!4' /5  /5 /
37!/552!6/55/''537!/5*756'$'37!-H
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F>                  
 

YHV

,'-2( 45',!'4 !6!-6' 55/,58,'5"7-'.''6'9 /'.'56"4'/
'#.'!!./,/%'NO! /'.'56"4'/  7/NOE/-4!,'=/ / .56'676/
'/., !6!-6'74!2,' N O!2/'/ /'!  !45',!'4 !6!-6'
NOH 55! 24/*!6/ $/' '.56'67( / 2!,/ /9!4./ ! !4, !- WUUZ ! 4!,'= / !- 75 $5!5
'564'7( 5 !- 64#5 .(9!'5H  24/9   " 2,'  .7,-!.6! 24 7- .8-!4/
!;24!55'9/ !!5/,528,'5 /2(5!!52!4L5!37!!-2/7/6!-2/6'.*6/ 55'  !5
/2(5H!%7. /55/'/E//*!6'9/"6'.%'46/ /5/55!%-!.6/5! 7'/.'5 5!5/,5
-7.''2'5E !56 7'5 ! $! !4'5E '4'%' /  6/ /5 /5 !567 .6!5 / !.5'./ $7. -!.6, !
-" '/H

5!567 .6!537!,.4!-/-'/4.8-!4/ !2/.6/5.5!%7. $5! ! '/ 
/./44!-24#-'/5H4/$!55/4!5E!5/,5!5!4!64' !! 7/ !55!5!567 .6!5
/.6!-2, /5 /-  24!-'/ 6-"- 5/ 24!-' /5H 46! 5 4!,'=1!5  
!.9/,9!G 24/ 7/ ! '564'7'/ ! -6!4', ' 6'/E !56%'/ /5 24/$!55/4!5 24!-' /5E
4/%4- ! .''/ '!.6'$' 8.'/4 N O 24 /5 !567 .6!5 /.6!-2, /5E 4/%4- !
.''/ '!.6'$' M !564 / N O 24 /5 !567 .6!5 /.6!-2, /5 37! !56!*-
745. /%4 7/!4!24/52!',24/-2!6'1!5 .6!4.'/.'5N OH

YHW '4/44!%'/ /4/4!-/6'%74

-'4/44!%'/ /4/4!-/6'%74"7- 5-'4/44!%'1!5 /!56 /45',!'4/ /
'/ 4. ! //46!2!46!.!.6!5-!5/44!%'/%4!56!/6'%74H/-7-2/27,/37!$/'
!56'- !-VW^HZ[[&'6.6!5E2!,/  !-WUU[H727-4!6/6, !XH^WWEWW\+-_E
/. ! !56/ 5'67 /5 !=!55!'5 -7.'(2'/5E 5/ !,!5G 4!,/.E -2/ ! /. /E /4/.!,
=!37'!,E .E 2'E %/ ! !,&/5E *!5 '.6 5E /.6! 5 -!,!'45E 7< 4/5E
.6 47=E / !.6/ / 4'4'E / /5" / -2!564!E / /-"E !44 ! / !.6/E (6'/
/9/!.%4H


YHX
!54'/!'.6!424!6/ /5  /5 524!-'1!5 '4/44!%'//4/4!-
/6'%74.

4$'/VM4!-'/ !4, /'/ 4. ! //46!.NWUUZLWUVUO
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2% correspondem a 30 premiações.
98% correspondem a 1574 premiações.


/%4$'/'-E2/ !-/5/5!494 !54'/ 524!-'1!5 N-! ,&5
!/74/E246E4/.=!!-!./&/.4/5O./'/ 4. ! //46!E/37,-/56437!2!.5
Wc !6/ 5524!-'1!5 !WUUZWUVU$/4- '564'7( 5.-'4/44!%'/ /4/4!-
/6'%74E37!/44!52/. !-XU24!-'1!5H5^]c4!56.6!5$/4- '564'7( /5.5/7645
4!%'1!5 /'/ 4. ! //46!E37!/44!52/. !-VZ\Y24!-'1!5H














4$'/WM4!-'/ !4, /'/ 4. ! //46!./-!;!/ 
'4/44!%'//4/4!-/6'%74NWUUZLWUVUO
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1% corresponde a 21 premiações.
4% correspondem a 64 premiações.



10% correspondem a 151 premiações.
85% correspondem a 1338 premiações.


/ %4$'/ '-E 2/ !-/5 /5!494  !54'/ 5 24!-'1!5   ./ '/
4. ! //46!E/-!;!/ -'4/44!%'//4/4!-2/6'%74E/. !Vc 524!-'1!5
/44!52/. !  WV -! ,&5 ! /74/E Yc /44!52/. !-  [Y -! ,&5 ! 246E VUc
/44!52/. !-  VZV -! ,&5 ! 4/.=! ! ]Zc 5 24!-'1!5 /44!52/. !-  VXX]
-!.1!5&/.4/55H

4$'/XM4!-'/ !4, .'4/44!%'//4/4!-/6'%74NWUUZL
WUVUO

3% corresponde a 1 premiação.
97% correspondem a 29
premiações.


!55! %4$'/E 2/ !-/5 /5!494  !54'/ 5 24!-'1!5   .
'4/44!%'/ /4/4!- /6'%74E /. ! ./ 6'9!4- 24!-' /5 .5 -! ,&5 ! /74/ !
4/.=!H5Xc 524!-'1!5$/4-/44!52/. !.6!57--! ,& !246!/5^\c$/4-
/44!52/. !.6!5W^-!.1!5&/.4/55H
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YHY !54'/ !6/ 5524!-'1!5 2/4.(9!,./56 / /

4$'/YM4!-'/ ./'/ 4. ! //46!N(9!,VO



    
 



 








 



  

 



 











/ %4$'/ '-E 2/ !-/5 /5!494  '564'7'/ 5 24!-'1!5 ./ .(9!, V ./
!/44!4 /5 ./5 ! WUUZ  WUVUE !.64! 5 !5/,5 -7.''2'5 ! !56 7'5 !- 6/ / / '/
4. ! //46!H!56-/537!/.(9!,V6!-246''2/ /5,7./5-64'7, /5./[?
/7 \? ./ / .5'./ 7. -!.6,H 5!49-/5 37! 5 !5/,5 -7.''2'5 6'9!4- -'/4 /7
'%7,4!. '-!.6/!-4!,/5!5/,5!56 7'5H

4$'/ZM4!-'/ ./'/ 4. ! //46!N(9!,WO






     
 
 


















  


















!55! %4$'/E /5!49-/5  '564'7'/ 5 24!-'1!5 ./ .(9!, W ./ !/44!4 /5
./5 !WUUZWUVUE!.64!5!5/,5-7.''2'5!!56 7'5!-6/ //'/ 4. ! //46!H
.(9!, W 6!-  246''2/ /5 ,7./5 -64'7, /5 ./ ]? /7 ^? ./ / .5'./ 7. -!.6,H
5!49-/537!5!5/,5-7.''2'5/.6'.74-6!47--!,&/44!. '-!.6/E/-!;!/
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./5 ./5 ! WUU[ ! WUU^E ./5 37'5 5 24!-'1!5 .5 !5/,5 !56 7'5 572!44- 5
-7.''2'5H

4$'/[M4!-'/ ./'/ 4. ! //46!N(9!,XO



    
 
  









































 



 



/%4$'/'-E2/ !-/5/5!494 '564'7'/ 524!-'1!5./.(9!,X!-6/ /
'/ 4. ! //46!E./ !/44!4 /5./5 !WUUZWUVUE5/-!.6!!.64!5!5/,5!56 7'5
! $! !4'5E 9'56/ 37! 5 !5/,5 -7.''2'5 ./ 246''2- / .(9!, XE 2/'5 5 -!5-5 ./
/$!4!!- .5'./ " '/H !56-/5 37! 5 24!-'1!5 .5 5/,5 ! !4'5 572!4-
4=/9!,-!.6! 5 24!-'1!5 5 5/,5 56 7'5H , 572!4/ " $476/ ! 7- 5"4'! !
37!561!537!2/ !4/5!4 '576' 5!-!567 /5$7674/5../552!537'5H'-2/46.6!'. 
4!55,6437!./5./5WUUZ!WUU[./&9'//44' /!;2.5/ /5 .56'676/5 ! !4'5./
'/ 4. ! / /46!E /7 5!*E .!55!5 ./5 / '/ 4. ! / /46! 2/557( 2/75 5/,5
! !4'5!-4!,//.8-!4/ !5/,556 7'5H











YHZ !54'/ 524!-'1!5 '4/44!%'//4/4!-/6'%742/4.(9!,H

4$'/\M4!-'/ .'4/44!%'//4/4!-/6'%74N(9!,VO
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!55! %4$'/E /5!49-/5 / !5!-2!.&/ 5 !5/,5 -7.''2'5 ! !56 7'5 .
'4/44!%'/  /4/4!- /6'%74E ./ .(9!, VE ./5 ./5 ! WUUZ  WUVUH 5 !5/,5
-7.''2'550/.5!%7'4-24!-'/././ !WUUZE5!56 7'5./5./5 !WUUZEWUU]!
WUVUH/5./5WUU[EWUU\!WUU^.!.&7-!5/,/6!9!24!-'1!5H

4$'/]M4!-'/ .'4/44!%'//4/4!-/6'%74N(9!,WO


     
  

 





  


 







 


 








!55! %4$'/E /5!49-/5 / !5!-2!.&/ 5 !5/,5 -7.''2'5 ! !56 7'5 .
'4/44!%'/  /4/4!- /6'%74E ./ .(9!, WE ./5 ./5 ! WUUZ  WUVUH 5 !5/,5
-7.''2'5 50 /.5!%7'4- 24!-'/ ./ ./ ! WUVUE 5 !56 7'5 ./5 ./5 ! WUUZE WUU\E
WUU^!WUVUH/5./5 !WUU[!WUU].!.&7- 5!5/,5/6'9!4-24!-'1!5H

4$'/^M4!-'/ .'4/44!%'//4/4!-/6'%74N(9!,XO
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!55! %4$'/E /5!49-/5 / !5!-2!.&/ 5 !5/,5 !56 7'5 ! $! !4'5 .
-'4/44!%'/ /4/4!-/6'%74E./.(9!,XE./5./5 !WUUZWUVUH5!5/,5!56 7'5
/.5!%7'4-24!-'/!-6/ /5/5./5E!;!6/././ !WUU[H$! !4,E././ !WUVUH
!56-/537!./5./5.6!4'/4!5WUVU./&9'.!.&7-!5/,$! !4,.'4/44!%'/
/4/4!- /6'%74E 5!. / 37!  24'-!'4 246''2/ 5! !7 !- WUVU /-  !4674 /
-275.647=E/-,7./5745. /'. /24'-!'4/./ /.5'./" '/H

G>      

/.5' !4. / /-/ /*!6'9/ ! !567 /  ,'-2(  45',!'4 ! 6!-6' 5
5/,5 8,'5 NOE !' '-/5 24/$7. 4  75 2/4 -"6/ /5 24 -!,&/4' /
!5!-2!.&/ /-7.'  !!5/,437!246''2 E64=!. /55'-7-24/!55/ !
!.5'./ ! 24!. '=%!- -'5 5'%.'$'6'9/5  '5'2,'. ! 6!-6'E 6!. / !- 9'56
!5/4'4 ./9/5 6,!.6/5 -6!-6'/5 37! 2/ !4/ 5!4 $7674/5 24/$'55'/.'5 37! 67!- .5
4!5 6!./,0%'5E 24/$!55/4!5 ! '#.'5 674'5 /7 6!-6'E /7 -!5-/E /.5
24/$'55'/.'5!-/76454!5H
24'-!'4$5! ./552!537'5E246!4!$!4!.6!!55!46'%/E./5524!/72/$/'
/,!64 /5  /5 %!4'5 5 24!-'1!5 5 !5/,5 28,'5 . E .,'54-/5 !
24!5!.6L,/524E!-5!%7' E24/744/52/437#5 !55!5(. '!52/49!=!56/';/5H
4!567 /5$7674/5E24!6!. !-/5!,/44!.,'54/-/524/$!55/4!5!K/7,7./5
!.9/,9' /5 . 2!537'5E !5646"%'5 24 572!44 5 '$'7,  !5 .!56! !.5'./ !-5 5 !-
!567 /5 6!04'/5H !55 $/4-E " '. '52!.59!, !52!464 / '.6!4!55! !- 64,&4 5
,'-2( 5 ! -.!'4 /4%.'=  !E ./ 5/-!.6!E /-/ -'5 7- -/ ,'  ! !
/-2!6'/H4'55/E246'4 /5  /5.,'5 /5E24!6!. !-/564,&4 !$/4-/,!6'9
-! ' 5 37! 2/55- /.64'7'4 24 7- ./9 9'5/   . '4/44!%'/ /4/4!-
/6'%74H
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 E-.7!,H-*.1+$$%4%.4*"@.1024120'54520E '!., E
WUUYH

E 7'= /!46/H *$4*" $ %30-5# 0 $% 20!-%.3 $% 4%.4*"H ^> ! '/H /
7,/G6'EV^^\H

 E4'56'.!+!-'!E!' !.6/.'!55/ /5H4%.4*" /3*/0&$*0E
V>5"4'!H45(,'G M'545',EWUU^H

H%(5-.%/40>5H H'52/.(9!,!-e&662GKK:::H/-!2H/4%H4fH!55/%!-VV
!5!6!-4/ !WUVVH

EH $5"# 04%.4*"2+4*"=37!56/  !-/4'HWH! H
-2'.5G2'475EWUUYHV[U2H
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22  02 22 0222   22  
_H`HaHb
/78(8980 "!"6-!0Q.497 
!"?-0/_^Z'08.(-K0.R+59"4ffZ?'00K0.K6Q49-0767Z&-00.(-K0.Q
-"(>0K.8".8(Z?'00K0.K6

 
 (/)(0!468(!0"/8"#9.8/8059/80!(%)(-4607-9/07!0796707!"-("/(896H
40(707."7.07/08$.9.">4"6($/(.(70/89/!"/8"".7-!"9-!96/8"79&6!9 0K
/78(8980 "!"6-!""!9 0H($/(7""/0-0&(!06T UH86<#7!060&6. /78(89(0/-
!"0-77!" /(( 00$/(T  UH0%"6""0-9/0!"-("/(89680!"7"+!468(K0770
86-'0 8". 0.0 /896"@ 4"759(7 !" .40H 0/!" 0/7(78" 80!0 "789!0 !" %06. !(6"8H 09 7"+H
+9/80746146(7%0/8"7(/%06.8(<7H0."77"(/89(800460+"80-/ 097N%((/7!0OK0%((/
(/((09 /0 !( `a !" &0780 !" `^__H 7 !(7(4-(/7 "/<0-<(!7 70 7 7"&9(/8"7J -)/&9 40689&9"7H
.8".8(H 59).(H %)7(H (0-0&( " &"0&6%(K 0.0 -9/0 !" -("/(896 4-"/ ". .8".8( "
%98960 !0"/8"H 7 9-7 !" .8".8( / 0%((/ 70 !" %9/!."/8- (.4068/( 46 /0770
6"7(."/80/%06. 00.0460%"7706H"78"-""/!09.6"-(0/."/80!".(7460>(.(!!"0.
0 -9/0 " 08"/!0  6"- 0 !" 460%"7706Q-9/0 !" %06. .(7 0"7 " "!(%(!K 6 07 -9/07 !"
"/7(/0 .#!(0 7 9-7 4604((60 9. "/7(/0 <0-8!0 46  460< !0  " 08"6 09 !59(6( "68
%.(-(6(!!"0.460<K759"783"759"&"/8"98(-(@467"686-'!0.07-9/0770460<7
!"/07/8"6(06"7H6"-(0/!070.07779/807.(/(786!07K770%((/"787"/!0!"7"/<0-<(!7".
.(7(/0"70-746"(67!0460&6.H469>(-(607-9/07/460<!0"0/!9@(/!0Q07!"
%06. 78/8" 7(&/(%(8(<  80 70/'! <& ". 9. 9/(<"67(!!"H 40(7 .9(807 -9/07 70 !"
%.)-(70.(>6"/!"/08".0/!( 3"7!"4&67"9%(-'09.967046"46816(0H"/8086<#7
!0   H 07 -9/07 40!". 77(78(6 9-7 7". /"/'9. 9780 46 "-"7 " 797 %.)-(7H 40(7 80!0 0
.8"6(-86-'!0".7-!"9-#978"!04"-0460+"80K(/8"6"77"!07!(7"/8"74"-0%((/#!"
&6/!"<-(46/17460%"7706"7".%06. 0H40(7/074604((46096!"9..(060/'"(."/80
464776.0707/07707-9/07H%@"/!00.59""-"7"78"+.(/%06.!07706"89-(!!"H59"#
9. (8". 78/8" (/%-9"/8" /0 ">."K  9-.(//( !7 0%((/7 !0  /7 "70-7 46"(67 !0
  7"60.6"9/(0!"80!77"70-7".9.:/(0!(H0/!"7"606"-(@!79-7!96/8"80!0
0!(0.7!(7(4-(/7"/<0-<(!7/0%((/".9.&6/!"9-7<#74"67!460<H/0!(59(/@"
!" 098960H 80! "59(4" "78 7" .0(-(@/!0 46 "77" "/0/860 T0-7(787H 794"6<(706"7 "
006!"/!06"7UH7"+9.9-078/8"460<"(8070H8/804607-9/0759/80460  K."&
9- 7"6 6"-(@! /0 H /0 &(/7(0 40-("74068(<0 "  !(<9-& 0 "78 7"/!0 %"(87 07 -9/07 59"
%6"5;"/8.70%((/7/77"(7"70-7"07."7.07"78078/8"/(.!070.09-0K


%*'(3#* 1H0%((/H468(!0"/8"


1454

 0/&6"770!""759(7" /0< 0!"!"068""06!"78"!"!9 0"/0-1&(
8-QQ`^__





52  
77" 86-'0 46"7"/8  7"&9(/8" 4604078 0.0 468" !0 0+"8(<0 59" # !"7"/<0-<(!0 4"-0
460+"80 60&6. /78(89(0/- !" 0-7 !" /(( 0  0$/( T  U /0 /78(8980 "!"6- !"
!9 0H ($/(7 " "/0-0&( !0 6K  460&6. 8"<" 06(&".  468(6 !" 9.  0 0/+9/8 !
9/! 0 006!"/ 0 !" 4"6%"( 0."/80 !" "770- !" )<"- 94"6(06 TUH !0 9/!0 (0/-
!" "7"/<0-<(."/80 ! !9 0 T U " !0 (/(78#6(0 ! !9 0 TUH 9+0 0+"8(<0 # !"
0/86(9(6467"/70!7.#!(7!7"70-74:-(759"468((4.!0>."/(0/-!0/7(/0
#!(0 TUH -#. !" 460.0<"6  (/(( 0  !0$/( !07 -("/(/!07H 4"6.(8(/!0 8.#. 0
."7.08".40%06. 00/8(/9!!"!0"/8"!6"!"7(K460+"80#!"7"/<0-<(!0"."70-7
.9/((4(7""78!9(7H". 3"759"(/8"&6.77"6"86(7!""!9 0"79/(<"67(!!"74:-(7
".%<06!."-'06(!0"/7(/0!"777"70-7K
06(/8"6.#!(0!0  H07!$.(07!"("/(896!" /78(89( 3"7 "!"6(78$.040689/(!!"
!"<(<"/(6">4"6($/(7".7-!"9-H806//!0Q7"77(..(7480746">"6"6".0.&(78#6(0K
77" 86-'0 0/8 0.  468((4 0 !0 460%"7706 794"6<(706 !" 8".8(H 59" 0.4/' /0
!"066"6!0460"770!""-06 0"!"7"/<0-<(."/80!78(<(!!"7K86<#7!"77 0H07"6<.07
&6/!"<0/8!"!0-9/0".59"6"646"/!"6"#/0816(00(/8"6"77"!"-"786<#7!"4"6&9/87H!"
06!&". " -"(896 !" 59"783"7 46  (/8"646"8 0H 80!07 468((4. !(6"8."/8" !96/8"  9-H
!"7!"0(/((0!70%((/7'09<"9.<(/9-0.9(80%068""/86" 460%"7706Q-9/0059"6"79-8".9.
0/%(/ "9.6"74"(80.(0659"0-9/08".4"-0460%"7706T0-7(787!0  UK
0%((/0066"06!&".!"0/8":!0"6"70-9 0!"59"783"759"7070-9(0/!7468(6!0
6(0)/(0 !(6"80 !07 -9/07 0 59" %(-(8 0 46"/!(@!0H 40(7 "-"7 <0  97 !0 0/'"(."/80 " 
%06. .(7 %(- " (!"- 46 0/7"&9(6 9. 6"79-8!0 0"6"/8" 7". 0 (/8"6.#!(0 !07 460%"7706"7
!(6"8."/8"K
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 (.4068/8" 0/7(!"66 0 59" %9/!."/8  "!9 0 8".8(H 46 0 !"7"/<0-<(."/80 !7
0%((/76"-(@!74604078966(9-6H+59"0%0-(@"74"(%(."/8""7778(7'(-(!!"7K
69.."-'060.46""/70!"77"460"770H#(.4068/8"6"77-8659"H0/%06."!"%(/(!0/08">80
!786(@"7966(9-6"7!""%"6$/(7!0"H!"_ggfH"/8"/!".07406J

NKKK 0.4"8$/(7 0&/(8(<7 7 .0!-(!!"7 "7869896(7 ! (/8"-(&$/( R  3"7 "
04"6 3"7 59" 0 79+"(80 98(-(@ 46 "78"-""6 6"- 3"7 0. " "/86" 07 0+"807H
7(89 3"7H %"/2."/07 " 4"7707 59" !"7"+ 0/'""6K 7 '(-(!!"7 (/7869."/8(7
6"%"6".Q7"H "74"(%(."/8"H 0 .4-0 !0 L7"6 %@"6M " !"066". !(6"8."/8" !0
/)<"-"7869896-!70.4"8$/(7+!59(6(!7"59"7"86/7%06..".'(-(!!"7KO

"78698960/"(89-!"<-( 0!0/".H!"-(/"!/009."/807(0H!"_ggfH%0(!"<(!00
!<"/80 ! 89- "( !" (6"86(@"7 " 7"7 ! !9 0 (0/- R H 59" (/860!9@(9 (.4068/8"7
(/0< 3"70/"(89(7"06&/(@(0/(7/07(78"."!9(0/-67(-"(60K"/7(/0.#!(0&/'099.
/0<(!"/8(!!"0.0"840/-97(<!"!9 07(H6"""986(9( 0!"46"4660-9/0
46 0 46077"&9(."/80 !" "789!07H  (/7"6 0 /0 .9/!0 !0 86-'0 "  468((4 0 4-"/ /
70("!!"K  7" "4(78".0-1&( !0 /".H 4068/80H 8". 0.0 46(/(4- %9/!."/80 0 0/"(80 !"
(!!/(H !"/860 !" 9. <(70 4"!&1&( !".068( 59" 46(06(@  %06. 0 #8( " 0
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!"7"/<0-<(."/80 ! 980/0.( (/8"-"89- " !0 4"/7."/80 6)8(0K 78"7 70 07 46(/(4(7 86(9807
59"6"-(0/04"6%(-!"7)!!0-9/0!"70-6(!!"7(H"<-(0!"7".4"/'0!0-9/0
0 %(/- ! "70-6(!!" 7(H 46 %"6(6 0 !"7"/<0-<(."/80 !7 0.4"8$/(7 " '(-(!!"7
6"59"6(!7460">"6)(04-"/0!(!!/(K
0.04604078!0">.""78(.9-0-9/0"/8"/!"6.8".8("09867!(7(4-(/7!"9.
%06. 0/+9/8 " 6"-H 7 0%((/7 "77"7 0/8":!07 !" 06!0 0. 7 !(7(4-(/7J .8".8(H %)7(H
59).(H(0-0&(H&"0&6%("-"867H59"7"&9/!0"/!"7T`^^dU#/"77"460"7700/78698(<059"07
-9/07 "78"-"". !(-0&07 .0!"-!06"7 "/86"  .0!-(!!" <(<(! " 59"- 0/7869)! / "70-H
!"7"/<0-<"/!0 77(.H 4077((-(!!" !" 6(6 " 6"6(6 406 7( 717K  0. "77" (/89(80 59" 46040.07 8-
86-'0/0460+"80H<(7/!0!"7"/<0-<"6/0-9/0(/8"6 0!0.9/!06"-"8"06(46"/!(!/
"70-H86<#7!"6"70-9 0!"59"783"759"06!"."77"70/8":!07K
"/!"7T`^^gUH8.#.0."/8!(.4068/(59"0460%"77068".".!"7"/<0-<"69.7#6("
!" 06("/8 3"7 / 6"70-9 0 !" 460-".7H !" .0!0  "78(.9-6  <0/8!" !" (/<"78(&6 " 6(6
'(-(!!"7 -1&(0Q.8".8(K  9806 8.#. 7-("/8(@ 59" !"<".07 976 9. 06!&". !"
6"70-9 0 !" 460-".7 46 07 -9/07 0.46""/!"6". 0 0/8":!0 .8".8(0H  T`^^eUH !(@
59"J

N 8".8( /0 # 9. ($/( 6(78-(@! " (.1<"-I "- "78 %"8! 406 9.
0/8)/9 ">4/70 " 6"<(70 !07 7"97 46146(07 0/"(807K 0 7" !"<" 46"7"/86 
8".8( 0.0 9. !(7(4-(/ %"'!H '0.0&$/"H 7868 09 !"7-(&! !
6"-(!!"K0-0/&0!08".40H"-"78"<"-(&!!(%"6"/8"76"7!00/'"(."/80H
6"740/!"/!0  .9(87 59"783"7 " /""77(!!"7 !0 '0.".H +9!/!0Q0  (/8"6<(6 /0
.9/!059"060!"<KO

 .(06 !(%"6"/  "/86" 7 /087 !7 "70-7 4:-(7 " 46(<!7 /0 >." (0/- !0 /7(/0
#!(0 T/".U /0 /0 !" `^_^ # ". .8".8(K "</8."/80 %"(80 4"-0 (/(78#6(0 ! !9 0
.078659""/59/80070-#&(07!6"!"468(9-68(<"6..#!(!"d^^H`_40/807/"78!(7(4-(/H07
4:-(07 -/ 6. c^gHdeK 7 .#!(7 %06. 08(!7 70./!0Q7" 7 /087 !7 "70-7 " !(<(!(/!0 0
6"79-8!04"-0/:."60!"(/78(89( 3"7"/<0-<(!7K
!(%"6"/ !"g^Hcb40/807//08.#!(!7"70-7468(9-6"7".6"- 07"70-74:-(7#
.(06"/86"80!7759860460<76"-(@!7/0">."H-#.!".8".8(H07"789!/8"7%(@"6.
460<7 !" ($/(7 ! /896"@H ($/(7 '9./7 " -(/&9&"/7 " 1!(&07 T40689&9$7UH " .(7 9.
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,':!'5 MTRRYND $'5- 48! " '-3/57.7! /.','5  ,!%5' ! 5'.5 /-  35!. '=%!-
!6/,5G O8. / 5'.6 /8 */:!.6 5'.-D !-/.675- 35=!5 ! ,!%5' !- 35!. !5G ,!6 7#-
/3/578.'  ! !,' 5/-686!.!5%'6!-86 67'6$/ !6!86 !6!*/6I  MTRRYD3GWNG
/.$/5-! !';!'5 MTRSRND  -7!-7' " 7-"- :,/5'=  3!,/ 6!8 3!5$', 6757/D 48!
/.75'8' -8'7/ ./ !6!.:/,:'-!.7/ / 5'/(.'/ ,0%'/ 6 3!66/6D 3/'6 !67! " 7' / /-/ 8-
$!55-!.7 ! 68- '-3/57.' . /.6758/ / 6!5 '!.7($'/ 3!,/ $7/ ! 6!5 5!63/.6:!, 3/5
./66&','  ! ! ! 8='5D !$/5-,5D2!6!- !7!5-'. /6/.7!;7/6G
86/ !*/%/6!85'/6'  !6./!.6'./  7!-7'7!-//*!7':/ !$=!5/-48!/6
,8./6 %/67!- ! 35!. !5 !66 '6'3,'.D 6!%8. / ,':!'5 MTRRYND -8 . /  5/7'.  ,66! !
!63!57. / / '.7!5!66! / ,8./ !.:/,:' /G  '-3/57.' /6 */%/6D ! /5 / /- !';!'5 MTRSRN
:!- :!=-'66!/.5!7'=. /./!.6'./  7!-7'D3!,/$7/ /6,8./63/668(5!-%5. !
3'  ! ! 5'/'.5 75:"6   !-/.675/ ! 686 &','  !6 35 5!6/,:!5 6'782!6K
35/,!-6G
!%8. /-/,!D'.'6!. ' /MTRRYN38 !';!'5MTRSRND/*/%5D3/568 '-!.6/,9 'D
!:! 6!5 '.7!535!7 / /-/ 8- 6 6!6 6/5!  48, 6! !6!.:/,:! / !63(5'7/ /.67587':/D 
'-%'./D  3'  ! ! 6'67!-7'=5 ! 675'5 !  3'  ! ! '.7!5%'5 6/',-!.7!G 
'-3/57.7! 6,'!.75 7-"- 48!  '-!.6/ ,9 ' !.:/,:! !6$'/D 68535!6D 3/66'','  ! ! $=!5
1492



 /.%5!66/ !!648'6! ./:/ ! !/57!!/5 !67! ! 8/!./,0%'
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./:/D ! 48!5!5 683!55 /6 /678,/6 '.'''6 ! / '.1-/ / 3/5 ./ /.75/,5 7/ /6 /6 5!68,7 /6D
66'-/63!7/,9 '/7/5./*/%/8-/.7!;7/.785,35/685%'-!.7/ !6'782!635/,!-48!
!;'%!- /*/% /5!6$/5/.86 !686/,8/D%!5. /66'-35!. '=%!-G
'.  6/5!  '-3/57.' / */%/D 57'.'D !57866! ! /:! !5 MTRSRN $'5-- 48! .
 8/ 7!-7'D / */%/ 7!- / 57!5 ! -7!5', ! !.6'./ 6!-35! 48! " /.6' !5 / /-/
35/-/7/5 ! 35!. '=%!-D 66'-  5'. 48. / /,/  '.7! ! 6'782!6 ,9 '6 35!!. ! 
!6758785,0%' 5'. !'5!35!!. !7-"-//.!'7/-7!-7'/35!6!.7!G
,! 5!66,75 48! ./ 6/ 7/ /6 /6 /.7!9 /6  %5 ! !6/,5 /6 ,8./6 !- 48! 6! "
3/66(:!, / 86/ ! 7':'  !6 ,9 '6 /8 8,6 '$!5!.' 6 6 75 ''/.'6D !- 48! /6 /.7!9 /6 6/
!;3,. /6 /- / 8;(,'/ ! ,':5/6 ' 7'/6 ! 6!- 757':/6 35 /6 ,8./6G / !.7.7/D " ! 68-
'-3/57.'  5!,'=/ !666 7':'  !6D /-/ */%/6 ! 87':/6D !6 ! 48! 6!*- 3,.!* 6 /-
.7!! #.'D 35 48! /6 ,8./6 :!.&-  6! '.7!5!665 3!,6 8,6D 5! 8='. / '.9-!5/6 35/,!-6
5!,'/. /635!. '=%!-G


83  
66!75,&/"5!68,7 / !8-3!648'6 !-3/48,'K48.7'77':$!'7D75:"6 !8-!678 /
! 6/D /- ,8./6 / X> ./ / .6'./ 8. -!.7,  .'  ! 6/,5 '. /,$/ &1D !6/, 
5! !!67 8, !! 8/ '  ! !,/5'./K G3!648'6$/' ':' ' !-VM4875/N-/-!.7/6G
/ 35'-!'5/ -/-!.7/ $/' 3,' / 8- 7!67! '%.067'/D ./ '.78'7/ ! :!5'%85 / /.&!'-!.7/
/6,8./6!5 /6/.!'7/6 !3/7!.'/G
 6!%8. / ! 7!5!'5/ -/-!.7/6 $/5- -5 /6 3!, !;!8/ ! 8- /$''. ! */%/6D /- /
'.78'7/ !75,&5/6/.!'7/6 !3/7!.'/G
/ 6!%8. / -/-!.7/ /6 ,8./6 $/5- '.6758( /6  /.6758'5 / */%/ 48! &:' 6' / 6!,!'/. /
.7!5'/5-!.7!G*/%/!6/,&' /$/'/H*/%/ :!,&ID!67!$/' 37 /!'.7'78, /H*/%/ :!,& 6
3/7!.'6IG/.6758/ /*/%/D/6,8./6$/5- ':' ' /6!-VM4875/N%583/6 !WM'./N,8./6
 G%583/S$'/85!63/.6:!,3/5/.6758'566!6 63/7!.'6D/-/-/675'%85SD.!66
!73 /6 ,8./6 5!/575- 8- 57/,'. !- :5'/6 3! /6 ! '%8, 7-.&/ ! !65!:!5- 8-
.9-!5/6 !RM=!5/NZM./:!N!- 3! / !57/,'.G



'%85SK/.6758/ 66!6 63/7#.'6
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%583/TD/.$/5-!'%85TD$!=/6!D86. //-!6-/35/! '-!.7/ /%583/SG


'%85TL/.6758/ /6!

%583/UD !/5 //-'%85UD$'/85!63/.6:!,3/5/.6758'5/6!;3/!.7!6 63/7!.'D
86. / / -!6-/ 35/! '-!.7/ /6 %583/6 S ! TG  / %583/ VD 6!%8. / '%85 VD /.6758'8 /'6
78,!'5/6!-33!,57/ ! '$!5!.7!6/5!6G



'%85UL/.6758/ /6!;3/!.7!6
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'%85VL/.6758/ /678,!'5/6



!5-'.   !73 ! /.6758/ / */%/D / 7!5!'5/ -/-!.7/ $/' -5 / 3!, /5%.'=/ /6
,8./6D 48! !- 83,6D '.''5'- / */%/G /5- -/.7 /6 /'6 78,!'5/6 /. ! 8- 83, !-  
78,!'5/ 6/57!: 6 6!6 ! /6 !;3/!.7!6 35   6 ! 6!8 78,!'5/G 5:  /8 D / ,8./
48! !5766!  3/7!.'/  6 48! !,! 35035'/ !6/,&!5'G  */%/  48. / 8- ,8./
-566!/-/8.:!57',D&/5'=/.7,/8 '%/.,D48!-3!5 !66!366::!=35/875/,8./G
!66! -/-!.7/ /6 ,8./6 $/5- !'; /6  :/.7 ! 35 !6/,&!5 48!- 6!5' / 350;'-/  */%5D
!63!57. /66'-D/ !6!*/ -'/5'3/548!5!5357''35 8,G
/5$'-$/'5!,'= /8-7!67!356!/.&!!57"48!3/.7//6,8./6/.6!%8'5- !6!.:/,:!5
6!8 5'/(.'/ ! 3!5!3/ '.7! ! :5' 6 3/7#.'6D ! :!5'$'5  85'/6'  ! /6 ! 8. /6D !
$/5-$','75/!.6'./ !/.7!9 /6-7!-7'/6D75:"6 !*/%/6! 87':/6G
 .,'6! /6  /6 $/' $!'7 ! $/5- 48.7'77': 75:"6 ! %5$'/6 ! 7!,6 ! 48,'77':
,!:. / !- /.6' !5/  $, /6 ,8./6D 3!5!'  75:"6  /6!5:/ ./6 -/-!.7/6 !
!;!8/ 3!648'6G


93 
!5!!8K6!/-/7!67!'.'',48!3!.6VR] 785-D/-/-/675/%5$'/SD /-'.:-
./-!.,785 !3/7!.'/D/86!*//.!'7/ !6!!!;3/!.7! !8-3/7#.'G


        
     
    


 


 

5$'/S
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/7!67!'.'',7-"-$/'/-35/: /48!3!.6UR] /6,8./6 /-'.:-635/35'!  !6 !
3/7!.'/D/-/-/6757!,SG

!,S
!5!.78, !,8./648! /-'.:-6
35/35'!  !6 !3/7#.'.7!6 /$''.
/-'.-

UR]

/ /-'.-

YR]


/$'- 3,'/ /86/ !*/%/6$/'/-35/: 68!$''#.'./!.6'./ ! 7!-7'G!
5!66,75$, /,8./48! '66!H678 5-7!-7'"58'-D-65'.. /7"48!"/ID7,$,
60 5!66,7  ' "' ! ,':!'5 MTRRYN 6/5!  '-3/57.' / */%/ . !6-'67'$'/  ' "' !
-7!-7'6!5,%/ '$(',!58'- !35!. !5G
/-3,'/ /6!%8. /7!67!/6!5:/8K6!-!,&/5' /!.6'./ /6/.!'7/6 !3/7!.'/G
/-35. /67!,6S!TD/6!5:K6!48!/3!5!.78, !,8./648! /-'.-635/35'!  !6 !
3/7#.'D5!6!8 !UR]35WW]D!/-/57'$'/%5$'/TD48.7'  ! !,8./648! /-'.-/6
/.!'7/6 !6!!!;3/!.7!68'8 !VR]35WR]G

!,T
!5!.78, !,8./648! /-'.-635/35'!  !6
!3/7#.'
/-'.-

WW]

/ /-'.-

VW]
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5$'/T

! 7-"- 5!66,75  $, / ,8./  48! '66! H!8 3!.6: 48! 8, ':!57'  !5 60  !
! 8/$(6'ID/48!3/58-, /"/-D3/'6-/675!$''#.' 87','=/ !66$!55-!.7!3/5
/875/"58'-3/'6 '.-''  ! 67':'  !6,9 '66/6/-!.7!,'% 668,6 !! 8/$(6'G


:3 
!-/6 48!  -7!-7' " 7'  3/5 -8'7/6 /-/ / H'&/K33/I 6 '6'3,'.6G 66 :'6/ "
$:/5!' -8'76:!=!63!,$,7 !5'7':'  ! !,%8.635/$!66/5!6D/87!-!6-/3!,5!86 !
/-3.&5 6 -8 .6 //55' 6 ./ !.6'./D ./ 6/-!.7! ! -7!-7' /-/ 7-"- ! :5'6
/8756 '6'3,'.6 %5 !!6/,5 /6! 8. /6G
!66 $/5-D 86-/6 ! !:!-/6 !,/55 8,6 '$!5!.7!6 6 5!,'= 6D '.  &/*!D 3!,/6
35/$!66/5!6!-6, !8,D35,!:5/,8./7!535=!5!-35!. !5!6!-35!48!$/53/66(:!,$=!5
86/ ! $!55-!.76 48! $:/5!- ! 8;','!- .!66 86G !66,7. / 48! 8,6 66'- !:!-
$:/5!!5 / !6!*/ ! 35!. !5D ,"- ! !6-'67'$'5 / !.6'./K35!. '=%!- ! /.7!9 /6
-7!-7'/6G
!663!648'6/-35/:/8K6!'-3/57.' /86/ !7':'  !6,9 '6.68,6 !-7!-7'D
75:"6 /-35/:/ !$''#.' /86/ /*/%/.68,6 !-7!-7'6 /6,8./6 /X>./G
!5!!8K6!7-"-48!!666$!55-!.766/5!,-!.7!:,' 6D48. /75:"6 !6!886/D/6
,8./6 6! !6!.:/,:!- ! /.6!%8!- 35!. !5 -'6 ! ! $/5- 6'%.'$'7':G 66'- $' ,5/ 
'-3/57.' !3!648'667.7/./'.78'7/ !/-35/:5/65!68,7 /6/7' /6.!673!648'6/-/.
86 !./:6$/5-6 !7':'  !,9 '648!35/3''!--!,&/5' /!.6'./ ! 7!-7'G

  

  D <6! ! ! !'5/6G  '.. /-/ 5!856/ 35 / !.6'./ ! -7!-7'F -
5!,7/ !!;3!5'#.'G  L /.7!'5/DG/:!-5/DTRSRG

  D. 5,:!6 !G,9 '//-/-/7':/.68,6 !-7!-7'G 8. / /:!-G
8.&/ !TRRYG3GWG

  D .'!,!E D ,8 '/ /6"E D './G '/(.'/ ,0%'/K-7!-7'/
87','=. /75'.%8,/6!48 5 /6-%'/6GL!:'67'!.7($'  D 8(.J D:GRSD.GRTD3GRSK
RWD6!7GJ !=GTRSRG
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===.12?;== =+4&1@;=0%.1.A;== =&+.B; ==+*4&*0C
S
.56(676/"!"4,!/(7)K-275,/4(./CT .56(676/"!"4,!/(7)K-275,/4(./CU .56(676/
"!"4,!/(7)K-275,/4(./CV .56(676/"!"4,!/(7)K-275,/4(./CW .56(676/"!"4,!/
(7)K-275,/4(./
,(55/.9(,4(.'/O'/6-(,F/-K,;,&/.<&O'/6-(,F/-K4/..;4!/5/S[[RO'/6-(,F/-K
.!4"<(.'/!7."!O'/6-(,F/-K&(,!/.F/,(9"(4O/,F/-F4


 


/ 24/"55/ !" ".5(./ 24".!(<&"-C ./5 !"24-/5 /- -7(65 !(%(7,!!"5 . 64.52/5( / !"
"46/5/.'"(-".6/5F/-/24/2/56/."56"46(&/C646.!/J5"!".8-"4/5!"(-(5./#!(%"4".6""
,"9.!/ 67!/ (55/ "- /.6C " / 24/%"55/4 754 /7645 -."(45 !" 74,4 "555 !(%(7,!!"5F
/&/C /5 +/&/5 24"5".6-J5" /-/ 7- %"44-".6 !" ":64"- (-2/46.( "- 6/!/ "55" 24/"55/F
4 6.6/C %/( !"5".9/,9(! 7- 6(9(!!" (.6(67,! G/-24 " 9".!HC 37" 5" !"7 "- 64$5 "625C
/4!.!/5/2"4 1"5/-.8-"4/5!"(-(5C/-//+"6(9/!","94/"!7.!/4(4575)!(/5
9,(!/5 24 4"5/,9"4 24/,"-5 /6(!(./5C ./ 5/ /-244 " 9".!"4C 9/,6.!/ 64//5F  .,(5" !/5
4"57,6!/5%/(57%((".6"245"2"4""44",(-2/46.(!/75/!"+/&/5./".5(./C9(56/37"'/79"
7-4"5(-".6/./.)9",!"/.'"(-".6/!/5,7./5/%(.,!6(9(!!"F


+401>#)4&<.5(./!"6"-6(C /&/5C.8-"4/5!"(-(5F
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 /.&4"55/!""537(5" ./9 /!"!"/46""/4!"56"!"!7 /"./,0&(
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?= 

5+/&/55/-7(6/(-2/46.6"!".64/!/-(6/"!7(/.,C2/(5%<"-/-37"/,7./C-7(65
9"<"5!"-."(4"52/.6."C!"5".9/,97-4(/).(/,0&(/"42(!/C37",'"24/2/4(/."5(67 1"5
37" 4"37"4"- 6/-!5 !" !"(51"5 " ,'" 2/55((,(6 7- 24".!(<&"- 5(&.(%(6(9C . 37, ","
/.5647/5"724024(//.'"(-".6/C9(56/6-#-"-5(67 1"5-6"-6(5F
/ (.67(6/ !" -/!(%(4 / -/!",/ 64!((/., !" ".5(./ /.!" / 24/%"55/4 /4! / /.6"8!/ !"
%/4- -".(C 9"- 5" !(576(.!/  76(,(< / !" %"44-".65 37" 24/2(( / ,7./ 7-
24".!(<&"- 5(&.(%(6(9C " !".64" "555 %"44-".65 !"56J5"  76(,(< / !/ ,8!(/ ./ ".5(./ !"
-6"-6(C"-246(7,476(,(< /!"+/&/5F
".!/ "- 9(56 /5 %6/5 5724(6!/5 "56" 64,'/ +756(%(/7J5" 2/4 (!".6(%(4  (.%,7$.( !
76(,(< /!/+/&/!"/-24"9".!./".5(./!".8-"4/5!"(-(524,7./5!"X=./!/.5(./
7.!-".6,F
(.6" ! 6(9(!!" !"5".9/,9(! /- /5 ,7./5C /5"49/7J5" -",'/45 "- 5"75 /.'"(-".6/5
5/4" 5 /2"4 1"5 /- .8-"4/5 !"(-(5C /.!" ","5 24"5".64-J5" -(5 246((26(9/5 .5
6(9(!!"5!"5,!"7,"":6"4.4-24<"4"-"567!4-6"-6(F

@=     
TFSF1.%&.(.1-. -1*-.%&2&,2*#

"J5"37"+/&/5C5"&7.!/",/N4!(.'LTRR[M5"-24""56(9"4-24"5".6"5.7,674!/
2/9/C 5".!/ !" &4.!" (-2/46.( 24 / 5"4 '7-./ "- 37,37"4 %(: "64(C 2/4 ":"-2,/C 5
4(. 5 37" !"5!" "!/ 24".!"-  4(.4C 5".!/ (55/ -7(6/ (-2/46.6" 24 5 -"5-5C 2/(5 5
4(.!"(45 " /5 +/&/5 "56/ 4",(/.!/5 / 5"7 7.(9"45/ " (!!"C / 37" 2/55((,(6 / (.)(/ !/ 5"7
!"5".9/,9(-".6/F
.!5/4"/75/!"+/&/5C",/N4!(.'LTRR[M%(4--37""56"C./.5(./!"6"-6(C
2/!"5"4/.5(!"4!/!(!6(-".6"/-/"5646#&(!"".5(./"6-#-/-/6".!$.(-6"-6(F
"/4!//-"(:"(4LTRSRMC#!"/.'"(-".6/37"/75/!/+/&/"56(-7,"!"5".9/,9"5
'(,(!!"5 -6"-6(5C  4(6(9(!!"C  (-&(. /C  2(!!" !" 5(56"-6(<4 " 564(4 " !"
(.6"4&(4C2/4(55/%("9(!".6"(-2/46.(!/5"775/!".64/!//.6":6/"5/,4F
/457!(-".5/,8!(C-/,"C(.(5N.!(!/LTRRYM%(4--37"/+/&/2/!"5"49(56//-/
7-!55"55/4"37,5"!"5".9/,9"/"52)4(6//.56476(9/C(-&(. /C2(!!"!"564(4
"!"(.6"4&(4F,#-!/-(5C!(-".5/,8!(C2/4".9/,9"4/!"5%(/C57424"5"2/55((,(!!"!"
4(4 5" 6/4. 7- /.6":6/ .674, 24 / 574&(-".6/ !" 5(67 1"5 /.!" 572"4 / ":(&" !/ +/&!/4
24".!(<&"--"!(.6""5%/4 /.7524575/,7 /F
/4(. LTRRYM 27! ",/ N 4!(.' LTRR[M 2/.6  2/55((,(!!" !" !(-(.7(4 ,/37"(/5
24"5".6!/52/4-7(6/5!/5,7./5C37"6"-"-6"-6(2/45"5".6(4"-(.2<"5!"24".!$J
,C/-/7-&4.!"-/6(9/24(.64/!7 /!"+/&/5.57,5F
"&7.!/"(:"(4LTRSRMC(-2/46.(!/5+/&/59"-!9"<-(55"/.4"6(<.!/./".5(./
!6"-6(2",/%6/!/5,7./52/557)4"-&4.!"2(!!"!"4(/(.4C/,/.!/"-246(
57 '(,(!!" !" 4"5/,9"4 24/,"-5 37"C !" /4!/ /- (,9"(4 " "."&<<( L TRRYMC # 7-
(-2/46.6" ,(! ./ /-6"  76(,(< / !" %04-7,5C " /- (55/ 7- (-2/46.6" ,(! ./
!"5".9/,9(-".6/!24".!(<&"-5(&.(%(6(9F
5 5 LTRRRM !"%".!"-  (!#( !" 37" 7- !/5 52"6/5 4","9.6" ./5 +/&/5 # / %6/ !"
24/9/4"-/5,7./5246(4!/!"5%(/C&"4.!/55(-(.6"4"55""24<"42",/"567!/F/&/#./604(
 (-2/46.( !" 57 (-2,.6 / ./ !(JJ!( ! "5/,C ".!/ / 24/%"55/4 .,(54 " 9,(4 
2/6".(,(!!" "!76(9 !/5 -(5 !(9"45/5 6(2/5 !" +/&/5 ":(56".6"5 5"- !"(:4 !" ,!/ / 52"6/
744(7,437"5"!"5"+!"5".9/,9"4F
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/.%/4-" "(:"(4 LTRSRMC 5 6(9(!!"5 !"5".9/,9(!5 !74.6"  &(.. 24/2/4(/.- 7-
24".!(<&"--6"-6(!"7-%/4-,8!(C64<".!/-/9(-".6/","&4(./"52 /"566(/37"
&"4,-".6"6"-/-/%"44-".62".5,(94/C!"4./",2(5F


A=   

6(9(!!"%/(!"5".9/,9(!"-64$5"625!(56(.65F24(-"(4"62/5,7./54"52/.!"4-7-
6"56"C 5"- -(/4"5 ":2,( 1"5C 24 37" %/55" .,(5!/ / .)9", !" /.'"(-".6/ 37" /5 ,7./5
2/557)-5/4"5/2"4 1"5/-.8-"4/5!"(-(5F
5"&7.!"625,%/(!(9(!(!"-!/(5&472/5"%/4-"5/,'(!/5C2/45/46"(/C!/(5+/&!/4"5
5".!/7-!"!&472/C7-+/&!/4245"4//-24!/4"//764/245"4/9".!"!/4C"55(-2/!"
5"4(.((!//+/&/(.6(67,!/G/-24"".!HF!+/&!/46(.'!(4"(6/7-2(6,F/-24!/4
6(.'7-2(6,"-#!7,5":65!"SRCW"T4"(5"/9".!"!/46(.'#!7,5":65"-/"!5!"
RCSRDRCTWDRCWRDSCRRF/(%"(67-,(56!"-6#4(5"5/,4"55"4"-/-24!/5C6/!/5/5-6"4((5
2/557)-9,/4"5!"(-(5C//-24!/46(.'37".%4".6"!/9".!"!/4"5/,'"4/5"724/!76/C2&4
/-7-#!7,":6"."55"5/5"-24"'9"4(64//C".6/(/9".!"!/4!4/64///44"6/
"//-24!/46-#-!"9"4(5"437.6/4"""4(!"64//F"/4!//-/!"/44"4!/+/&//
.)9",(4(7-".6.!/F+/&!/46(.'37"/-244!24/!76/&/437.659"<"537(5"55"F(55/
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  9    
       
<

<

:::!" +".@8::!":"%2"%-@8 : ::@8 ::!":%'1 "::!":*-%. 
`
4<=-=>=5 '&';2&5-5 ;4&'&55;='W39><-$6
'25-<Y='$-\,5=3-2S$53X9'&;5'3=eSa_`_\D,55S$53S#;X-4&'D;S-4&;\+3-2S$53X
-<D4'Ya_`_\,5=3-2S$53X3;$2S35;-<\-*;4S'&>S#;


 *5;3$5355<2>45<&',50''<="5$5<=>3&5<;'$'#';-4*5;3%8'<(3-<=;'4='&5
:>'A'2,3'=5&525+-4:>259;5*'<<5;>=-2-E:>&;5'+-E9;9<<;5$54,'$-3'4=5S9;-4$-92
A4=+'3 &< 45A< 3.&-<P 9;-4$-923'4=' 5 A.&'5W+3'P (  $9$-&&' &' 9;'4&';  ='4%"5 &5<
'<=>&4='< &>;4=' ,5;<S '4&5 <<-3P >3 &5< +;4&'< &'<*-5< 9; < -4<=-=>-%8'< &' '4<-45 <';-
'4$54=;; *5;3< =;'4='< &' <' =;4<3-=-; 5 $54='?&5 9; 2>45< $& A'E 3-< -4*5;3&5< '
$5<=>3&5< $53  ='$4525+- :>' 95<<>- 99'2 =-A5 4< =-A-&&'< :>' &'<'39'4,3S < 05+5<
'&>$$-54-< 95&'3 *$-2-=; '<=' &'<*-5 45 9;5$'<<5 &' '4<-45W9;'4&-E+'3 ' -4& <';'3
9;E';5<5<P -4=';'<<4='< ' &'<*-4='<S  05+5 95&' <'; >3 6=-35 ;'$>;<5 &-& =-$5 5> '<=;=(+- &'
'4<-45 9; 5< '&>$&5;'< ' =3#(3 <'; >3 ;-$5 -4<=;>3'4=5 9;  $54<=;>%"5 &5 $54,'$-3'4=5S
4=;'=4=5P45;<-25$'<<5='$4525+-'9;-4$-923'4='-4=';4'=-4&(#<=4=';'<=;-=59;<
$2<<'<&'#-C;'4&S;3'4-E;59;5#2'3P'3a__f5+5A';45*'&';2-4+;'<<5>'3>39;50'=5
-4=';4$-542 &'453-4&5  Z>3 $539>=&5; 95; 2>45[P $>05 5#0'=-A5 $54<-<=' '3 &-<=;-#>-;
$539>=&5;'< 95;= ='-< ' &' #-C5 $><=5 9; 2>45< &' '<$52< 9?#2-$<S '<=' =;#2,5 ='A' $535
5#0'=-A5 5 &'<'4A52A-3'4=5 &' >3 05+5 '&>$$-542 9; >C-2-; 5 '4<-45W9;'4&-E+'3 &'
3='3 =-$:>'($5392'=3'4='&9=&5<$;$=';.<=-$<&54'=#551'&>$$-542&59;50'=5P
*$-2-=4&5<<-359;'4&-E&5&5<2>45<S

'1-.;$1"93='3 =-$P'4<-45W9;'4&-E+'3P9;50'=5S
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<: 
-4<';%"5&5<05+5<453>4&5&'&>$%"50 (5#0'=5&''<=>&5, #<=4='='395S;5A&-<=5
<"5<92A;<&';<5RT$;-4%9;'$-<<';2+>(3:>'05+9;:>'3-<=;&'P<-#<';2+>(3
:>' +'P $54A-A'4&5 <&-3'4=' $53 < ;'+;< &5 05+5 & A-&S #'; +4,; ' 9';&'; &'A';-
$5394,;  =5&5< <'39;'U Z;<5 9>& ;@#'2 ' 'E a__e[S '<&' `hhh 5 >=5; 9';$'#- 
-395;=!4$-&5<05+5<9;5&'<'4A52A-3'4=5&<$;-4%<P'0 &'<$;'A->3;'2-&&'$&A'E3-<
9;'<'4='45:>'&-E;'<9'-=5-4$2><"5&'05+5<459;5$'<<5&'9;'4&-E+'3S
<05A'4<&',50'$54A-A'3&-;-3'4='$53&-A';<<='$4525+-<$535='2'A-<"5P-4=';4'='A.&'5<W
+3'P'0 =;E'39;&'4=;5&<2&'>2>3+;4&':>4=-&&'&'-4*5;3%8'<&:>-;-&<95;
'<<'<3'-5<P5:>'&-*-$>2=-4&3-<#><$&5<9;5*'<<5;'<95;3(=5&5<&-& =-$5<-45A&5;'<:>'
$54<-+3&'<9';=;45<'><2>45<5&'<'05&'9;'4&';S
' $5;&5 $53 54%2A'< Z`hhe[P 5 #;-4$;P &'<&' 5 -4.$-5 & $-A-2-E%"5P ( >3 =-A-&&' &<
$;-4%< ' &5< &>2=5<P 95-< 4"5 <' ;'<=;-4+' <53'4='  -4*!4$-P '3#5; <'0 9;'&53-44=' 4'<<'
9';.5&5P ' 5 #;-4$; <' *E '3 *5;3 &' 05+5<S < 05+5< &-& =-$5< ( >3 &5< 3(=5&5< >=-2-E&5< 9;
*$-2-=;59;5$'<<5&''4<-45W9;'4&-E+'3S2'<'<=-3>23&-A';<< ;'<&5<<';'<,>345<'95&'3
<';&'+;4&'>=-2-&&'9;59;5*'<<5;:>4&5>=-2-E&5&'*5;3$5;;'=S
59;5$'<<5'&>$=-A5P<=-A-&&'<&'05+5<=-A';3>3&'<'4A52A-3'4=52'4=5Q$54=>&5P,50'<'
<#' :>'  >=-2-E%"5 45 3#-'4=' '<$52; =;E 3>-=< A4=+'4< =4=5 9; 5 '4<-45 :>4=5 9; 
9;'4&-E+'3Z ' Pa__c[S53-<<5P5><5&'<=45A'<=;=(+-&-& =-$'3<2&'
>2 *$-2-=;  5 9;5$'<<5 &' '4<-45W9;'4&-E+'3 &5< 2>45<P 95-< 5 05+5 <' *E $535 >3 3(=5&5
#<=4='-395;=4='''*-$E9;5&'<'4A52A-3'4=5$5+4-=-A5&52>45S
<<-3P >=-2-E4&5 '<= *5;3 $535 3'=5&525+- &' '4<-45 5< 2>45< &' ,50' <' <'4=-;"5 3-<
=;.&5< 9'2< >2<P >3 A'E :>' 5< 3'<35< 0  '<="5 $4<&5< &' >3 3'=5&525+- A'2,P 3< :>'
-4&(>=-2-E&'3&-<=>-<P4:>259;5*'<<5;>=-2-E:>&;5'+-E9;9<<;5$54,'$-3'4=5S
9;-4$-92A4=+'3'3=;E';'<<<45A<3.&-<9;53#-'4=''<$52;P9;-4$-923'4='5A.&'5W+3'P
($9$-&&'&'9;'4&';='4%"5&5<'<=>&4='<&>;4=',5;<S
 'C=3'4=' 4'<=' $54='C=5 :>' 5< 05+5< '2'=;74-$5< ='3 <' 35<=;&5 >3 *';;3'4= 3>-=5
'*-$E9;=;4<3-=-;$54,'$-3'4=55<05A'4<P95-<<"592-$%8'<:>'2(3&'&'<9';=;5-4=';'<<'
&52>45P<"5*2'C.A'-<5<>*-$-'4='9;=>;'3&-A';<< ;'<&5$54,'$-3'4=5S'+>4&52-A'-;PT
=5&''4<-4;'9;'4&';+4,45A5<>95;='$535><5&'&-*';'4='<<5*=B;'<'&>$$-54-<P$53
9'<:>-<4-4=';4'='5>=;<*5;3<&''4<-45:>'><3$539>=&5;$535*';;3'4=UZ2-A'-;'=2
a__`[S
4=;'=4=5P45;<-25$'<<5='$4525+-'9;-4$-923'4='-4=';4'=-4&(#<=4=';'<=;-=59;
< $2<<'< &' #-C ;'4&S ; 3'4-E; 5 9;5#2'3P '3 a__f 5 +5A';45 *'&';2 -4+;'<<5> '3 >3
9;50'=5-4=';4$-542&'453-4&5Z>3$539>=&5;95;2>45[P$>055#0'=-A5$54<-<=''3&-<=;-#>-;
$539>=&5;'<95;= ='-<'&'#-C5$><=59;2>45<&''<$52<9?#2-$<Za_`_[S
-3924=%"5&59;50'=5*5-&-A-&-&'3&><*<'<S9;-3'-;*<'*5;3;'2-E&5<='<='<
$53=;)<35&'25<&'$539>=&5;'<45<:>-<*5;3A2-&5<$;-=(;-5<$535&>;#-2-&&'P><#-2-&&'
'&'<'39'4,5S<='<='<5$5;;';3'3$-4$5'<$52<&-<=;-#>.&<45<'<=&5<&'"5>25P-5 ;4&'
&5 >2P 5$4=-4<P -5 &' 4'-;5 ' -<=;-=5 '&';2S 2(3 &-<<5P < '<$52< <'2'$-54&< ;'$'#';3
=3#(3-4*;'<=;>=>;&';'&'4'$'<< ;-9;9;535A';5$'<<5-4=';4'=S
5 <'+>4&5 <'3'<=;' &' a_`_ *5- -4-$-&  <'+>4& *<' &5 9;50'=5 54&' 2>45< &' b__ '<$52<
9?#2-$<*5;3#'4'*-$-&5<$535><5&'$539>=&5;'<$535*';;3'4=&'95-545'4<-45S'<=
*<'  <$52 <=&>2 4=74-5 &' E'A'&5 9';='4$'4=' 5 3>4-$.9-5 &' ;&-3 &5 ';-&6 *5-  ?4-$
'<$52&5';-&695=-+>;<';$54='392&$535<$539>=&5;'<S
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';$'#'4&5-395;=!4$-&59;50'=5P'<=';=-+5&'<'4A52A'>>305+5'2'=;74-$5'&>$$-542
=;=-A5':>'>C-2-$54='?&5<A-<=5<&>;4='5'4<-45*>4&3'4=2S05+5'2'=;74-$5'&>$$-542*5-
&'<'4A52A-&545 '3$540>4=5$535<9;5*'<<5;'<&;'*';-&'<$52'='<=&5<9;A2-%"5&5
05+5S


=:    
=:< !0 *"*.*#*.!0%*)%.
<$;-4%<&53>4&5=>24"5<"5-+>-<'34'4,>3<9'$=5<$;-4%<&'5>=;5<='395<P95-<
4=-+3'4='P :>4&5 < $;-4%< '<=>&A3P *-$A3 -<52&< 9; =';'3 $54$'4=;%"5S 50' '3 &-P
'2< *E'3 < =;'*< 5 3'<35 ='395 '3 :>' '<="5 $'<<4&5  4=';4'=S ; ><$, Za__h[P T
3>&4% 45 $5395;=3'4=5 & $;-4% ( *;>=5 &5< 45A5< ='395< ' 4"5 ,  3>-=5 $535 *>+-;US 
$;'<$'4=RT,50'P>3$;-4%$533-<&'$-4$545<><-4=';4'='5$'2>2;95;:>'*E'39;='&
A-&&'2''2&'A'<';'<=-3>2&-<<5P9;<'-4='+;;5>4-A';<5=>2US
$'<<55<9;5&>=5<='$4526+-$5<(>3+;4&'&'<*-59;'&>$%"5'9;:>'=5&5<95<<3
='; -4*5;3%8'< ' >=-2-E; &' 35&5 $54*5;= A'2 < 45A< ='$4525+-<P ( 9;'$-<5 >3 +;4&' '<*5;%5
'&>$$-542 A-<=5 :>' -<<5 'C-+'  *5;3%"5 &' +;4&' 9;=' &5< 9;5*'<<5;'<P 2=';4&5 95;=4=5P 5
99'2&59;5*'<<5;S>-=5<&'2'<0 =)3'33'4=':>'(9;'$-<53>&;<>34'-;&''4<-4;''3
2+>4<$<5<='4=&9=;<>34'-;&''4<-455;-=35'&>$$-542&5<45A5<='395<P&'<'04&5
9; 5< '&>$4&5< >3 '4<-45 &' :>2-&&'P &':>&5 < 45A< 'C-+)4$-< <5$--<P 9; :>'P <<-3P
5$5;;>3-4=';%"53-5;$535<2>45<'9;'4&-E+'3$54='%S
53 < 45A< ='$4525+-< ' A4%5< $-'4=.*-$5< ='35< 45< 9;-35;&5 ' 'A52>.&5 =3#(3 '3
5>=;5<<9'$=5<P<<-3$5354'&>$%"5P<-4&5&'>39;&-+3=;&-$-542'#><$4&52+545A5'
-4=';=-A5'5<05+5<'&>$=-A5<<"5>3'C'3925&-<<5P'<<*';;3'4=(><&9;>4-;'&>$%"5'
&-A';<"59;&'<<'35&5$,3;='4%"5'-4=';'<<'&5<2>45<S
5+5< '&>$=-A5< 95&'3 *$-2-=; 5 9;5$'<<5 &' '4<-45W9;'4&-E+'3 ' -4& <';'3 9;E';5<5<P
-4=';'<<4='<'&'<*-4='<S05+595&'<';>36=-35;'$>;<5&-& =-$55>'<=;=(+-&''4<-459;5<
'&>$&5;'< ' =3#(3 <'; >3 ;-$5 -4<=;>3'4=5 9;  $54<=;>%"5 &5 $54,'$-3'4=5S '4&5 <<-3P 5
5#0'=-A5 &5< 05+5< '&>$$-54-< 4"5 ( 9'4<  &-A';<"5 5> 5 9;E'; '3 05+;P '2'< 95<<>'3 >3
5#0'=-A5 3-5; :>' ( 'C=3'4=' 5 &' &'<9';=; 5 $54,'$-3'4=5 &5 2>45 '3 >3 &'=';3-4&
&-<$-92-4S05+5'&>$$-54295&'3>-=<A'E'<<';><&5$535>3'C';$.$-5&'*-C%"55>=(3'<35
45>C-2-5&'>3>2S
9;'4&-E+'3=;A(<&'05+5<P$535&53-46P92A;<$;>E&<P3'36;-'5>=;5<9';3-=':>'
5 2>45 *% & 9;'4&-E+'3 >3 9;5$'<<5 -4=';'<<4=' ' =( &-A';=-&5S ; -<<5P '2'< &'A'3 <';
>=-2-E&5< 5$<-5423'4=' 9; <4; < 2$>4< :>' <' 9;5&>E'3 4 =-A-&&' '<$52; &- ;-S '<='
<'4=-&5A';-*-$35<:>', =;)<<9'$=5<:>'95;<-<60><=-*-$3-4$5;95;%"5&505+54<>2<S"5
'<='<R 5 $; ='; 2?&-$5P 5 &'<'4A52A-3'4=5 &' =($4-$< -4='2'$=>-< '  *5;3%"5 &' ;'2%8'< <5$--<S
Z ' Za__a[$-=&595;Za__cP9Sab[[S
4?3';5< 05+5< 5*';'$-&5< 9'25 $539>=&5; 0>&3  &'<'4A52A'; 5 9'4<3'4=5P 5 ;$-5$.4-5 '
-4& :>'<=8'< &' 3='3 =-$P $-)4$-<P '<$;-=P *.<-$ ' A ;-< 5>=;< &-<$-92-4<P 2(3 &' >C-2-;
=3#(3 45 2&5 *.<-$5 ' 9<-$526+-$5 &5< 2>45<S 50' '3 &- '4$54=;W<' >3 -4*-4-&&' &' 05+5<
'&>$$-54-<&'A;-&5<=-95<S'+>4&52'4='Z`hhb[9'&+5+-95;=; <&5<05+5<'&>$$-54-<(
&' 'C925;%"5 >=5&-;-+-& 5 -4A(< & -4<=;>%"5 'C92.$-= ' &-;'=P '<= *-25<5*- &' '4<-45 &'*'4&' 
-&'-&':>'5<2>45<9;'4&'33'2,5;:>4&5<"52-A;'<9;&'<$5#;-;;'2%8'<95;<-3'<35<P5
-4A(<&'<';'3'C92-$-=3'4=''4<-4&5<S
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=:= -*&"/*(*(,0/!*-,*-'0)*
 9;50'=5 >3 $539>=&5; 95; 2>45 Z[ <>;+->  9;=-; &' >3 9;50'=5 &'<'4A52A-&5 9'25  
Z 4<=-=>=5 &' '$4525+- &' <<$,><'==<[ :>' =-4, $535 5#0'=-A5 &'<'4A52A'; $539>=&5;'< &'
#-C5 $><=5 9; <';'3 >=-2-E&5< 4 '&>$%"5 $535 *$-2-=&5; &5 9;5$'<<5 &' '4<-45 9;'4&-E+'3
'3<2&'>2Z  Pa__h[S5<=';-5;3'4='P -4=';4$-542Z4'9=59';,-2&[*5-
$;-& $53  -4='4%"5 &' &-A>2+; 5 9;50'=5 45< 9;-4$-9-< 9.<'< '3 &'<'4A52A-3'4=5P '4=;' '2'< 5
;<-2S
 9;50'=5  $54<-<=' '3 &-<=;-#>-; 4'=#551< 9; 2>45< &' '<$52< 9?#2-$< 45 ;<-2P $53 
-4='4%"5 &' 3'2,5;;  :>2-&&' &5 '4<-45 ' 9;535A';  -4$2><"5 &-+-=2P &4&5 <<-3 3-<
595;=>4-&&'< 5< <'>< 2>45< Z   '= 2P a_`_[S 2(3 & &-<=;-#>-%"5 &5 4'=#551<  '<$52
=3#(3;'$'#'; =5&-4*;'<=;>=>;9;5*';'$';$'<<5-4=';4'=5<2>45<S
 9;50'=5  ='A' -4-$-5 '3 a__d 45 ;<-2 96<  A-<-= &5 ;'9;'<'4=4=' 5*-$-2 &   
54&'45$<-"5*-;35>>39;$';-$535+5A';45*'&';2S96<9;$';-;'2-E&5+5A';45-4-$-5>
59;5$'<<5&':>-<-%"5'&-<=;-#>-%"5&5<4'=#551<S3<'+>-&59;5$'<<5&'&-<=;-#>-%"5*5-&-A-&-&5
'3 '=9<S 4-$-23'4=' 9'4< 2+>3< '<$52< ;'$'#';3 5< $539>=&5;'<P 54&' *5- 42-<&5
'*'=-A3'4='3'2,5;-&5'4<-45'3<2&'>2S96<59;5$'<<5-4-$-2&-<=;-#>-%"5&5<4'=#551<
5<95>$5<A'3=-4+-4&5=5&559.<S
9'<;&'59;50'=5-4-$-29;'A';>=-2-E%"5&5<':>-93'4=5<&'4=;5'*5;&'<$52=>23'4='
<6 ( 9';3-=-&5 5 2>45  >=-2-E%"5 &>;4=' 5 9';.5&5 '3 :>' '<=-A'; 4 '<$52P $54=>&5 A-<=5 :>'
+;4&' 9;=' & 959>2%"5 #;<-2'-; 4"5 95<<>- $'<<5 5 ><5 &' $539>=&5;'< ' 3>-=5 3'45< &
-4=';4'=P  >=-2-E%"5 &'<<'< 4'=#551< 4 '<$52 ;'9;'<'4= >3 +;4&' A4%5 4 '&>$%"5 #;<-2'-;
95<<-#-2-=4&52(3&-4$2><"5&-+-=2&5<2>45<P595;=>4-&&'&'>=-2-E%"5&'>3*';;3'4=:>'
<'#'3>=-2-E&=5;4W<'3>-=5-395;=4='459;'4&-E&5&5<3'<35<S


=:> *#*.!0%*)%.,-*).%)*!"/"(/%
; <' >=-2-E; 05+5< '&>$$-54-< 45 '4<-45 & ='3 =-$ ( *>4&3'4=2  $;-=-A-&&' '
-4=';'<<' &' 9;5*'<<5;'< ' 2>45<S 2(3 &-<<5P 5 9;5*'<<5; 9;'$-< 924'0; '3 :>' 353'4=5< &'A'3
<';-4=;5&>E-&5<&'*5;3=5;4 W25<>3;'$>;<59'&+6+-$5S<='$4525+-<&-+-=-<P$535-4<=;>3'4=5
3'&-&5; &5 9;5$'<<5 &' '4<-45W9;'4&-E+'3 =5;43W<' ;'2'A4='<P 95-< 5< 2>45< <' '4A52A'3
'35$-5423'4='$53<=-A-&&'<''4$54=;3<-+4-*-$&59;<>9;'4&-E+'3S<05+5<'&>$=-A5<
&-+-=-< #<'-3W<' 45 -4=';'<<' :>' 5< 9;'4&-E'< =)3 '3 05+; ' '3 #;-4$;P ' 4'<=' $54$'-=5 5
9;5*'<<5; &'A';  ='; #<=4=' $>-&&5 5 =;E'; =-< ='$4525+-< 9;  <2 &' >2P 95-< 5< 05+5<
'&>$$-54-<&'A'395<<>-;>39&;"5&':>2-&&'<=-<*=6;-5P9;:>'<<-3<'2$4$'5<5#0'=-A5<
23'0&5<SS
 -395;=!4$- &5< 05+5<P '3 '<9'$-2 4 ;' &' $-)4$-< 'C=< $535  3='3 =-$P A'3 <'4&5
&'#=-& ,  2+>3 ='395P 95-<  $;-4% -4=';+' $53 5< &'<*-5< & ='3 =-$ #;-4$4&5 ' $53 
-4=';A'4%"5&59;5*'<<5;S5;-<<5P559=;95;=;#2,;='3 =-$95;3'-5&5<05+5<P59;5*'<<5;
&'A' 2'A; '3 $54=  -395;=!4$- & &'*-4-%"5 &5< $54='?&5< ' &< ,#-2-&&'< 9;'<'4='< 4<
#;-4$&'-;<'5924'03'4=5&'<>%"5$5355#0'=-A5&'505+54"5<'=5;4;3';52E';S
54=>&55><5&'05+5<'&>$=-A5<43'=5&525+-&''4<-45&3='3 =-$'3<>3-5;->C-2-
59;5*'<<5;$5392'3'4=;<><>2<P*E'4&5$53:>'5<2>45<<'-4=';'<<'39'2<3'<3<P95-<5
05+5 '<=-3>2 5 ;$-5$.4-5 26+-$5 3='3 =-$5P $9$-= 5 2>45 4 '2#5;%"5 &' 45A< '<=;=(+-< &'
05+5<'&';'<52>%"5&'9;5#2'3<P0>&45&'<'4A52A-3'4=5&+-2-&&'3'4=2P'9;595;$-54'2'
>3*5;3&-A';=-&'9;E';5<&'9;'4&';='3 =-$Z  Pa__d[S


1512

 54+;'<<5&''<:>-<' 45A%"5&'&'5;=''5;&'<='&'&>$%"5'$4526+-$
=2WWa_``





>:    
-<=5:>'5$539>=&5;(>39'%3>-=5-395;=4='9;>C-2-;9;'4&-E+'3&5<2>45<P5
05+5 3'36;- 3='3 =-$ *5- &'<'4A52A-&5 $53 5 5#0'=-A5 &' '4<-4; < 59';%8'< # <-$< &
3='3 =-$ 9; 2>45< &5 bG 45 &5 '4<-45 *>4&3'4=2 & '<$52 '<=&>2 :>' ;'$'#'> 5<
$539>=&5;'<&59;50'=5S
 05+5 95<<>- >3 -4=';*$' <-392'< 95;(3 &-A';=-& :>' 9';3-=' 5< 2>45< 9;'4&';'3
3='3 =-$ &' >3 0'-=5 &-A';=-&5 ' 9;E';5<5P 5 :>2 $54<-<=' '3 >3 =#>2'-;5 $53 A ;-< $;=<
A-;&<9;#-C5<:>-<$54=)359';%8'<3='3 =-$<'5<;'<>2=&5<&'<=<59';%8'<S;:>'
5<2>45<$';='3(4'$'<< ;-5&'<A-;;>3$;=:>'$54='4,>359';%"5'5>=;$53;'<95<=
&'<<59';%"5S
 $& :>'<="5 $5;;'= 5< 2>45< -;"5 +4,; 954=5< :>' $>3>2;"5 =( 5 *-42 &5 :>-4=5 4.A'2P
54&' '2' -;  <#'; :>4=5< $';=5< ' :>4=5< ';;5< *-E';3P -<<5 =3#(3 -;  '<=-3>2;  $539'=-%"5
'4=;'5<2>45<P0 :>'>4<A"5:>';';*E';3-<954=5<:>'5>=;5<P>3'4=4&5'*-$-)4$-&505+5
:>'*; 5<2>45<9;'4&';'32+5:>'9'4<(&'354<=;&5=;A(<&'3'35;-E%"5S
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&'<'4,5<'2+>4<'*'-=5<P<'4&5#'3* $-2&'05+;0 :>'52>45<69;'$-<; $2-$;$53535><'4
:>'<="5 ' 2+>3< A'E'< &-+-=; 5< 4?3';5< :>' <"5 ;'<>2=&5< & :>'<="5S <<' 05+5 <';  >=-2-E&5
-4&-A-&>23'4=' 95<<-#-2-=4&5 :>'  9;5*'<<5; 5#<';A'  'A52>%"5 &' $& >3P :>-< < 3'2,5;-<
2$4%&<P'<&-*-$>2&&'<'4$54=;&<&>;4='>2S


?: 
>4&5 95<<-#-2-=35< 5< 2>45< >3 3#-'4=' 2'+;' ' *A5; A'2 9; <> 9;'4&-E+'3P (
45=6;-55>3'4=5&'-4=';'<<'=4=595;9;='&5<2>45<:>'-;"5<-;&;5=-4&<>2<=;&-$-54-<P
$5359;5<9;5*'<<5;'<:>'2$4%;"5>33-5;9;=-$-9%"5&'<'><2>45<4<>2<P5#='4&5>3
>3'4=5 $5+4-=-A5 #<=4=' $54<-&'; A'2P >3 A'E :>' 5 9;5$'<<5 $5+4-=-A5 ( $54=.4>5 ' 5 9;5*'<<5;
&'A'*A5;'$';'<<'9;5$'<<55*';'$'4&5$54&-%8'<9;:>'-<=55$5;;S
 53 -<=5P 9; 4='$'&';35<  >=-2-E%"5 &5 05+5 T'25< $3-4,5< & -)4$-UP *5- &-<=;-#>.&5
>3 :>'<=-54 ;-5 $54='4&5 9';+>4=< ;'*';'4='< 5< ='3< &5 05+5P 9; ,A'; >3 A';-*-$%"5 -4-$-2
<5#;'5<$54,'$-3'4=5<9;(A-5<&5<2>45<S5+5'3<'+>-&P5<2>45<=-A';3>3$54==5-4-$-2$53
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353'4=5< &' 9;'4&-E+'3 <-+4-*-$=-AP #<'& 4 $54<=;>%"5 &5 <'> 9;69;-5 $54,'$-3'4=5P
392-4&5 <'>< $54$'-=5< =;A(< &' >3 3#-'4=' '4A52=5 '3 &'<*-5< 35=-A4='<P &-A';<"5P 2'+;-P
-3+-4%"5 ' <=-<*%"5 9; '4$54=;; < &'A-&< <52>%8'< 9; 5< 9;5#2'3< :>' -3 <>;+-4&5 45
&'$5;;'; &5 05+5S <<-3P ,5>A' >3 +;4&' $'-=%"5 45 3(=5&5 &' '4<-45 9;595<=5P =4=5 9'25<
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  PSSP  PSSP P SP PSS'<'4A52A-3'4=5'5+5<
&>$$-54-<'<=-4&5<5;50'=5$S-396<-5;<-2'-;5&'5+5<'4=;'='4-3'4=5-+-=2S
 3'<a_`_S

 PQ PSS 395;=!4$-55+5&>$=-A5><4=+'4<5;5$'<<54<-45
9;'4&-E+'3S54+;'<<5$-542'3#-'4='<S -9';3-&-;9;'4&-E+'3Sa__cS

S;50'=53539>=&5;95;2>45Sa_`_S-<954.A'23R,==9RVVBBBS>$S5;+S#;V-4<=-=>$-542VS
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,+#$*+3,C)-"$!,$1$/,11$23-3)2+,24),CC/12341,/+2*+3,#4*+,
$23$+"4$1$+31!1 +$21"4*+3,213,211,2C

)-"$1$23,3)$,4)-"$)22$4**31$,+,2)*+3,22,)22$!$,2!,1*
* !$+$C  )*+3, /13+ ,4 +, /13+  4* 31*$+, "14/, KZLC 42 /1$+$/$2
/1$+%/$,22,B
J1$+%/$,+3$I"4+,23/1$+%/$,@3,,,'3,$ +3$,2$*2*,JB$"4)A
J 1$+%/$,  +, ,+31$, I4* /1,/,2$, 61$1 +, /, 21 !)2  4* /1,/,2$,
!)2 +, /, 21 61$1C +#4* /1,/,2$,@ /,13+3,@ /, 21 ,2 ,$2 , *2*, 3*/,C 
/1$+%/$,+,G,+31$,1/12+3,,2"4$+3*,,B
_I`_J
22$*@$*/,22%6)042'+,,*2*,3*/,A
J1$+%/$,,31$1,8)4%,I*/1,/,2$,2-/,2161$12+,!,1!)22-/,
21 !)2 2 +, !,1 61$1@ /,104 , 31$1, 6),1  8)4%,JB    ,4 +, @ +, # 31$1
/,22$$)$C
2 /1$*$12 +,.2  )-"$ ,2 ,+$3,2 M6",2M !,$ 2+6,)6$ /,1 4* )-"$, /,),+ 2 +
4(2$7$:IRYXYGRZVWJ*RZSQ04$+31,4:$4,+'4+3,2,*"142/13$+ +$2+,Q@^R@
*$231@8/+$4/14*+5*1,$+!$+$3,6),12+31QRC
,3!$2(11@/,/4)1*+3,+#$,,*,1,!;C#@+2$,0431,'4)#,RZSR@
+,:1$',12$,+,1C*RZUS+31,4/14+$612$1@,+23,1+,4#1)
* +"+#1$ )31$ KRLC 4)$,4 * RZWV , /1$*$1, 31)#, 2,1 3,1$ ,2 ,+'4+3,2 !4::9
,*$++, ,2 ,+$3,2  )-"$ )22$  ,2 ,+'4+3,2  4(2$7$:@ !$+$+, "142 
/13$+ +$@ ,* 2 +23 31)#,@ /4)$,4 * RZXT  3,1$  )-"$ 4::9 KRG /CLC  /)61
D!4::9E,1$"*$+")2@2$"+$!$$+13,@$*/1$2,@24'3$6,@+4),2,3CKRRLC
 ,+$3, M!4::9M /, 21 +3+$, ,*, 4* 2$34, ,+ +, /,*,2 12/,+1
2$*/)2*+3M$*M,4M ,MC 2*,,+#+,2$+!,1*.2+221$22,12$34,@$:1
)",+31M2$*MM+,M,*,@/,18*/),@M3)6:M@M042M@CCC23,1+*$2/1,/1$,C,+2$1@
/,1 8*/),@ $+!,1*.2 ,*, M#,*+2 )3,2M@ M$2 04+32M ,4 M6+3, !,13MC  8$23 04
31*$+ 83*+3 04)  M)341M@ M3*/1341M ,4 M6),$M 04/,*,2 ,+2$11 ,*,
)$*$32/13$2$+!,1*.2C,+2$11*,2,*,)3,3,,2,2#,*+2,**$2R@ZQ*@+3,
4*#,**,*R@YY*+,21$M)3,M2$*M042)3,MC
6$, , 2+6,)6$*+3,  2 $+5*12 /,22$$)$2 /13$2 ,2 2$23*2 M!4::9M  , "1+
2422,,*1$)242/)$.2@)-"$M!4::9M,+2$1#,'4*3+$M23+1M3*
4**/)$3,+1,+31,)/1,22,2$+4231$$2C
RCR2/3,2)-"$!4::9
D* ,+'4+3, $!42,  *   131$:, /,1 4* !4+, 131%23$B ! I8J@ , 04) 22,$
,*/,+3,*4*+5*1,1)+,$+316),KQ@RL@,*,6),1!I8J*81/12+3+,,
D"14/13$+ +$E8*EKRQLC
 )-"$!4::9),"$0424/,13,2*,,21$,%+$,042,/1,8$*,2@,$+62
83,2KSL@,*,,2)-"$)22$,41$23,3)$,*,)$,31$1,8)4%,C22)$04!$1*
04/1,/,2$,2-/,2161$1,4!)2@,42'@/1,/,2$,2-/,2161$1,4!)2@
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13,411C )-"$,,)+@22/1,$*+3,3**,+3'04/12/1,/,2$.2@
2,,2,26),12BQ/1!)2,R/161$1,C
  )-"$ !4::9 2 ,*/,13  *+$1 $!1+3  )-"$ 1$23,3)$@ /,$2 242 /1,/,2$.2
/,* 31 2+3$, 6",@ ,*, /,1 8*/),@ 3)6:A 4* /,4,A *$2 ,4 *+,2A +31 ,4312C 23
),"$@)4)G24*D"14/13$+ +$E@,42'@,04+3,4*)*+3,8/13+4*,+'4+3,
4+$612,@2+,1/12+3,/,1B 
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22/13$+ +$4*6),12$34,+,$+316),KQ@RL@+,22$*@4*"146104+3,
4*,6",/13+4*,+'4+3,4+$612,IJC ,+$3,),"$!4::92+,+31+3,1$,2
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Produto

Condicionador de Ar

Freios “Anti-lock”

Empresa

O que faz a Lógica Fuzzy

Hitachi, Matsushita, Mitsubishi, Previne a variação da temperatura ao ser
Sharp
regulada e consume menos energia
Nissan
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Controla o freio em situações perigosas,
baseado na velocidade e aceleração do
carro
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Máquina Copiadora

Canon

Ajusta a voltagem do tambor, baseado na
densidade da imagem, temperatura e
umidade

Sistema de Gerenciamento de
Saúde

Omron

Avalia e acompanha a saúde e disposição
de empregados de uma empresa

Goldstar, Hitachi, Samsung,
Sony

Ajusta a cor e textura da tela para cada
quadro, e estabiliza o volume baseado na
localização do espectador

Daewoo, Goldstar, Hitachi,
Matsushita, Samsung, Sony,
Sharp

Ajusta a estratégia de lavagem, baseado no
nível sujeira, tipo de tecido, na quantidade
de roupa, e nível d'água

Televisão

     

FONTE: FUZZY THINKING: THE NEW SCIENCE OF FUZZY

LOGIC
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Figura 1 - Aprendizado Transmitido e Interativo.
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Figura 2 - Janelas do Geogebra.
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Figura 3 - Tela de edição do Google sites.

1527

VI Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação
Tecnológica - CONNEPI – 2011

Figura 4: Página inicial do Laboratório Virtual de Matemática.
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Figura 5 - Atividade elipse.
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Figura 6 - Atividade função modular.
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,%',%&4:*3,B:&;<&&?&3<4;=:*,=%4;1=34;%4<&:#&,:434%4&3;,342'%,4%
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8:4)&;;4:#=/#428&<(3#,&;<&22&%,:4#&;;4%41=34<,;#43+&#,2&3<4;N
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8:&4#=8$7&; %& %,)&:&3<&; #=1<=:;L &2 %,)&:&3<&; 242&3<4; +,;<5:,#4;L 4
&;<"&1&#&:#428:$7&;&3<:&4;#43#&,<4;&8:4#&;;4;2<&2<,#4;%48;;%4&%4
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1,?:4;&=2;,<=$!4#4<,%,3?,?&3#,%8&141=349=&84%&4#;,43:34%,;<3#,2&3<4%4
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;&2,3:,4;%&&;<=%4;<&2<,#4;4=%&&;<=%4%&?41=$!4+,;<5:,#%4;#43#&,<4;9=&
&;<!4;&3%4&;<=%%4;N   U^\\`L8NbV

B: .1./*( 0**'+"$*
 &23%2<&2<,#%4=1%&4:,2)4,=28:4/&<4%&8&;9=,;9=&%=:4=
?:,4;2&;&;%&8&;9=,;&8:&8:$!4N4,3-#,4%4341&<,?4)4,&1"4:%448:4/&<4/=3<4
#44:%&3$!4 8&%*5*,# %; %=; ,3;<,<=,$7&; U;#41 ;<%=1 &3:,9=& ,; & 3,?&:;,%%&
;<%=1 %& 4:,2L #28=; %& !4 4!4 % 1,BVL & 85; #&,<4L )4:2 8:&;&3<%4; 4;
1=34;8:&;#41+%4;*:=84;&8&;9=,;&8:&8:$!4%;8:&;&3<$7&;N8:4/&<4<&?&
#=12 3#,&2=2&?&3<49=&4#4::&=&3<:&4;%,;]_]e%&4=<=":4%&^\\d34=%,<5:,4%
28=;!4 4!4%1,BL#43<3%4#42^ce8:<,#,83<&;%4;%,?&:;4;2=3,#-8,4;%4
;=1%&4:,2L#43)4:2&9=%:4;&*=,:N
1.*@

.0$$-)0 /-*.(1)$%-$*; )/0:  )/$)*
!4 4!4%1,B
!4=,B%43=
:#:-
4:,35841,;
:4&"&
3=;
4,;<
,14%&:3
*0'

.0$$-)0 /
@HA
EB
@D
@
B
@
B
@
AFH

K
EG9G
AA9E
D9C
?9C
@9@
?9C
@9@
?9C
@??9?

43<&M:*3,B$!4% &23%&2<&2<,#%4=1%&4:,2N

42448:4/&<4)4,:&1,B%48&14;1=34;%4&3;,342'%,4&%4#=:;4%&1,#&3#,<=:
&22<&2<,#%L8:4#=:4=S;&%,?&:;,),#:42A,24;4),#,3;&81&;<:;L#42,;;4
<,3*,=S;&<4%4;4;3-?&,;%&&;#41:,%%&&3<:&4;8:<,#,83<&;L#43)4:2&9=%:4",A4N
1.*A

.0$$-)0 /-*. .1  )/0.1*
=3%2&3<1 3#4281&<4
=3%2&3<14281&<4
'%,4 3#4281&<4
'%,44281&<4
=8&:,4: 3#4281&<4
=8&:,4:4281&<4
5; :%=$!4 3#4281&<4
5; :%=$!44281&<4
*0'

.0$$-)0 /
C
@
@AF
AC
@@?
F
D
@
AFH
1535

K
@9C
?9C
CD9D
G9E
BH9C
A9D
@9G
?9C
@??9?



 43*:&;;4%&&;9=,;& 34?$!4%&%&4:<&&4:%&;<&%&%=#$!4&#3415*,#
<1SS^\]]


43<&M:*3,B$!4% &23%&2<&2<,#%4=1%&4:,2N

 &?&3<4 8:4#=:4= :&=3,: 1=34; & 8:4)&;;4:&; %& <4%4 4 ;=1 %& 4:,2L "=;#3%4
<:?';%&=2&?&3<4%,)&:&3#,%4L24;<::2<&2<,#%&=223&,:2,;,3<&:&;;3<&L&
24;<:3%4 9=& 34 %&#4::&: % +,;<5:, ; #,(3#,; &A<; :&;41?&:2 *:3%&; 8:4"1&2; %
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4<4_M1*=2;,3?&3$7&;%&:9=,2&%&;%&,:#=;

49=:<4%,L)4,8:&;&3<%?,%&4":%& ;#&@<438&14;1=34;%4&3;,34
2'%,4 & =2 %&243;<:$!4 %; 1&,; % )4:$ *:?,<#,431 %& &@<43 8&14; 1=34; % N
&;;& %, 4#4::&= =2 %&;),4 %& A%:&BL  1=3 %4 &3;,34 2'%,4 &:41, ,; &3):&3<4=
;,2=1<3&2&3<&]_#43#4::&3<&;8:<,#,83<&;%4&?&3<4N

1538



 43*:&;;4%&&;9=,;& 34?$!4%&%&4:<&&4:%&;<&%&%=#$!4&#3415*,#
<1SS^\]]



4<4`M&;),4;,2=1< 3&4%&A%:&BN

4 9=,3<4 %,L )4, 8:&;&3<%4 ?,% & 4": %& 4+33 =; 8&14; 1=34; %4 &3;,34
2'%,4 & =2 %&243;<:$!4 % ;42 %4; <&:24; %  8&14; 1=34; % N 4, :&1,B%4
<2"'2=2#49=&<&1%&&3#&::2&3<4%;8:&;&3<$7&;N


4<4aM:<,#,83<&;% &23%&2<&2<,#%4=1%&4:,2

=:3<&<4%;&23)4:2:&1,B%;?:,;4),#,3;#428:<,#,8$!4%&<4%4;4;
,3;#:,<4;34&?&3<4L#42=2#:*+4::,%&^\+4:;N
4),#,3;4":&A%:&B8:4#=:4=&3;,3:;:&*:;L1*=2;<'#3,#;%&;-%L%&)&;&
<9=&;4":&&;;&)"=14;4/4*42<&2<,#4N8&$P+42&29=&#1#=1?Q)4,&A81,#%4
4:,*&2%4/4*4%&A%:&BL#43)4:2&3::%4341,?:4%&1"+3N
 4),#,3 ;4":& /4*4; %,%<,#4; 8:&;&3<%4; 8&14  U"4:<5:,4 %& 3;,34 %
<&2<,#V )4:2 =<,1,B%4; ?:,4; /4*4; %,%<,#4; 9=& &3?41?&2  2<&2<,#L
8:,3#,812&3<& 8: ; ;':,&; ,3,#,,;N 4%4; 4; /4*4; )4:2 #43)&##,43%4; 8&14 L =2
*:=84)4:2%484:1=34;&8:4)&;;4:&;%&2<&2<,#%L28=;!4 4!4%1,BN
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4<4bM),#,3%& 4*4;%,%<,#4;8:&;&3<%48&14U1=34;%V

 4),#,3 %& ):$7&; % 8:4)&;;4: *1&3& % ,1? :,; 8:4#=:4= &3;,3: 4;
#43#&,<4;L 48&:$7&; & 8:48:,&%%&; %; ):$7&;L <&3%4 #424 )4#4 1=34; & 8:4)&;;4:&; %4
&3;,34)=3%2&3<1N
 4),#,3 ;4":& &9=$7&; 2,3,;<:% 9=& 2,3,;<:&, 8:4#=:4= %&),3,:L #43<&A<=1,B:L
&A&281,),#: & :&;41?&: ; &9=$7&; %4 8:,2&,:4 & ;&*=3%4 *:=L 81,#3%4 1*=2; %& ;=;
%&),3,$7&;&8:48:,&%%&;9=&;!484=#48:4?&,<%;%=:3<&4&3;,34)=3%2&3<1&2'%,4
%4 &3;,34 :&*=1:N 4, 8:&;&3<%4 <2"'2 =2 %4; 2'<4%4; %& ;41=$!4 %& &9=$!4 %4
<&:#&,:4*:=N
 4),#,3 ;4":& 1,2,<&; %&:,?%; & ,3<&*:,; 8:&;&3<% 8&14 8:4)&;;4: ,2=3%4
?1#3<& ,1+4 8:4#=:4= )B&: =2 :&?,;!4 ;4":& 4; #43#&,<4; & 81,#$7&; %&;;& #43<&>%4
<!4,284:<3<&8:4;1=34;%4;#=:;4;;=8&:,4:&;%&#,(3#,;&A<;N
  &23 %& 2<&2<,# %4 =1 %& 4:,2 <&?& =2 8:4*:2$!4 &;84:<,?
&3?41?&3%4=2<4:3&,4%&A%:&B&)=<&"41%&;1!4&3<:&4;8:<,#,83<&;%4&?&3<4N
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D:   
&:#&"&S;&8&14&A84;<49=&:&1,B$!4% &23%&<&2<,#%4=1%&4:,2
#43;&*=,=<,3*,:1*=3;%&;&=;4"/&<,?4;L24<,?:&,3,#,:4;1=34;342=3%4%8&;9=,;
#,&3<-),#L 8:&;&3<: 4 <:"1+4 %; ,3;<,<=,$7&; %& &3;,34  ;4#,&%%& & "=;#: =2 2,4:
,3<&*:$!4&3<:&4;;&*2&3<4;9=&)4:22&%=#$!4&;#41S1=34S#42=3,%%&N1'2%,;;4L
;&:?,=%&,3#&3<,?4%,?&:;4;4=<:4;&?&3<4;3&;;2&;28&:;8&#<,?N2?&B9=&&2^\\e
:&1,B4=S;& 3&;; ;&23   &23 %4 "&:L =2 &?&3<4 2814 9=& #43<&2814= %,?&:;;
<,?,%%&;#%(2,#;L&3<:&&1; &23%&<&2<,#%4=1%&4:,2N
<:?';%4;&;<=%4;8:&;&3<%4;3&;<&:<,*4L&3<&3%&24;9=&8:<,#%8&;9=,;
#,&3<-),#%&?&;&:,3#&3<,?%8&14;8:4)&;;4:&;%4&3;,34)=3%2&3<1&2'%,4L=2?&B9=&
34;=1%&4:,2&;;&;&;<=%4;;5;!4?&:,),#%4;34&3;,34;=8&:,4:L#=;3%4=28:4)=3%4
8:&/=-B4#4*3,<,?4&,3<&1&#<=14;1=34;%9=&1:&*,!4N
 2<&2<,# )4, 8:&;&3<%  ;4#,&%%& %& )4:2 2&34; ;,;<&2<,B%L <:?'; %&
,3?&3$7&;L 84&;,;L <&<:4 & /4*4;L )B&3%4 ;;,2 =2 9=&": %& #43#&,<4; & 8:%,*2;
8:&#43#&,<=4;4; 9=3<4  &;; %,;#,81,3 <!4 ,284:<3<& 8: 4 %&;&3?41?,2&3<4 %4
#43+&#,2&3<4 %& 34;;4; 1=34;N  :&;=1<%4 %,;;4 ;& #43),*=: 3 *:?$!4 U%& )4:2
:<&;31V=28::&*,;<:4%&;;,3,#,<,?N
  
 L,3,;<':,4%%=#$!4&%4&;84:<4N: 2&<:4;=::,#=1:&;#,43,;M2<&2<,#N
&#:&<:,%&%=#$!4 =3%2&3<1N_N&%N:;-1,M&#:&<:,L^\\]N
 L,43&=#+&;,%&N&<4%414*,%4&3;,34%2<&2<,#:`CN%N!4=14M4:<&BL
^\]]N
L&;:LL3N8:&3%&3%48&:;43*&3;N]C%N^C,28:&;;!4N!4=14M<,#L
^\\`N
O L ",:<3N %=#$!4 2<&2<,#M  <&4:,  8:<,#N ]bC %N 28,3;SM
8,:=;L^\\dN
  L :,4N  )4:2$!4 2<&2<,# &  %,%<,#4S8&%*5*,# 3; %,;#,81,3; %
1,#&3#,<=:&22<&2<,#N 3M MSL^\\`L!4=14N
 L1"N+42&29=&#1#=1?N]C%N`eD<,:*&2N,4%& 3&,:4M&#4:%L]eeeN
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Por termino, o curso da OBMEP oferecido pelos bolsistas de matemática do IFRN Campus Pau dos
Ferros, não irá apenas melhorar o desempenho na OBMEP dos alunos participantes como também, a
forma como eles encaram a matemática e suas aplicações. Neste curso o participante não sairá apenas
com um maior conhecimento e sim com a certeza de que estará reestabelecendo valores que na
matemática perderam o foco pela busca desenfreada de mostrar conteúdos por parte dos professores.
O emprego de questões relacionadas coma temática exposta e divulgada durante os encontros ajudam
de forma única, sendo um ótimo exercício de fixação para os alunos, mostrando que o treinamento feito
da maneira correta auxilia na obtenção do saber.
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/.7(.85"- ./ -#7/!/ 7#.(/ !" ,"(/.5E /6 ,8./6 /.7(.85- /- !(%(8,!!"6 " 3/!"- 7#
8-".75  5"+"( / 3", -7"-7(H /5 (66/E # 35"(6/ 48" /6 35/%"66/5"6 35/85"- %/5-6
(./;!/56!"/5!5/6/.7"9!/6E/.7"=78,(>.!//-48"672"6!/!(LL!(!/635035(/6,8./6E/
48" %(,(75 -8(7/  3(!!" !/6 ,8./6 "- (.7"535"75"- 6 48"672"6 "E /.6"48".7"-".7"
8-".75 / (.7"5"66" !/6 -"6-/6 3", !(6(3,(. !" -7"-7(E ;," ,"-55 7-#- 48" /6
35/%"66/5"6 !";"-  -/6755 35/ ,8./ / 48.7/  -7"-7( # (-3/57.7" 35 68 %/5- /
".48.7/ 35/%(66(/.,E (!!/ " 357((3.7" 7(;/ !" 8- 6/("!!" " 48" "67 !(6(3,(. "67
!(5"7-".7",(&!6!"-(6E/-/3/5"="-3,/'(6705(E&"/&5%(E%)6(E48)-(E(/,/&("7H
/ !/  +%/((.6"5(!8-%/5-!"8=),(/(./;!/535/6,8./6! E48"%/(
-/.(7/5(E /.!" /6 -/.(7/5"6 6/ !/6 856/6 !" ,(".(785 !/ 35035(/  E 7".!/ "- ;(67 48" ./6
856/6 !" ,(".(785 ! (.67(78( / (7!E /6 !$-(/6 7$- 7/! 8- %/5- / ;/,7! 35 
(.7"5!(6(3,(.5(!!"E /.7"=78,(> /E ./;6 %/5-6 !" 35".!(>&"- ".;/,;".!/ 6 7"./,/&(6 "
8=(,(- /6 ,8./6 .6 7(;(!!"6 /- 8- ./; %/5- !" 75.6/55"5 / 35/"66/ !" ".6(./ "
35".!(>&"-E7(5-6!9;(!6!/6-"6-/6"86-./;6%/5-6!"/5!5/6/.7"9!/6"%(-
!(63/6( /!/635/%"66/5"6358=(,(5"-"-,&8-67(;(!!"6"-6,!"8,H
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 /.&5"66/!""648(6" ./; /!"!"/57""/5!"67"!"!8 /"./,0&(
7,LLZXYY


   

 E (;(." '8-'"5H !8 / 7"-7( !" /;".6 " !8,7/6 L 5,'/ " .,86/H !(7/5
.68,5EZXXZHY\\3H
 H (.(67#5(/ ! !8 / " !/ "63/57/H 0+$20-1 300(!3*0$1 !(-,(1A 2$+2(!C
$!0$20(##3!"- 3,#+$,2*B56),(GKEYaa_H
 EHHF  EHF EH5(##$8@,$1!-*8$0-H_"!H/8,/G/57">E
Yaa[H
 E"5">(.'F E;(!F  E.9((6H5(##$8@,$1!-*8$0-B1
!-,2$62-1!3*230(1#$/0$,#(8&$+#+2$+2(!BY\"!H/8,/E/57">EZXX^HY`Z3H

E"<7/.H".6(./!"-7"-7(."!8 /!"!8,7/6Ha"!H/8,/E/57">EZXX^EYZ`
3H
E5(!/."( /"55"(5"(6H#3!"-2$+2(!#$)-5$,1$#3*2-1A$1/$!(%(!(##$1@#$1%(-1
$!-,20( 3(".$1H",/ /5(>/.7"G!(7/587$.7(EZXX_H
 E 8,/H $#&-&( # 32-,-+(A 1 $0$1 ,$!$110(-1  /02(! $#3!2(5H (/ !" ."(5/G > " "55E
ZXX[H
 E/55(6H 0!11-#2$+2(!-#$0,H/8,/G M(.67(787/56(,"(5/!"(%86/
8,785,EYa_^H
  E57 /',!"H /;".6$#3*2-1!-+-13)$(2-1#$!-,'$!(+$,2-$/0$,#(8&$+H";(6756(,"(5
!"!8 /H/8,/GM66/( /(/.,!""648(6"06L&5!8 /"-!8 /E.HYZEYaaaE3H
]aM_[H
 EHHF  EHHH/0$,#(8&$+1(&,(%(!2(5G7"/5(!";(!868",H/8,/G
/5"6EYa`ZH
 E (,6/.;5"6>B(%(!3*##$1,-$,1(,-#$+2$+2(!H(63/.);","-G
e'773GKK<<<H<"57(&/6H/-K57(,"6K]\``KYK6L(%(8,!!"6L/L.6(./L"L
7"-7(K3&(.YH'7-,U(=>>X5>/,\XXf"66/"-X[KX_KZXYXH
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G

V

H

I



J

BB B-8'5 @BBB076,/+0 @BBB,. 'BBB056
W
X
.56'676/! !4, /'7(L-275,/4'./D .56'676/! !4, /'7(M-275,/4'./D .56'676/! !4, /
Y
'7(M-275,/4'./! .56'676/! !4, /'7(M-275,/4'./
,<,%/.=%R&/6-',F/-M:, !.'NVUR&/6-',F/-M9',.'95/.!,/5R&/6-',F/-M
,'55/.9',4'.&/R&/6-',F/-

 






 !/4'  24!. '=%!- '%.'$'6'9 ! 9'  757!, 246! / 24!5572/56/ ! 37!
24!. !-/5 5'%.'$'6'9-!.6! 37. / 2/557(-/5 ,%7- /.&!'-!.6/ 5/4! / 37! !56 5!. /
!.5'. /F/.&!'-!.6/245!6/4.45'%.'$'6'9/24!'55!4 !5/!46/24 45'%.'$' /55'-
/37!!565!24!. !. /F!55!5!.6' /!55!64,&/24!5!.67-24/2/56 !!.5'./5! .
!/4' ! 9'  757!, 649"5  24!. '=%!- ! !371!5 ,%"4'5 /- ,7./5 ! \> 5"4'! /
!.5'./ $7. -!.6,  4! ! -7.''2, ! ,/4'./L F *!6'9. / '.9!56'%4  24!. '=%!- !
!371!5 ,%"4'5  37'4'  ! $/4- 5'%.'$'6'9 649"5 ! 7,5 / 6'2/ I64 ''/.,J !.64/ 
24/2/56 !/4' !9' 757!,D24/2/56 2!537'5 !7L5!649"57,5!;2/5'6'9524!55!
28,'/ '6 /D $=!. / / ,7./ 4!$,!6'4 ! 4!55'%.'$'4 5/4! / 37! !569 24!. !. /F  /,!6 !
'.$/4-1!5$/'4!,'= 649"5 !37!56'/.4'/2,' /*7.6//5,7./537!246''24- 57,5F
55'-D /5!49/7L5! 37! /5 4!57,6 /5 /6' /5 205 !55 !;2!4'#.' /- / !.5'./ ! !371!5
,%"4'5 /5 ,7./5 24!5!.6- '$'7,  !5 ! '.6!424!6/D 2/'5 /5 ,7./5 6#- /-/ /*!6'9/ 
4!5/,7/ !,7,/!.//-24!!. !-/37!5'%.'$' /F

-845C$+8'AA24!. '=%!-'%.'$'6'9D371!5,%"4'5D!/4' !9' 757!,F
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GB 

 24!. '=%!- / /.&!'-!.6/ -6!-6'/ &/*! !9! $9/4!!4 / ,7./ !5/4'4 /. ! 
-6!-6'5!!./.64D/-/5!76','=4 !,242/ !42!4!#L,/-//.&!'-!.6/37!$=246'
!579' F552!4!2/ /,7./502/ !45!4/.5647( 37. //24/$!55/4754-/564424
/,7./76','  !D9'6,'  !D4!,'  !D4'%/4!4'/(.'/ //.&!'-!.6/-6!-6'/F55!64,&/
75 '.9!56'%4  24!. '=%!- ! !371!5 ,%"4'5  37'4'  ! $/4- 5'%.'$'6'9 649"5 !
7,5 /6'2/I64 ''/.,J !.64/ 24/2/56 !/4' !9' 757!,F
 4!$,!;/ ! 7- 24/2/56 ! !.5'./ 5!  . !/4' ! 9'  757!, 5/4! !371!5
,%"4'5 !5!.9/,9' 5 /- ,7./5 ! \> 5"4'! / !.5'./ $7. -!.6,  5/, 7.''2, ,!76"4'/
!=!. !5'67 ./-7.''2, !,/4'./L 574%'7 /2!.5-!.6/37!/!567 / ,%!4 !9246'4
! 5'671!5 / /6' './ /- 5 /-241!5 !.64! 37.6'  !D ! !56 -/6'9/ 2!4!!7L5! 5
'$'7,  !5 /5,7./5!-'.6!424!6437!561!5/.6!;67,'= 5 !-6!-6'D46!4'=. /55'-
7-%4. !24/,!-'. 5!4572!4 /F
5 37!561!5 '.6!424!66'95 !;'%!- 37! / 24/$!55/4 .,'5! ! -! '4 /.&!'-!.6/5 ! $/4-
5'%.'$'6'9 ! ./ 2!.5 $ / ,7./ -!-/4'=4F  $/' 5! / !- 9'  757!, 37! 246! /
24!5572/56/ !37!/,7./.!!55'6 !2/.6/5 !./4%!-2437!/./9//.6!8 /5!*-!,&/4
5/49' /D//.&!'-!.6/ 37'4' / !$/4-5'%.'$'6'9"4!6' /!,!-4 /2/4-'56!-2/!37!
2'  ! !5!24!. !4./9/5/.&!'-!.6/56/4.L5!-'/4F
/ 5!.6' / ! 754 ./95 $/4-5 ! /4 4 / !.5'./ ! !371!5 ,%"4'5 37! 5!%7. / /5
5,%!4"7-4! -6!-6'37! !5!.9/,9!2'  ! !564/!%!.!4,'=/
O DV^^]PF


HB     
HBGB /5,/0&'6'. 6,$''04,&'8,&757#'-
&'5604' -6!-6'/.56'67'7- /52(67,/5-'5'-2/46.6!5 $/4-/ 5/'!  !
! / /.&!'-!.6/F / !;'56! 7- 6 !;6 ! .!- /. ! 574%'7  -6!-6'D 50 5!-/5 37! "
7- '#.' 37! 574%'7 2!, .!!55'  ! / &/-!- /4%.'=4 / /-"4'/D 5!%7. / 647'+ OV^^WPD 5
./55524'-!'45/.!21!5 !.8-!4/!$/4- 6- !6!-2/56/4!-/6/5/-//5 //-!/ 
 ! ! 4D/,!/,(6'/F/-'55/574%'7!54'6D37!-4/77-%4. !24/%4!55/.!9/,7/
&7-.37!$/'$'- 24"L&'5604'F%'6/$/'7- /5/.64'7'.6!5-'5'-2/46.6!24$/4-/
-6!-6'/-$!'6/557424!!. !.6!5/-//.5647/ 52'4-' !5 !/.4!6/F/'246'. /
!55!/.6!;6/37!/5!%(2'/5/-!4-$=!44!24!5!.61!5 !37.6'  !!/*!6/5649"5 !
!5!.&/5!5(-/,/5F/-'55/37.6/-'5//-"4'/ !/-24!9!. 5! !5!.9/,9'-'5&9'
.!!55'  ! !5!24/$7. 4.-6!-6'!246'4 !-7'65 !555.!!55'  !5 5/'!  !D
-6!-6'&!%/7/-/7-$/.6!$/4- /4 !/.&!'-!.6/D24-!,&/44!/4%.'=49'  !
7-5/'!  !!$=!4/-37!!,/.6'.7!5! !5!.9/,9!. /F
 -6!-6' -/ !4. " 7- 6!. #.' 37! 574%'7 ./ $'-  "  ! ZU ! 5! '$7. '7 ./
'.''/  "  !\UF!%7. /'.6/D.5 " 5 !V^[U!V^\UD7-/.6!'-!.6/37!-4/7
&'5604'   7/ 6!-6' 24/9/. / -7 .5 5'%.'$'6'95 .5 246'5 !5/,4!5 $/' /
/9'-!.6/ 6!-6'/ !4.F!5!. ! /!--'6/'.6!4.'/.,D!55!-/9'-!.6/6'.%'7
./5/-!.6!5$'.,'  !5 /!.5'./D/-/6-"-/5/.6!8 /564 ''/.'5 6!-6'F!55!
5!.6' /  -6!-6' -/ !4. 75 4!./94 / !.5'./ ! -6!-6'D 64= 7- 4!./9/ /5
/.6!8 /5D  26. / %4. !5 !';/5 /4%.'= /4!5 / 744(7,/D5!. / 37! / 52!6/ '56'.6'9/ !56!
./9/ 744(7,/ ! -6!-6' /.5'56'7 .7- 4!$/4-7,/ /5 /.6!8 /5 757'5  -6!-6'
!5/,4F
5,55'57,5!;2/5'6'95!4-,55'$' 52!,76/4'  !-;'- /24/$!55/4.5, !
7,37!/.64/,9/'.''/!6!4-'./ 57,5D!;'%'5',!.'/D,'-'6. /55'-'.6!4//-5!75
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,7./5!'.''. /$/4-7,/ !2!4%7.652437!/. -!.6/ 57,5./$/55!'.6!44/-2' /F
4 / 24/$!55/4 / !6!.6/4 ! 6/ / /.&!'-!.6/ ! ./ 2!4-'6' 37! 5!75 ,7./5 !5/4'55!- . 
,!- /37!&9'5' /4!255 /2/4!,!F
!%7. /9' 757!,D7,!;2/5'6'9 !9!5!47--/ !,/37!24/2''! '$!4!.6!5.(9!'5 !
!.9/,9'-!.6/!24!. '=%!-F!,/$6/ !5!4!-7,5 ',/% 5!246''26'95D!-37!/24/$!55/4
2,.!* / 24/!55/ ! 24!. '=%!- 37! 50 5! !$!6'9 37. / & 7- '.6!4/ 6'9 /5 ,7./5D /7
5!*D24!. '=%!- !9!5!45'%.'$'6'9F
4!6!./!37'5'/ !/.&!'-!.6/5D/24/$!55/46!-37!5!46/6,-!.6!$,!;(9!,!76','=4
,%7.5 -"6/ /5D ,"-  6!/4'D !- 575 7,5 /-/ 5!-'.4'/5 ! 64,&/5 '. '9' 7'5 ! !- %472/D
*/%/5D !.64! /764/5F  ,7./ " 7- '. '9' 7/ 246''26'9/ ! 6'9/ 37! /.64'7' ./ 24/!55/ !
24!. '=%!-F
757!,$'4-37!D
I4!57,6 / '.6!4/D37!//44!!.64!/./9/-6!4',!
!5647674 /%.'6'9 !;'56!.6!D "  55'-',/ /5 5'%.'$' /5
9!,&/5 ! ./9/5D . / /4'%!-  7- !5647674 /%.'6'9 -'5
,6-!.6! '$!4!.' JOFDV^]UD2FZ\PF

55'-D6!/4' '.,75/ !9' 757!,!.9/,9!37'5'/ !./9/55'%.'$' /5246'4 /
-6!4',24!5!.6 /D,!9. /L5!!-/.637!!55!-6!4', !9!45!45'%.'$'6'9/24/24!. '=D!
37!/-6!4', !24!. '=%!-2/ !/.5'56'4!-/-2/.!.6!5*!;'56!.6!5F
55 6!/4' 64= '. D !.64! /764/5D /.!'6/ /-/ 24!. '=%!- 2/4 -!-/4'=/ ! /
!537!'-!.6/37! !2!. !- 37'5'/ !7-$/455/'6'9! '-'.7'/649"5 !;2/5'/
 '.6!4$!4#.'5 .6!4'/4!5 !K/7 2/56!4'/4!5 ! !,!-!.6/5 '54!6/5 5!-!,&.6!5D -5 /.$75/5 *
4-=!. /5/7 37'4' /52/56!4'/4-!.6!F,'.%7%!-"7-'-2/46.6!$','6 /4 24!. '=%!-
5'%.'$'6'92/44!!2/!2!, !5/!46F-57-D24!. '=%!-5'%.'$'6'9//44!37. /7-
./9/ /.6!8 / 5! 4!,'/. ! $/4- 5'%.'$'6'9 /- /5 /.&!'-!.6/5 !;'56!.6!5 ./ /%.'6'9/ /
,7./F


IB   
4 4!,'=/ !56! 64,&/ $/' 4!,'= / 7- !567 / 649"5 ! ,!9.6-!.6/ ! /45 ! .
,!'674 5!,!6'9 ! '.6!424!66'9 ! ,'94/D 46'%/5 '!.6($'/5D 4!9'565 37! !4- 572/46! !.6!. !4 /
!.5'./ ! !371!5 ,%"4'5 !  6!/4' 9'  757!,F 4 /-2,!64 !55! !567 / $/' 4!,'= / /
!5!.9/,9'-!.6/ //.6!8 /!;24!551!5,%"4'5 !7--.!'4 ',0%'/-24,7./5 !\>
5!4'! / !.5'./ $7. -!.6,  5/, 7.''2, ,!76"4'/ !=!. ! ,/,'= / ./ -7.''2, !
,/4'./K F 205 !55 !62 !5!.9/,9'  !- 5, ! 7, !7L5!  2!537'5 ! -2/ /- /
'.5647-!.6/ ! /,!6 !  /5D 649"5  2,'/ 7- ,'56 ! !;!4('/ /- 37!561!5 37!
!.9/,9!4-//.6!8 /64,& /F,'56 !!;!4('/24!5!.69U[O5!'5P37!561!5'.6!424!66'95!
/5  /5 $/4- .,'5 /5 37.6/L37,'66'9-!.6!D ! /4 / /- / 4!,6/ /5 ,7./5 !4 
6'9'  ! !5!.9/,9' ! /5  /5/6' /5F

JB    
37!56'/.4'/2/557'5!'537!561!5!465F/*!6'9/ !56!37!56'/.4'/$/''.9!56'%45!!/4'
 24!. '=%!- '%.'$'6'9 ! 9'  757!, 2,'L5! / !.5'./ ! -6!-6' ./ !.5'./
$7. -!.6,F5,7./5 \>5"4'! /!.5'./$7. -!.6, ! !6!4-'. !5/, 4! !-7.''2, !
!.5'./ ! ,/4'./L  $/4- /.9'  /5  4!52/. !4 37!561!5 5/4! 371!5 ,%"4'5D 5!. / 37!
!56!"7-/.6!8 /!;2,. /.[>5"4'! /!.5'./$7. -!.6,F
 24'-!'4 37!56/ 64= 5'671!5 -6!-6'5 /. ! /5 ,7./5 !9!4'- -/.64  !37/ !
4!5/,9!L,5F
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!,V
.,'5. / / %4$'/D /5!49L5! 37!  %4. ! -'/4' /5 ,7./5 4!5/,9! /44!6-!.6! 
37!56/D2057,!;2/5'6'9F
 5!%7.  37!56/ 64= 7- !;24!55/ -/.6  ! /. ! 5! 2!4%7.6/7 / 9,/4 ! G;HF  .,'5! /
./5 2!4-'6! /5!494 37! 5!-  7, /5 ,7./5 ./ /-24!!. !4-  37!56/ 2! ! ! 2/4 '55/ ./
4!5/,9!4-/44!6-!.6!F2057,D2!4!!L5!7-%4. ! '$!4!..4!5/,7/ 6'9'  !F


!,W

6!4!'437!56/64=7-24/,!-37!!;'%! /,7./,!'674!'.6!424!6/.6!5 !4!5/,9#L,F


!,X
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5537!56/-!4!! !5637!2/'5/5!49. /L5!/%4$'/2!4!!L5!37!-!5-//-205
7, / .7-!4/ ! ,7./5 37! !464-  37!56/ ./ $/' -7'6/ -'/4 / 37! .6!5  7,D '55/
2/437! /5 ,7./5 2/557!- 7- %4. ! '$'7,  ! ! '.6!424!6/D / 37! '$'7,6  4!5/,7/ !
37!561!5/.6!;67,'= 5F
 3746 37!56/ 64= 75 !;24!551!5 /. ! !9!4' 5!4 !./.64 / / 9,/4 ! ;F / ,7./ !9!4'
!./.6449,/4!5$4'/.4'/!5'-2,'$'424!./.644/9,/424/74 /F

4ª QUESTÃO: resolva as equações:
a- 6x = 2x + 16
b- x + x - 4 = 17 - 2x + 1



  

 

  

 



!,Y


374637!56/2!4!!L5!37!./&/79!7- '$!4!.5'%.'$'6'9.54!52/565/44!65 !
.6!5! !2/'5 7,F
 37'.6 37!56/ 2! ' 24 /5 ,7./5 64 7='4!- 5 !371!5 ! 4!52/. !L,5D /7 5!*D -/.64 
!37/!4!5/,9!L,F



!,Z
5537!56/-!4!! !5637!D2/'5*7,%9-/537!37!56/-'5/-2,'  /37!56'/.4'/
5!4' / '6!- GHD ./ !.6.6/ /5!49/7L5! 37! ./ '6!- GH / 5!4 4!2,' / / 37!56'/.4'/ / '.9"5 !
/6!4-/5-'5!46/5D//44!7//.644'/D&/79!-'5!44/5F37!./5,!94!437!$,6/.$'.
24/5,7./5-.6!4!-5754!52/565! '$'7,  ! !'.6!424!6424/,!-5F
 5!;6 37!56/ 64= -'5 7- 24/,!- 24 5!4 '.6!424!6 / ! -/.6 / 5!- 5!4 .!!554'/
4!5/,9#L,/F
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!,[


/-5!.!55!!567 /5!/.566/737!24!. '=%!- //.6!8 /371!5,%"4'5$/'
-'55'%.'$'6'9/37. //5,7./5246''24- !7-7,!;2/5'6'9D5! .24/2/56 !!.5'./
!/4'  .5647/ !9' 757!,F 55/2/ !5!4/5!49 /37. /2/7/5,7./56'9!4-#;'6/
'.6! ! 7- 37!56/ '5745'9 .6!5  7, !;2/5'6'9 ! 37! / .7-!4/ ! ,7./5 37! /6'9!4-
#;'6/ . -!5- 37!56/ $/' -'/4 205  7, !;2/5'6'9F !4!!L5! '.  37! / 5!4!- '. % /5
5/4! 575 4!52/565 . 24'-!'4 !62  2!537'5 /5 ,7./5 !-/.5644- '.5!%74.D -!5-/
4! '6. /37!5754!52/565!56//44!65!/-!5-///44!72057,!;2/5'6'9F 55/504!$/4
37!24!. '=%!-"-'55'%.'$'6'937. //!.5'./5!5!'.!/4' !9' 757!,F


KB 
24!. '=%!-5'%.'$'6'9 !9' 757!,246! /24!5572/56/ !37!/! 7. /.!!55'6
!2/.6/5 !./4%!-2437!/./9//.6!8 /5!*-'5!-5/49' /F/ !-/5/.566437!
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1";,%23910U&1<1=2,#Y#"&$YV>0&]^732;3L
;,%%&Y#99!3Y>0&]_732;3:L
;&9#31<17&%9:,170&:2:%<:732;:K>0&]_732;3:L
;,%%&Y#99!3Y2:%<:732;:K>0&]a732;3:N
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%#/,?<! ) )'%(*')-.,( )!)($, /&!,! /()"%'



@: 
 ;,>,%%& )3, "&1 #&,; 7&03: 0<23: 8<& 2!3 ;,>&91 %,),#<0%%& &1 &2;&2%&9 : 9&*9: %3
/3*3&&@&#<;9:$6&:&:;"&0&#,%:N
3, <1 )391 %& ),@9 3 #32;&=%3 &2:,2%3 7&03 793)&::39 % ;<91 & %& #9&:#&2;9
#32+&#,1&2;3 ;9>': %3 :7&#;3 +,:;49,#3 8<& )3, ,2:&9,%3 23 %31,24K #313 3: 1;&1;,#3: 8<&
%&:&2>30>&913#32;&=%3%&)<2$!3),1&:<:39,*&2:N
2:;,;<,$!32!37&91,;,8<&)3::&)&,;:,1*&2:%3:0<23: :&179'>,<;39,B$!3%3:7,:N
313:3<"&13:%,::323%,%;,>,%%&K2!3)3,73::->&09&*,:;993:0<23:%<92;&9&0,B$!3%
;,>,%%&N



A: 
&%<#$!3%&8<0,%%&797&::3:#31%&),#,(2#,:&%<#;,>:&:7&#,,:'%,9&,;3%&#%<1
& %&>&9 %3 :;%3K *92;,2%3 ::,1K <1 1&0+39 79&2%,B%3K ,2:&9,2%3R3: 3: %,9&,;3: %& 70&2
#,%%2, &  ,2#0<:!3K ;2;3 23 :,:;&1 9&*<09 %& &2:,23K #313 2 >,% :3#,0 &  79&79$!3 %3:
1&:13:79:3#,&%%&;9"0+%39N
&0,B9&::&;9"0+3#310<23::<9%3:)3,%&1<,;9&0&> 2#,K73,:7<%&13:>&9,),#98<&3:
1&:13:73%&179&2%&9:,1K%&:%&8<&:&/11';3%3:%&8<%3:&8<&3:793)&::39&:;&2+1"3
79&79$!3N
&:: )391K #9&%,;13: 2<1 ,2#0<:!3 :3#,0 %& );3K 32%& ;3%3: 79&2%1  :& #31<2,#9K
,2%&7&2%&2;&%&:&9&1%&),#,&2;&:<%,;,>3:3<%&;&9&12&#&::,%%&:&:7&#,,:#3133::<9%3:K32%&
 #31<2,#$!3 ;9>': % 0-2*< %& :,2,: &:;&/ 3 0#2#& %& ;3%3: & :&/ 3)&9&#,% &1 ;3%: :
&:#30:N  8<& &::& %,9&,;3 :& &:;&2%  ;3%3: 3: #<9:3: %& 2->&0 :<7&9,39 ;1"'1K 2!3 7&2: 3:
#<9:3: %& ,#&2#,;<9K 73,: &::&: 0<23: 2!3 >!3 :31&2;&  &:#30K &0&: ;1"'1 )9&8<&2;1 3<;93:
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32*9&::3%&&:8<,:&23>$!3%&%&39;&&39%&:;&%& %<#$!3&#2304*,#
;0RR_]^^


&:7$3: & :!3 ;&2%,%3: 739 3<;93: 793),::,32,: #313M 1'%,#3:K %>3*%3:K &2*&2+&,93: & 1<,;3:
3<;93:K739,::3#9&%,;13:8<&;3%3:%&>&1;&9#&::3798<&%&);3:&)$,2#0<:!3%&
13%3"&11,:"92*&2;&&&),#BK&2!3%&13%370,;,>33<793>,%(2#,131&2; 2&K1::,1%&
)391%,*28<&*92;<1&%<#$!31,:/<:;#311,39&:3739;<2,%%&:%&,*<0%%&:&#&::3
;3%3:K:&1%,:#9,1,2$!3N



   

NW&,9#A,"&,93U^ffcVXNM&,%&,9&;9,B&:&:&:% %<#$!3#,320M0&,23fN`faK%&
_]%&%&B&1"93%&^ffcK8<&&:;"&0&#&:%,9&;9,B&:&":&:%&%<#$!32#,320NSbN&%NS9:-0,M
 19 %3: &7<;%3:K 339%&2$!3
%,$6&:  19K _]^]N ,:732->&0 &1M
i+;;7MQQ"%N#19N*3>N"9Q"%Q",;:;9&1Q+2%0&Q"%#19Q_dc_Q0%"Tb&%N7%)J:&8<&2#&h^j #&::3 &1
^`%&1,3%&_]^^N

 K<,B3"&9;3N.!'.%N!3<03M;,#K_]]eN

 K &0:32NL K:>0%3NL
K>,%NL  K3"&9;3N

 K,0B&N.!'.%M,(2#,&70,#$6&:N!3<03M;<0K>N^K_]]aN

 K29,N(/& !.!'.%N!3<03MK_]]eN

   N %<#$!3 :7&#,0N,:732->&0&1
i+;;7MQQ???N3&,N&:Q8<,7<Q"9:,0Q&%<#T&:7&#,0N7%)j#&::3&1^`%&1,3%&_]^^N
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 :       
    =  <
?

Z

@

)-!0$4 -- $- '*  ' ($0) .*./ 
[
4<=-=>=5 '&';2&5->.S39>< 25;-45' 4<=-=>=5 '&';2&5->.T39>< 25;-45
4&;'C-4,5&>4'&W,5=3-2P$53T@2&'3-$5<=]W+3-2P$53

 

 #><$ 95; ;'<95<=< :>' 95<<3 'A92-$; $';=5 *'473'45 & 4=>;'CM >3 35&'25
3='3 =-$5:>'3-4-3-C'5&'<9';&.$-5&'3=';-2'3>35#;5>3'<35>3<-392'<'A'3925&'
9;5#2'3 9;595<=5 $53 5 5#0'=-@5 &' ='<=; 5 ;$-5$.4-5 26+-$5 &' >3 -4&-@-&>5 <"5 2+>4< 95>$5<
954=5< &5< -4?3';5< :>' 95&'35< #><$; :>' 0><=-*-:>'3  4'$'<<-&&' &' <' ;'<52@'; 9;5#2'3<P
; 5< 9;5*'<<5;'<M -4&'9'4&'4='3'4=' &' <> ;' &' =>%"5M #><$ 9'25 $54,'$-3'4=5 <'39;'
=; <-392.$-=4'$'<<-&&'&';'<52@';9;5#2'3<P<<-3M59;'<'4='='A=5='355#0'=-@5$539;''4&';
@-<"5&5<9;5*'<<5;'<'3*5;3%"5$';$&3'=5&525+-&';'<52>%"5&'9;5#2'3<M=;@(<&'>3
'<=>&5$535<$&)3-$5<&5$>;<5&'-$'4$-=>;'3='3 =-$&5 S39>< 25;-45P5=5>S<'
49'<:>-<:>'-4&'A-<='>3&-*-$>2&&'45&53.4-5&'$54$'-=5<# <-$5<&3='3 =-$95;9;='
&5<$&)3-$5<&'2-$'4$-=>; <9';35<:>'53'<3595<<$54=;-#>-;&'34'-;<-+4-*-$=-@4"5
<69;5<$&)3-$5<&5<$>;<5<&'2-$'4$-=>;92'4'33='3 =-$M3<9;=5&5<5<9;5*-<<-54-<
&'&>$%"5$539;53'=-&5<$53<>9; =-$9'&+6+-$<<-3$5359;=5&5<:>'='4,3-4=';'<<'
9'25='3P


'1-.=#1 ; 4<-45&'='3 =-$M'<52>%"5&';5#2'3<M 5;3%"5&';5*'<<5;'<P
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?< 
52,;<5#;'9; =-$&5$'4='($&@'C3-<@52=&5#><$&'45@<*5;3<&''4<-4;M45@<
='$4525+-<:>'@'3&'<'39'4,4&5>399'2<-4+>2;4*5;3&'=;4<3-=-;$54='?&5<'&'<9';=;5
<'4<5$;-=-$5&'45<<5<2>45<P#><$95;3(=5&5<:>'9';3-=35<&-<$'4='<<<5$-;5$54='?&5
'<$52;;'2-&&'@-@'4$-&'3<'>$5=-&-45(>3#><$$54<=4='&''&>$&5;'<$539;53'=-&5<
$535<-+4-*-$&5;'2&5Q<';9;5*'<<5;RP
'+>4&5-2@'-;''4'+CC-U[YY_V;'<52>%"5&'9;5#2'3<&'<'4@52@'452>45<>$9$-&&'
&'-4=';9;'=%"5M4 2-<'M<'2'%"5&'&&5<:>'<"5;'2'@4='<59;5$'<<5&'9;'4&-C+'3P
'25 ' 3;2 U[YZZV *-;3 <'; -395;=4=' 5 <>;+-3'4=5 &' =;#2,5<  *-3 &' '<=>&; $535 
;'<52>%"5&'9;5#2'3<(@-<=95;9;='&5<9;5*'<<5;'<&'3='3 =-$'3*5;3%"5M&'34'-;:>'
<' 95<< *C'; >3 4 2-<' &5< $>;;.$>25< &5< $>;<5< &' *5;3%"5 &' 9;5*'<<5;'< &' 3='3 =-$ $53
;'2%"55<$54,'$-3'4=5<;'*';'4='<;'<52>%"5&'9;5#2'3<P
'4&5 '3 @-<= 5 :>' *5- 3'4$-54&5 4=';-5;3'4=' '<=' =;#2,5 0><=-*-$S<' 95; $54,'$'; 3-<
<5#;'  @-<"5 &5< 9;5*'<<5;'< &' 3='3 =-$ '3 *5;3%"5 45 :>' &-C ;'<9'-=5  3'=5&525+- &'
;'<52>%"5&'9;5#2'3<P&'4=-*-$4&55+;>&'$54,'$-3'4=5&5<9;5*'<<5;'<'3*5;3%"5;'<9'-=5
&5< =-95< &' 9;5#2'3<M -4@'<=-+4&5 $535 ( =;#2,&  ;'<52>%"5 &' 9;5#2'3< 45< $>;<5< &'
*5;3%"5 &' 9;5*'<<5;'< ' $539;''4&'4&5 :>4&5 ' $535 5<  3'=5&525+- & ;'<52>%"5 &'
9;5#2'3<&'@'<';><&<'+>4&5@-<"5&5<9;5*'<<5;'<'3*5;3%"5P


@<          
'$5;&5$53534==5U[YY`V;'<52>%"5<-+4-*-$'4@52@';S<''3>3=;'*$>053(=5&5&'
<52>%"54"5($54,'$-&5-3'&-=3'4='P;'4$54=;;>3<52>%"5M5<'<=>&4='<&'@'392-$;<'><
$54,'$-3'4=5< 9;(@-5< ' 95; 3'-5 &'<<' 9;5$'&-3'4=5M '2'< 95&';"5 $54<=;>-; 5> &:>-;-; 45@5<
$54,'$-3'4=5<3='3 =-$5<P52>$-54;9;5#2'3<(*C';3='3 =-$M4"59'4<9;'4&)S2P
'+>4&552BUZa_`V;'<52>%"5&'9;5#2'3<95&''&'@'<'39;'<';>=-2-C&9'25<9;5*'<<5;'<
$535>3*';;3'4=:>'95<<>A-2- S2545&'<'39'4,5&'<'>99'2M3<5:>'='3:>'*-$;#'3
$2;5 ( :>'  ;'<52>%"5 &' 9;5#2'3< =';  >3 '*'-=5 3-< '*-$C :>4&5 5 2>45 &'<$5#;-; :>' '<=
*';;3'4=95&'2'@ S25$54<=;>%"5&'$54,'$-3'4=5=;@(<&'<'><9;69;-5<$';=5<'';;5<':>'
'2'<95&'3<';$9C'<&'$,'+;;'<>2=&5<<-+4-*-$=-@5<P
54*5;3'52BUZa_`V5-4=;5&>C-;3'=5&525+-&;'<52>%"5&'9;5#2'3<59;5*'<<5;&'@'=';
'3 3'4=' :>' 45 -4-$-5M 5 2>45 4'$'<<-= &' 0>& 9; -&'4=-*-$; 2+>3< @;- @'-< 5> 3'<35
-4=';9;'=; '4>4$-&5< ;'=-;4&5 &'2'< < -4*5;3%8'< 4'$'<< ;-< 9;  $539;''4<"5 +';2 &5
9;5#2'3P 5 9';$'#'; :>' <'>< 2>45< 0  =)3 $';=5 &53.4-5 &'<='< 9;(S;':>-<-=5<M 5 &5$'4=' &'@'
&'-A S25<9'4<;95;'2'<3'<35<P
-4& <5#;' ;'<52>%"5 &' 9;5#2'3< >4$ U[YY`V *-;3 :>' ( 9;'$-<5 '4='4&'; :>' '4<-4;
='3 =-$=;@(<&'<52>%"5&';5#2'3<4"5<-+4-*-$M<-392'<3'4='M9;'<'4=;>39;5#2'3M
<'4=;S<'''<9';;:>'>33 +-$$54='%M9'25$54=;;-5M9;'<<>98'=5&5>3;-+5;45:>'<';'*';'
 3'=5&525+-M 45 :>2 5 9;5*'<<5;M 9'<; &' -4=';3'&-&5; '4=;' 5 $54,'$-3'4=5 ' 5 2>45M (
;'<954< @'2 9'2 $;-%"5 ' 34>='4%"5 &' >3 3#-'4=' 3='3 =-$5 35=-@&5; '3 :>'  >2 &'@'
=;4<$5;;';P

A<   
 9'<:>-< *5- 3;$& 95; >3 =;#2,5 &' $395 ' ='@' $;-=(;-5< :>2-==-@5< ' :>4=-==-@5<P 
9'<:>-<&'$395='@'$535959>2%"55<2>45<$54$2>-4='<&5$>;<5&'-$'4$-=>;'3='3 =-$
&5 S39>< 25;-45M'$53535<=;Z^&'<<'<2>45<M:>'$5;;'<954&'3^Yd&959>2%"5P
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 &'<'4@52@-3'4=5 & 9'<:>-< <' &'> 4 $-&&' &' 25;-45M 45 '<=&5 &5 ->.M ='4&5 $535
-4<=;>3'4=5>3:>'<=-54 ;-5&'9';+>4=<<'3-S#';=<P
5:>'<=-54 ;-5M5<3'<35<*5;3-4&+&5<;'<954&';9;5#2'3<$53>3?4-$<52>%"5M$53
3-<&'>3<52>%"5'<'3<52>%"5'=3#(3:>'<=8'<<5#;'5<$>;<5<&'*5;3%"5&'9;5*'<<5;'<'
$5355<3'<35<#5;&3;'<52>%"5&'9;5#2'3<P
 4 2-<' :>4=-==-@ *5- '3#<& 9'2< 9';+>4=< *'$,&<M ' =#>2& '3 *5;3 &' +; *-$5< '
=#'2<M':>2-==-@*5-*'-==;@(<&4 2-<'&<;'<95<=<5#=-&<4<9';+>4=<#';=<P


B<     
9'<:>-<M5<9;5*'<<5;'<'3*5;3%"5*5;3<>#3'=-&5<:>=;59;5#2'3<M>3$2 <<-$5M>3
<'3 <52>%"5M >3 $53 @;-< <52>%8'< >3 9;5#2'3 &' 26+-$P  <'+>-; &-<$>=-;'35< $535 '<='<
9;5#2'3<*5;3=$&5<95;9;='&5<'4=;'@-<=&5<
-*' (?; '=';3-4'53'45;4?3';5-4='-;595<-=-@5 9;:>'
4?3';5-4='-;5P

'3:>' (>3

:>'#><$35<L
3'45;4?3';5AM:>'=5;4'



'<52>%"5O
#'35<:>'

25+5M='35<:>''<$;'@';54?3';5
*=5;'<9;-35<M<<-3='35<O

$535>39;5&>=5&'


52>%"5O3D@


-+>;ZS>&;5&''<52>%"5&5;5#2'3Z

5 9;5#2'3 Z *5- <52-$-=&5 5< $&)3-$5< :>' &'=';3-4'3 5 3'45; 4?3';5 -4='-;5 95<-=-@5 
9;:>'e M'3:>'(>34?3';5-4='-;5P <='9;5#2'3='3>3<52>%"5P*;'4='<'; 
35<=;&55+; *-$5M$5359';$'4=>2&'$';=5<P
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; *-$5ZS'*';'4='5;5#2'3Z

,3  ='4%"5 9;-4$-923'4='  :>4=-&&' &' $&)3-$5< :>' 4"5 ='4=5> ;'<954&'; ' :>'
;'<954&';3';;&5,0@-<=5'<='<';>39;5#2'3;'<52@-&595;=69-$5<'2'3'4=;'<&''5;-&5<
?3';5<M:>'*C'39;='&5$>;;.$>25&'='3 =-$&5 4<-45 >4&3'4=2P
<<5 ;'3'='  2+>4< :>'<=-543'4=5<O < $>;<5< &' 2-$'4$-=>; 92'4 '3 3='3 =-$ '<="5
;'23'4='9;'9;4&55<9;5*'<<5;'<9;=>;4'&>$%"5# <-$L535<52>$-54;5<9;5#2'3<&
'&>$%"5# <-$<'5<9;5*'<<5;'<'3*5;3%"5=)3&'*-$-)4$-45&53.4-5&'=69-$5<&3='3 =-$
# <-$L >2 ( 5 -4=>-=5 &' 5*';=; &-<$-92-4< 2=3'4=' $5392'A< 45 $>;;.$>25 &5< $>;<5< &'
-$'4$-=>; '3 ='3 =-$M &'-A4&5 &' 2&5 $54,'$-3'4=5< :>' <';"5 =;#2,&5< 9'25< *>=>;5<
9;5*'<<5;'<L
-*' (@;
&< < *>4%8'<

P >-< <"5 5< 4?3';5< ;'-<  =-< :>'

P


:>'#><$35<L
4?3';5AM:>'=5;4'



'<52>%"5O
';4&5 5 +; *-$5 &< &>< *>4%8'<M 9';$'#'35< :>' <"5 9;2'2<M 5 :>' 95&' <';
5#<';@&54<*>4%8'<95;=';'353'<35$5'*-$-'4='4+>2;O
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; *-$5&<*>4%8'<*UAV'+UAV


'35<'4="5O



5&'35<$54$2>-;:>'

=2:>'

P


#<';@4&55+; *-$5&<*>4%8'<
$53>395-<<;'=<$54=-4>39;2'2<P

M95&'35<9';$'#';:>'4"5'A-<='954=5


; *-$5&<*>4%8'<[P*UAV'+U[PAV


1637



54+;'<<5&''<:>-<'45@%"5&'&'5;=''5;&'<='&' &>$%"5'$4526+-$
=2SS[YZZ


#<';@35<=3#(3M:>'5<$5'*-$-'4='<4+>2;'<$54=-4>3-+>-<O


52>%"5O





-+>;[S>&;5&''<52>%"5&5;5#2'3[

9;5#2'3[(<'3<52>%"5M'*5-9;595<=545-4=>-=5&'@2-;5<'4<5$;-=-$5&5<$&)3-$5<*-3
&':>'5<3'<35<='4='3:>'4'3<'39;'>39;5#2'3='3<52>%"5P#-A5<'; 'A95<=5>3+; *-$5
$5359';$'4=>2&'$';=5P



; *-$5[S'*';'4='5;5#2'3[
5@3'4=' 5< ;'<>2=&5< $,33  ='4%"5M 45@3'4=' 9'2 :>4=-&&' &' ';;5<P 3 *=5
-395;=4='<';3'4$-54&5(:>''34'4,>3&<;'<95<=<M4'33'<35<4<$5;;'=<M5<2>45<
5#<';@;3 :>' 5 $5'*-$-'4=' 4+>2; &< ;'=< +';&< 9'2< *>4%8'< '; 5 3'<35M 5 :>' 95&'35<
5#<';@;4*-+>;[M:>';'9;'<'4=<;'=<[*UAV'+U[AV$-=&<459;5#2'3P
<$54$'-=5<>=-2-C&5<4;'<52>%"5&'<='9;5#2'3M'3+';29;'$'345>2=-3545&5'4<-45
*>4&3'4=2'459;-3'-;545&5'4<-453(&-5'(&'<''<9';;:>'5&5$'4=':>'=;#2,$535
$54$'-=5&'*>4%8'<M*%>3$54'A"5'4=;';'9;'<'4=%"52+(#;-$'+'53(=;-$&'<9';=4&545
2>45 5 -4=';'<<' '3 5#<';@; 5 :>' 5$5;;':>4&52=';35<2+>3@25;9;'<'4=''3&'=';3-4&
*>4%"5P
-*' (A;
;:>-<@25;'<&'

M5952-473-5

;'9;'<'4=;->3@25;9;L


:>'#><$35<L
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5<=;;:>'

95&'<';'<$;-=5&*5;3[1

'<52>%"5O
>954&5  -39;M '4="5  ( -39;M 25+5 <#'35< :>'  <53 &' &5-< 4?3';5< .39;'<
;'<>2='3>34?3';59;P
+5;M@35<<>95; 9;M'4="5
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1

Nome dado a Trindade por alguns Teólogos.

2

Princípio evidente; que não precisa ser demonstrado; máxima, sentença; norma admitida como princípio.

3

É a relação entre a Santíssima Trindade ou (Triunidade): Deus (Pai, Filho e Espírito Santo).

4

De Triarquia; três pessoas que divide o mesmo trono (poder).

5

Deus babilônico.

6

De Abrão a Jacó; Jeovista se refere ao Deus Jeová e não a religião Jeovista.

7

Gênesis 3:5.
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'(5><6 '6 >(4:6M '.==6 <(=?3>5'6 ?4 :<3(36 %64  ?>6W<(A(3&#6 '( (?= %646
?56$=63?>6M56'(='6$<4(5>6'6><*=PZ ?5,Mdbcc[TP

#6 >#6 '.=>5>(M  ,(64(><. :35 56= '! .5@4(<= :6==.$.3.''( '( (C:6< 56== >(=(
:(<.%6<)>.% =6$<(  <(3&#6 '6 5@4(<6 ><*= (  '.A.5''(P 6 %=6 '6 <."5,?36 ;?.3!>(<6 .==6
%65>(%(5>?<34(5>(P46=564(<>6'6=6=A)<>.%(='6<."5,?36<.<;?.%6%643(+SאTM+SכT(
ASתTce>(5'66-64(4(4=(?$<.%(5><6<(:<(=(5>'6:(33(><,<(,4.3SLTO


*(63KI3*.(6,/3*326*"/

8

Expressão usada na bíblia em Colossenses 1:20 e Mateus 6:10.

9

Amor supremo; Amor de Deus para com suas criaturas, citado largamente em I Coríntios capítulo 13.

10

Expressão usada por alguns teólogos que acredita que Jesus, em sua estada na terra, foi totalmente Deus e
totalmente Homem.
11

adj (gr antithetikós) Que apresenta antítese; contraditório, contrário; [antit´ɛtiko] agg contraditório, contrastante.

12

adj m+f (lat cognoscibile) Que pode ser conhecido; fácil de se conhecer.

13

Letras do alfabeto Hebraico.
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 <."5,?36 ;?.3!>(<6 :6==?. ><*= 3'6= .,?.= ( ><*= "5,?36= '( .,?.= 4('.'= '( ,<?=M
:<(=(5>?4></'('?:3'(:6'(<(=M:(<+D(5'6'?=!<(='(>?&#6M.5>(<5Z-?45.''([(
(C>(<5 Z.A.5''([ ;?( :6'( %-(,< 6 .5+.5.>6P 346= 5>(<.6<4(5>( '( '?= '.4(5=9(= Z5 >(<<
%64656)?[(C:<(=='$.3>(<34(5>(:(36<.5,?36(4;?(=>#6P(==(=(5>.'66-64(4(5%65><W
=(56$<.%(5><6'(=>(><."5,?36M(4>(=(M(3((=>!.4:6==.$.3.>'6'(><5=%(5'(<6=3.4.>(=:(<.+)<.%6=
'( %' 3'6 '6 <."5,?36M +.%5'6 =(4:<(  '(:(5'(< ' -<465. '6= "5,?36= %64 6= 3'6=M =(5'6
6$<.,'6M :(3 !,:( ' .A.5''(  +.%< =(4:<( 56 $<.%(5><6P 64 (=>(  '?:3.%.''( <.<;?.%
%64:3(>W=(%64>?&#6'6-64(4%6466$1(>6%(5><3'>(5&#6'.A.5''((:(<+(.>4(5>(
'4.>.'6M:6.=5(==(=(5>.'6+6<4?3W=(&#64>(4!>.%'6encneoiM%-(,5'6=?:(<+(.&#6P
(=46;?(.4,.5(46=(==(<."5,?36%646?46$1(>647A(3M>6'==A(D(=;?(64(=46
+6<46A.4(5>'6M:(<%($(W=(;?(?4'(=?=(C><(4.''(+.%<!56>6:6M.==646=><5'6;?(>6'6=
6=3'6=("5,?36=>(44(=45>?<(DM5#6.4:6<>5'6:6=.&#6M(3(==(4:<(+6<4<#66<."5,?36
(?45?5%=(<!4.='6;?(66?><6P%2(=((336%.>46++M;?((C:<(==$(4(==(:(5=4(5>6O

cf

S\PPP] ><*= ?1(.>6= Z:.M +.3-6 ( =:.<.>6 5>6[  ;?( '.36,4 (5><( =.M =( 44M =(
<(3%.654.5>.44(5>(P':(==6):<=6?><=(==6=M14.==64(5>(:<
=.M ) %64 = 6?><= (==6= ( 5= 6?><= (==6=P  46< (>(<56 ;?( = :(<A'( (
%65=>.>?.M = ?5( 5?4 %6<<(5>( A.>3 >#6 .5+.5.> ( %64:3(> ;?( (4(<,(  ?5.''(
(5><((3=Z%2(=M(336Mdbbj[TP

?5,:6.56==.'(.;?5'6<,?4(5>O
S <(3&#6 ' ></'( %64  ?5.''( :6'( =(< (C:<(== :6< 4(.6 '6 ><."5,?36
(;?.3!>(<6O o$o%M .=>6 )M :(3 .'(5>.''( '6= ><*= "5,?36=O  ></'( .5>(.< (=>!
:<(=(5>( (4 %' ?4 '6= ><*= "5,?36= ==.4 +6<4'6=P => .'). .5>(3(%>?3 '6
><."5,?36 (;?.3!>(<6 ) ?4 :<(==?:6=>6 <%.653 ' .4,(4 37,.% ' <.5''( Z ?5,M
dbcc[P

(,?.5'6 6 :(5=4(5>6 '( ?5, %<('.>46= ;?( ) .4:<6A!A(3 ;?( -1 ?4 %64:6=.&#6
@5.%6?'?:35;?.36;?(%(<5(%<%>(</=>.%(>(<5Znr['.A.5''(P(5'6;?(O

3.4Ze@J\;Pbc]
@snr
$(5'6 ;?( @ ) <(:<(=(5>'6 '(=> +6<4 :6< @ P H H cgF >(46= %646 <(=?3>'6 '6 3.4.>(
.,?3Znr[P6<-.:7>(=(=7:6'(46=%(.><'(=>+6<4M:6.=.A.5''(=(4:<(.<!6Znr[M:6.=
=( 5(==( 3.4.>( -6?A(==( 6 dP@M 4$6= %64 ?4 >(4:6 =( '.,3'.<.4 (  3.5- '6 .5+.5.>6 =(<.
.5>(<<64:.'P=((C.=>.==(=7 @1!4.=(C.=>.<..5+.5.>6M:6.=:<=(%-(,<64(=46:<(%.=W=('(
%65>.5?.''(P ! <(34(5>( ?4 5(%(==.''( '( -A(< ?4 >(<%(.<6 (3(4(5>6 5(=> <(3&#6M 6 ;?3
=(<A('(3.,&#6(5><(6='6.=:<.4(.<6=P
 ?5.''( 5#6 :6'( =(< ';?.<.' :6< ?4 =7P  (C.=>*5%. ' ?5.''( '(:(5'( '( ?4 %.%36
4<%'6 :6< ><*= :65>6=M =(5'6 ;?( '6.= >(<46= 3.,'6= 6 :<.4(.<6 :6< <(>= ;?( 3(A4 6 Zn r[M
%64:3(>5'6?5.''(P ?5,>(5>46=><<(=><(3&#6?=5'6,(64(><.:<6,<(==.AO
ch

S.=>6M:(3:<7:<.5>?<(D'=%6.==M=7:<6:6<&#6Z,(64)><.%6W:<6,<(==.A[ )
%:D '( <(3.D<P 64 (+(.>6M ;?5'6 '( ><*= 5@4(<6=M =(14 (3(= 3.5(<(= 6?
14

Acréscimo do autor.

15

Pai, Filho e Espírito Santo.

16

Referente à progressão geométrica (P.g. ou P.G.) é uma seqüência numérica em que cada termo, a partir do
segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante “q”. Esta constante “q” é chamada razão da
progressão geométrica. A letra q foi escolhida por ser inicial da palavra quociente.
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;?'<'6=M6'64(.6(=>!:<6@3>.46==.4%6466@3>.46(=>!:<6:<.4(.<6M(M
'(56A6M6@3>.46(=>!:<6'64(.6==.4%6466'64(.6(=>!:<6:<.4(.<6M6
<(=?3>'6 ) ;?( =( =( %636% 6 5@4(<6 '6 4(.6 (4 :<.4(.<6 3?,<M ( 6 @3>.46 ( 6
:<.4(.<6564(.6M<(3&#6)=(4:<(4(=4P=M=((3(=:(<45(%(<(4=(4:<(
5 <(+(<.' <(3&#6M +6<44M >6'6= 1?5>6=M ?4 ?5.''( :(<+(.>^P  =)<.( 6?
:<6,<(==#6,(64)><.%==.4'(=%<.>%<%>(<.DW=(:(36+>6'6;?6%.(5>(Z;['('6.=
5@4(<6==?%(==.A6==(<=(4:<(64(=46M==.4M:P(CPOdOcofOdojOfodM6?(C:<(==6
(4 3.5,?,(4 3,)$<.%O M ;M ;lP  :<6,<(==#6 / %65>.' =( ><'?D '6 =(,?.5>(
46'6Od(=>!:<fM==.4%646f(=>!:<jM6?(=>!:<==.4%646(=>!
:<\PPP](5>#6:<(=(5&'(?4@5.%6.5>(<4('.!<.6=.,5.+.%;?(=7:6'(><><W
=('?5.#6'(6$1(>6=$.'.4(5=.65.=M:6<;?5>6?5.#6'(6$1(>6=><.'.4(5=.65.=
(C.,.<.'6.=(3(4(5>6=.5>(<4('.!<.6=PZ ?5,Mdbcc[T

$(46=;?((?=)(C>6(;?(4>(4!>.%+D:<>('(=(?=(<M6=(?:<7:<.6564(:(<+D
%&?36=4>(4!>.%6='(?<.<;?.P  Z[יהוה56='!?4<(3&#64>(4!>.%M;?(:6<-.:7>(=(M
'.=%6<<(<(46=P
(:(<+D(4='?==.,5.+.%"5%.='((?=M6 '?:34(5>(<(==3>6=:/<.>6;?((=>!S5
>(<<%64656%)?TPoM>3;?(V(VM?=5'6:<6:6=.&9(='('.A.=.$.3.''(>(46=;?(o
P Z %646?4%65=>5>([(oM=(5'6;?(oP P(<%($(W=(;?(-!?4<(3&#6(5><((
;?( '(:(5'( '.<(>4(5>( '6  ( =7 :6'(46= (5>(5'(< '(=> +6<4P  Z=:/<.>6 5>6[ ) 6 (36 ;?(
45>)4?5.#6:(<.%6<)>.%'6.%646.3-6><D(5'6 3?D%65%(:&#6%<.=>#;?((?==7:6'(<.
(C.=>.<M=(=64(5>(=(M3(+6==(?4<.<;?.;?(=?=>(5>=(?:6'(<%64$=(5=?!,:(Z@BADC[P

MH    
(=46 ;?( >(5>(46= (C:3.%<  %65'.&#6 =?$=>5%.3 '( (?=M 5#6 :6'(</46= <(3.D< >3
+(.>6M :6< ;?( >3 =?$=>"5%. 5#6 :6'( =(< 4('. ( 5(4 <(:<(=(5>'M :6<)4 '.5>( '( .,?3
%65><6A)<=.=7:6'(46=%65>(4:3<.A.5''(:(36%<.A64>(4!>.%6M:6<=(<@5.%%.*5%.(C>
;?(:6'((C:3.%<>6'6=6===?5>6=;?('(45'4'6?5.A(<=6P64(=>4>)<..==65#6:6'(=(<
'.+(<(5>(P (=46 ;?( :6==46= .4,.5< 6 .5+.5.>6M 5#6 :6'(46= '(465=><!W36 =(4 6 ?C/3.6 '
4>(4!>.%P  37,.% 4>(4!>.% ) ?4 <(%?<=6 '.A.=6< '( A(<''(= ( ) 5(==( =:(%>6 37,.%6 ;?( =(
%65=><?.? (=>( :(5=4(5>6 :(<.%6<)>.%6M $6<'5'6  %65'.&#6 ><.?5 '( ?4 (?= @5.%6 ;?( =(
<(3%.65 (5><( =.M ?5. ( $.3>(<34(5>(P  ><*= ) 6 @5.%6 5@4(<6 37,.%6 ;?( :6'( (C:6< >6'6 6
:(5=4(5>6 (4 ;?(=>#6 ( =7 ?4 <%.6%/5.6 4>(4!>.%6 :6'( (C(4:3.+.%< ?4 =(< .5+.5.>4(5>(
4>(4!>.%6P



 G

MPPNMPP/-6.) /3*.*53*"/-/ 6.$-%.5/$/"# /$/%3 6-./F$
(3%+%$/"*%$$%/-6.) /PdbbjM63PcM5EcP(A.=>3(><85.%-(636,.P%?3''(36>.5
X P '.=:65/A(3 (4 p->>:OUUBBBP+:=P('?P$<U>-(636,.U<>.,6=UdbbjccYcjP:'+qP %(==6 (4O cd
=(>PdbccP

MPPN MPP/(-5*"3*45 H('PeM63PcP'.>6<.56'3P#6(6:63'6UMdbbdP

 P 5O   Pp->>:OUUBBBP$.$3.%>63.%P%64P$<qM%(==6(4Ocd=(>PdbccP

M P (> 3H 35$/ $% %/,/(* $8%.5*45 $/ &5*-/ *P ('P cP = ?$3.%'6< <=.3(.<P
>?/UMdbccP
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 MP P.5%313%5# /4*"/,0(*"$//(-$3*.$$%H('PjP'.>6<6D(=P(><7:63.=U MdbccP
Z63(&#6$<=64:3(>=W63?4( Ud[HPdcWdfP kijjgedhcebkiP

 M P (> 3P *"*/.3*/G %!3*"/I/356(6'4 % 3-*"/I/356(6'4P ('P eP '.>6< 6D(=P
(><7:63.=U MdbbiP

MP P P%/3* ,%-%.53$/47-%3/4M'.>6<%.*5%.6'(<5>'P.6'( 5(.<6MdbbdP
Z63(&#63!==.%6='>(4!>.%[PPccWckP jgiekeciffP

   P 5O     ' 3/5,? :6<>?,?(=P p->>:OUU4.%-(3.=P?63P%64P$<qM %(==6 (4O cd =(>P
dbccP
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7?@1@A@8 +*+>"5*81"A2V"6<A?+>+?17"+7@>"5
.R>8(0"R'\08@6"15R(86V>87"5*W("6<+58\08@6"15R(86V>8'+>@8">>A*"\1.<1R+*AR'> V
5(WC1+1>"c\08@6"15R(86V@0"1?>"F77"\08@6"15R(86R

 
17C+?@1/")&8+6?"5"*+"A5",A6"16<8>@"7@+.+>>"6+7@"=A+<8*+?+>A@151G"*"<">""<>168>">
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*+68*1.1("><>8<8?@"?+5""/>+/"6+508>1"?"8@>"'"508*8<>8.+??8>+5"'8>"*8"<>18>1R ?@+@>"'"508
."GA6<">"5+58+7@>+8=A+8?"5A78??"'1"6"7@+?+"<9?"*+.171)&8*8@+6"+?@>A@A>"*8>S+7+>/1"T+
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+>+?17" 78 +?@"*8 *8 1"A2R ">" 8 *+?+7C85C16+7@8 *+?@+ @>"'"508 +E<+>16+7@"5 (87@"68? (86 8
"<818*"88>*+7")&8*+<+>.+1)8"6+7@8*++??8"5*+72C+5A<+>18>X Y"@>"C,?*8>8/>"6"
7?@1@A(187"5*+85?"?*+71(1")&8# 8(-7(1"X YR<>17(1<"58'4+@1C8.81*+?(>+C+>"?(87@>1'A1);+?
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6+508>1" *8 +7?178 (86 A?8 *+ 6+@8*858/1"? "7(8>"*"? + "*"<@"*"? +6 @+E@8? *1?<871'151G"*8? <+58
171?@,>18 *" *A(")&8 X YR 87?@"@"68? "? @+8>1"? *+ "<>+7*1G"/+6 =A+ ?+ ."G1"6 <>+?+7@+? +
"=A+5"? =A+ +>"6 "A?+7@+? 7" ?"5" *+ "A5" + "*1(187"68? 78C8? <+7?"6+7@8? 78 @>"7?(8>>+> *8
@>"'"508R ">" " .A7*"6+7@")&8 @+9>1(" .1G+68? A?8 *+ .87@+? *+ <+?=A1?"? *1.A7*1*"? +7@>+ 8?
<>8.1??187"1?*"+*A(")&8+@1>"68?"?<>9<>1"?(87(5A?;+?R
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Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN + Ensino Médio.

2

Palavra que tenta traduzir a inglesa “subsumer”, um sinônimo limitado seria “âncora”.
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Software livre que faz gráficos em 2D e 3D.
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;%3$4N 84:<3<4  8:,2%,: "414"$ 3 8:484:# 4 ,3(%"<$4;T3>2%:4 $% +!,<3<%;Q 2 <:!1+4;
3<%:,4:%;N31,;4=U;%,3",$'3",$%$%3*=%%2(=3# 4$9=3<,$$%$%"+=?;9=%"-:2;4!:%
"8,<1 34:<%U:,4U*:3$%3;%N 4 9=% 24;<:4= =2 84;;,!,1,$$% $% 8:%?,; 4 %2 "=:<4 8:C4N / 9=% 4;
8,"4; $% ,3",$'3", $% ";4; 8%:23%",2 "43;<3<%2%3<% $%(;$4; X<%284:12%3<%Y $4; ?14:%;
81=?,42&<:,"4;Q
2%;242&<4$4;%:81,"$43%;<%<:!1+4N1%?3$4%2"43;,$%:# 4%A,;<'3",$%=2"=:;4$%
,"%3",<=: %2 -;," %2 ,3;<,<=,# 4 14"1 X YQ 1=34; $4 "=:;4 (4:2 %3?41?,$4; 3 8%;9=,;N %2
=2 8:484;< ,3<%:$,;",81,3:N 8:484:",433$4 =2 $%;%3?41?,2%3<4 2814 $4 %;<=$4N ,3"1=,3$4 3;
31,;%;;?,;7%;8:58:,;$!,414*,N9=-2,"N*%4*:(,N+,;<5:,N$%3<:%4=<:;Q(%::2%3<1 -;,"4U
2<%2<,"4$<!=1# 4$4;:%;=1<$4;"43(,:24==2=2%3<4343>2%:4$%";4;N1*=2;;%23;
85; ,3",$'3",; $% "+=?;N 8:,3",812%3<% 9=3$4 <:3;"4::,$4 =2 !42 <%284 $% %;<,*%2N 4 9=%
24;<: =2 84;;,!,1,$$% $% 8:%?,; 4 2,; 8:5A,2 $ ;,<=# 4 ,2%$,<N ;%3$4 84;;-?%1 "414": 
848=1# 4 %2 1%:< $,3<% $4 8%:,*4 $% =2 34? %8,$%2,Q :1%14  8%;9=,; 9=3<,<<,?N (4,
$%;%3?41?,$4 =2 <:!1+4 $% "43;",%3<,C# 4N %3?41?%3$4 3 4 8%3; 4; (=<=:4; $4"%3<%; %2 -;,"N
2;<4$"42=3,$$%%;"41:Q

.<78L"*<%J+0"+$'0"+$%$%0):%H$%9%7/+009%8".+/9+"18H 5+$%/+K

1657



 43*:%;;4$%%;9=,;% 34?# 4$%$%4:<%%4:$%;<%$%$="# 4%"3415*,"
<1UUa_``


SK  
 ;%*=3$4 ?41=2% $4 :%1<5:,4 $4  X (" #  ! 53340 !$'#&. $'# 
)( "% Y ?1, "424 4; ;,;<%2; 3<=:,; % +=234; ; 4 ;%3;-?%,;  2=$3# $4 "1,2Q
1*=2;"43;%9='3",;$;2=$3#;"1,2<,";; 4:%;;1<$;34:%1<5:,4N<,;"424(:%9='3",$%
;%"4=$%,3=3$# 4%21*=2;:%;O$%;8:%",2%3<4$%1*=2;%;8&",%;$%3,2,;%=2%3<4
34 3-?%1 $4 2:Q  ;>$% +=23 84$%: <2!&2 ;%: 84;< %2 :,;"4Q  8:%?,;-?%1 =2 =2%3<4 $%
$4%3#;"42421:,%"51%:QXONa__aYQ$%3*=%<%2;%$%;<"$4"424=2$;
2,;,284:<3<%;$4%3#;:%%2%:*%3<%;342=3$4Q4:;,1N8:<,:$$&"$$%`hg_N,3,",4=U;%=2
8:4"%;;4 $% ,3<%3; ",:"=1# 4 ?,:1N "42 %8,$%2,; %A814;,?; 9=% <,3*,:2 <4$; ; :%*,7%;
!:;,1%,:;Q<=12%3<%N"%:"$%f_k$4;=3,"-8,4;!:;,1%,:4;%;< 4,3(%;<$4;8%1424;9=,<4&
*$'N?%<4:$$4%3#34-;QX ONa__fYQ:%1# 4%3<:%43>2%:4$%";4;$%$%3*=%%
(<4:%; "1,2<,"4; <%2 ;,$4 :%1<$ 84: $,?%:;4; %;<=$4; 9=% ,3$,"2 "4,3",$'3", $4 8$: 4 ;C431
$%,3",$'3",$$4%3#"424?%: 4N8:,3",812%3<%$%?,$44=2%3<4$;"+=?;N9=%2=1<,81,"4
3>2%:4 $% ":,$4=:4;N %N <2!&2N ; "+=?; 1,$; ; 1<; <%28%:<=:;N 9=% (?4:%"%2 4
$%;%3?41?,2%3<4$424;9=,<4Q%:,(,"U;%9=%+"4::%1# 4$4;(<4:%;"1,2<,"4;$%$%<%:2,3$42';
"4243>2%:4$%";4;342';;%*=,3<%X YQ;";4;$%$%3*=%3",$$%$%4 42: U
; 4!%2"%3<=$4;N%2:%1# 44=<:;",$$%;$4%;<$4$%84:<%848=1",4312=,<42,4:N$%3<:4
$%;;% "43<%A<4 3<%:,4:2%3<% 24;<:$4N %;; 8%;9=,; <%2 "424 4!/%<,?4 *%:1  4!<%3# 4 $%
,3(4:2#7%;$4;(<4:%;"1,2<,"4;9=%"43$,",43248:%",2%3<4$4?%<4:&*$'N4;$$4;
"41%<$4;(4:2$48%:-4$4$%a__fa_`_1
TK   
TKS   




2%;<=$4"44:$%3$48%14!,514*4!:,<3,"4+:,;+42;N$3,?%:;,$$%$%%%$;N%8=!1,"$43
:%?,;< <=:%N :%=3,= 4 <:!1+4 $% 8%;9=,;$4:%; $% ?:,; 8:<%; $4 2=3$4 X%3<:% %1%;N  !,514*
!:;,1%,: :,3%C %::%,: $% ,9=%,:N $4 %3<:4 $% %(%:'3", %2 3(4:2# 4 2!,%3<1N $%
28,3;Y8:%?' 9=% "42 =2 =2%3<4 $%aE3<%28%:<=:2&$,2=3$,1N84$%:,2;%:%A<,3<;
<& dak $; %;8&",%; $%?,$4 4 $%;8:%",2%3<4 $4; ;%=; +!,<<; 3<=:,; X  N a__dYQ



4$%24; $,C%:N <2!&2N 9=% ; 2=$3#;
"1,2<,";?'2;%<4:33$4=2:%$%"43+%",2%3<4<:3;$,;",81,3:N9=%%3?41?%?:,;",'3",;<,;
"424P (-;,"N 9=-2,"N *%414*,N 4"%34*:(,N 2%<%4:414*,N *%4*:(,N !,414*,N %"414*,N %"4342,N
;4",414*,N%3*%3+:,N:9=,<%<=:%=:!3,;24X Na__gYQ
%(%,<4%;<=(&=28:4"%;;43<=:19=%4"4::%84:9=%4">2=14$%*;%;N9=%(4:22=2!::%,:
9=%,28%$%4"14:$441$%;,:$<24;(%:Q;;%(%362%34&49=%23<&24813%<9=%",$4%
84;;,!,1,<?,$3%::Q3<:%<3<4N9=3$4"43"%3<:# 4$%;;%;*;%;&%A"%;;,?N2,;"14:(,"
:%<,$43<24;(%:QXONa__aYQ
;2&:,";N4%$%;%*B8<,&4>3,"4<:3;2,;;4:$%;;%?-:=;"42,284:<3",%8,$%2,415*,"Q;;
%;8&",%$%24;9=,<4&4:,*,3:,$(:,";=!;:,3N43$%;%$42%;<,"4=%;%$8<4=42!,%3<%
=:!34N <4:33$4U;% 3<:484(-1,"4N % ;=; 1:?; (4:2 %3"43<:$; %2 $%85;,<4; :<,)",,;Q ;;%
8:4"%;;4$8<<,?4?%28%:2,<,3$4;=:8,$$,(=; 4%;8",1=<,1,C3$44;2,;$,?%:;4;2%,4;$%
<:3;84:<%%4;%=%A814;,?4":%;",2%3<43;:%;=:!3;XO  Na__gYQ



1658



 43*:%;;4$%%;9=,;% 34?# 4$%$%4:<%%4:$%;<%$%$="# 4%"3415*,"
<1UUa_``


TKT

    

  


$%3*=%&=2:!4?,:4;%9=%;%<4:34==2*:?%8:4!1%2$%;>$%8>!1,"34:;,1N;;,2"424
%2 4=<:; :%*,7%; <:48,",; $4 2=3$4Q  $% <:3;2,;; 4 %;;%3",12%3<% =:!3N 2!,%3<% 34 9=1 ;%
%3"43<:2 <4$4; 4; (<4:%; (=3$2%3<,; 8: ;= 4"4::'3",P 4 +42%2N 4 ?-:=;N 4 ?%<4: %
8:,3",812%3<% ; "43$,#7%; 841-<,";N %"4362,"; % "=1<=:,; 9=% (4:22  %;<:=<=: 9=% 8%:2,<% 4
%;<!%1%",2%3<4$"$%,$%<:3;2,;; 4QX:C4"+,gN`hhcY
; 8-;%; <:48,",; ; 4 4; 2,; <,3*,$4; %2 (=3# 4 $% ;=; ":"<%:-;<,"; 2!,%3<,;N "1,2<,"; %
;4",,;1;;$4%3#":"<%:,CU;%84:;%:(%!:,1*=$N"=/4*%3<%%<,415*,"4&"43;<,<=-$484:9=<:4
;4:4<,84;P U`N aN b % cQ  <:3;2,;; 4 4"4::% 8:,3",812%3<% 8%1 8,"$ $% 24;9=,<4;&
*$',3(%"<$4;N4;9=,;84;;=%2+!,<4$42,",1,:Q="43?,?'3","424+42%2&(?4:%",$8%1
=<,1,C# 4 $% :%",8,%3<%; :<,(,",,; 34 $%;%3?41?,2%3<4 $; (4:2; ,2<=:;N "43$,# 4 %"415*," 9=%
<4:3%;<%;8&",%8:%$42,33<%2%3<%=:!3Q,3",$'3",$%";4;$%$%3*=%<2!&2(1=<="42;
"43$,#7%; "1,2<,"; % %;< ;;4",$ "42 4 =2%3<4 $ <%28%:<=:N 81=?,4;,$$% % =2,$$% $4 :N
"43$,#7%; 9=% (?4:%"%2 4 =2%3<4 $4 3>2%:4 $% ":,$4=:4; $,;843-?%,; % <2!&2 4
$%;%3?41?,2%3<4$4?%<4:QX  OO  O Na__eY
$%3*=%34:;,1,3",$%<,8,"2%3<%34;2%;%;2,;9=%3<%;$434N;%2$,(%:%3#;9=1,<<,?;8:
;:%*,7%;!:;,1%,:;N84:&2N"42$,(%:%3#;9=3<,<<,?;,284:<3<%;N$,?,$,3$448-;%2$4,;*:=84;
$,;<,3<4; 9=3<4 4 3>2%:4 $% 34<,(,"#7%; $% ";4;Q  8:,2%,:4 *:=84 "428:%%3$% ; :%*,7%;
4:$%;<% % =$%;<%N 9=% $%<%?% "%:" $% gek $; 34<,(,"#7%;N %39=3<4 4 ;%*=3$4 X:%*,7%; =1N
%3<:4U%;<%%4:<%Y&:%;843;?%184:=23>2%:4;,*3,(,"<,?2%3<%2%34:QXO  O
O OONa__fYQ

UK    



%3$4%2?,;<,3",$'3",:%1<,?2%3<%"43;,$%:$%2$%<%:2,3$;&84";$434N348%:-4$4$%
/3%,:4$%a__f$%C%2!:4a_`_N$%";4;$%$%3*=%3",$$%$%4 4"2:N(4,(%,<=231,;%
9=3<,<<,?N<%3<3$4:%;843$%:"424<%2;,$4,3",$'3",$4;";4;$%$%3*=%%$%9=%(4:24;
(<4:%;"1,2<,"4;"43<:,!=%28:$,;;%2,3# 4$$4%3#N<2!&2(4,:%1,C$=2"428:# 4
$4; (<4:%; "1,2<,"4; % 4 3>2%:4 $% ";4; 4"4::,$4;Q ; $$4; (4:2 "43;%*=,$4; 3 ;%":%<:,
2=3,",81 $% ;>$% XYN "4284;<4 8%14 3>2%:4 $% 8%;;4; 9=% 8:%;%3<:2 4; ;,3<42;N 34
8%:-4$4$%/3%,:4$%a__f$%C%2!:4$%a_`_N$9=,:,24;<:?&;$b\X3,$$%%*,431$%
>$% >!1,"Y $% 4 4 "2: 4; $$4; 81=?,42&<:,"4; $%;;% 2%;24 8%:-4$4Q : =2 2%1+4:
?,;=1,C# 4 $4; $$4; (4:2 "43",1,$4; %2 ;%23; %8,$%2,415*,";N 9=% & 4 8%:-4$4 %;<!%1%",$4
,3<%:3",4312%3<%8:*:=8:,3",$'3",$%";4;4"4::,$4;3=2848=1# 4N8%:-4$4%;<%9=%;%
,3,", 34 $42,3*4 % <%:2,3 34 ;!$4 $% =2 ;%23Q 31,;24; 4; $$4; "42  "43;<:=# 4 $%
*:(,"4;N(C%3$4=2"428:# 4%3<:%,3",$'3",$$4%3#%4;(<4:%;"1,2<,"4;N=<,1,C24;"424
8:,3",81(%::2%3<4,":4;4(<((,"%A"%1a__fQ













1659

 43*:%;;4$%%;9=,;% 34?# 4$%$%4:<%%4:$%;<%$%$="# 4%"3415*,"
<1UUa_``







VK        
4:2 31,;$4; `__d ";4; 34<,(,"$4; $% $%3*=% 34 2=3,"-8,4 $% 4 4 2:N /=3<4 "42 ;
4"4::'3",;$%"+=?;342%;248%:-4$4$%<%284"43;,$%:$4Q


!%.SJ +897+!:+# 1$%"818019+(+"$18$%$%0):%


@$%"818019+(+"$18

@7%.9+<1

a__f

`d_

`cNhk

a__g

fd`

fcNfk

a__h

de

dNebk

a_`_

cg

cNffk

19.

`__d

`__k


:%24; =2 31,;% *:(," $4; ";4; $% $%3*=% % $; ,3",$'3",; $% "+=?; 3 ",$$% $% 4 4
2: V N "428:%%3$,$4 34 8%:-4$4 $% a__f  a_`_Q 4; *:(,"4;N 4 %,A4 ?%:<,"1 %;9=%:$4
:%8:%;%3<43>2%:4,3<%3;,$$%$4;";4;$%$%3*=%%4%,A4?%:<,"1$$,:%,<4,3<%3;,$$%$;
,3",$'3",;$%"+=?;Q



 












 
 












   


 

 

 

 
 


 +):7SQ%.# 1%097%10;/%71$%"818$%$%0):%%+09%08+$$%$%"*:<81"177+$8%/TRRXK

 (,*=: ",2N 4!;%:?U;% =2 $,;<:,!=,# 4 =3,(4:2% $% ";4; $% $%3*=% % ,3",$'3", $% "+=?N
84:&2;%28:%"42=2:%1<,?$%(;*%2%3<:%4;$4,;%?%3<4;Q



1660

 43*:%;;4$%%;9=,;% 34?# 4$%$%4:<%%4:$%;<%$%$="# 4%"3415*,"
<1UUa_``






 

 









 

 

 

 

 

 
















 

   


 

 

 
 





+):7TQ%.# 1%097%10;/%71$%"818$%$%0):%%+09%08+$$%$%"*:<81"177+$8%/TRRYK





 











 



 



 
















   




 

 

 

 
 



+):7UK%.# 1%097%10;/%71$%"818$%$%0):%%+09%08+$$%$%"*:<81"177+$8%/TRRZK

(,*=:a24;<:2,4:4"4::'3",$%";4;$%$%3*=%%2<4$448%:-4$431,;$4XfcNfkYN"42=2
=2%3<4$%"+=?;14*485;%=2$,2,3=,# 4%A843%3",1$4;";4;$%$%3*=%Q
(,*=:b24;<:48%:-4$4%29=%,3",$'3",$%"+=?(4,"%3<=$%43$%+4=?%=2$4;2,;
!,A4;";4;$%34<,(,"# 4$%$%3*=%Q


1661

 43*:%;;4$%%;9=,;% 34?# 4$%$%4:<%%4:$%;<%$%$="# 4%"3415*,"
<1UUa_``
































  


 

 

 

 
 


+):7VJ%.# 1%097%10;/%71$%"818$%$%0):%%+09%08+$$%$%"*:<81"177+$8%/TRSR


:;%<%:=2,$%,2%1+4:$%?41=# 4$4;";4;$%$%3*=%%$8:%",8,<# 4$%"+=?;4143*4$4;
34;N <%2U;% 4 *:(,"4  ;%*=,:N 9=% :%<:< 4 +,;<4*:2 $4; >1<,24; c 34;N 4= ;%/N a_g ;%23;
%8,$%2,415*,";Q
: %3<%3$%:  :%1# 4 %3<:% ; $=; ;&:,%; <%284:,;N (4:2 <:#$; :%<;N  8:<,: $ :%*:%;; 4
1,3%:$%"$=2$;"=:?;Q




%84,;$%:%1,C$%;;:%*:%;; 41,3%:3;$=;;&:,%;N4143*4$4;9=<:434;$%24;<:*%2N&
84;;-?%1 8%:"%!%: 9=% ; <A; $% ?:,# 4 $ :%*:%;; 4 ; 4 !%2 8:5A,2;N 24;<:3$4 =2 :%1# 4

1662



 43*:%;;4$%%;9=,;% 34?# 4$%$%4:<%%4:$%;<%$%$="# 4%"3415*,"
<1UUa_``


$,:%<%3<:%8:%",8,<# 481=?,42&<:,"%4;";4;$%$%3*=%:%*,;<:$4;342=3,"-8,4$%4 42:
VQ
=<:4 (<4 ,284:<3<% & 9=% 4 3>2%:4 $% ";4; $% $%3*=% :%1N % 2,4: 9=% 4 %A8:%;;4 34 *:(,"4N
<%3$4%2?,;<9=%3%2<4$4;4;,3$,?-$=4;"43<2,3$4;8:4"=:24;*%3<%;8>!1,"4;$%;>$%8:
<:<2%3<4%4:,%3<# 4Q%;;(4:2N4"4%(,",%3<%1,3%:$:%<$4;";4;$%$%3*=%;%:,=284="4
2,4:N :%$=C,3$4  ,3"1,3# 4N % ;% 8:4A,23$4 "$ ?%C 2,; $4 "4%(,",%3<% 1,3%: $ :%< 9=%
$%;":%?%:%*:%;; 41,3%:$4;";4;$%"+=?;Q
2!&2&,284:<3<%34<:9=%3;:%*,7%;43$%&84;;-?%14!;%:?:=2%;";;%C$%8%:,4$,",$$%$%
"+=?;N<2!&2;%<%2=2%;";;%C$%:%*,;<:4;$%";4;$%$%3*=%N"42434%3<4:34$;;%23;
daN`_c%`de$4*:(,"4dQ


WK



; 31,;%; $4; $$4; "41%<$4; %?,$%3",:2 9=% 4; ";4; $% $%3*=% "428:%%3$,$4; 34 8%:-4$4 $%
a__fa_`_N<%?%=2=2%3<4%1%?$4%3<:%48%:-4$4$%a__fa__gQ:%;8%,<4$,3",$'3",$%
"+=?;N<2!&224;<:4==2:%1%?3<%=2%3<4N8:,3",812%3<%%3<:%4;2%;%;$%/=3+4;%<%2!:4Q
2!&284$%;%:?,;<"424=2(43<%3<=:1%2=,<4:%1%?3<%8:48:%",2%3<4$424;9=,<4N
8:,3",812%3<% 34; 8%:-4$4; $% !,A; ,3<%3;,$$%;N /=;<2%3<% 8%14 (<4 $4 ?%<4: <:3;2,;;4: $
$%3*=%N3%"%;;,<:$%(43<%;$%*=8:$%"42<%28%:<=::%1<,?2%3<%1<Q8:41,(%:# 4$4
?%<4: ;% $: <2!&2 84: 4=<:4; (<4:%; $%<%:2,33<%;Q %?%U;% ;%: "43;,$%:$; ; 1,2,<#7%; $4;
8:%;%3<%;:%;=1<$4;Q4:<3<4N&$%%A<:%2,284:<3",31,;%$%4=<:4;(<4:%;$%<%:2,33<%;9=%
8:48,",24=2%3<4$4?%<4:N"42484:%A%2814P=2,$$%:%1<,?$4:N4","14"429=%4?%<4:;%
$%;%3?41?%N;"43$,#7%;"1,2<,";$48%:-4$4$4;%=$%;%3?41?,2%3<4Q4*4N8%;9=,;"43<,3=%2
3$2%3<4Q 



   


N,1,3% % N 4;3% $%Q (%+91 %89:( $%8%6:+.+!7  <+$ 01 5.0%9Q,;843-?%1%2
+<<8PTT@@@Q"42",%3",Q!:T:%84:<*%3;T"1,2T"1,2_gQ+<2N"%;;4%2a_T_cTa__gQ
 N 8:%",$ % N %3,;%Q %$%8 %)>59+J *+8927+"1 $1 "10971.% 01 78+.PQ ,;843-?%1 %2P
m+<<8PTT;",%14Q,%"Q8Q*4?Q!:T;",%14Q8+8M;":,8<l;",W:<<%A<Z8,$l`efhU
chfca__f___a____eZ13*l8<Z3:2l,;4nQ"%;;4%2`hT_hTa_``
  . %&  #'1 8 7%"%09%8 8:7918 $% $%0):% 01 78+.J 6:+8 8 ":88GK ,;843-?%1 %2P
m+<<8PTT@@@Q84:<1$4*:4?<Q"42Q!:T*:4T2%,4W2!,%3<%T4;W:%"%3<%;W;=:<4;W$%W$%3*=%W34W!:;,1W
9=,;W;W"=;;Q8$(nQ"%;;4%2`hT_hTa_``
:,3%C %::%,:$%,9=%,:X,514*%%;9=,;$4:$4%3<:4$%%(%:'3",%2 3(4:2# 42!,%3<1
X YU28,3;Y%?,;<"4a`N34NE`_`N2:#4Ta__dQ
 Q
109%=9:.+?# 1
$8
:$0#8
+<<8PTT@@@Q"%3<:4"1,2Q4:*Q!:T"%;;4%2`hT_hTa_``Q

.+/9+"8Q

,;843-?%1

%2P

N =:-",4 Q %  N :, 14:,Q %0):% 01 78+.J 8+9:# 1 %5+$%/+1.2)+" %
"1097+!:+#4%8
57
:/
)%0$
$%
5%86:+8K
,;843-?%1
%2P
m
+<<8PTT@@@Q;",%14Q!:T;",%14Q8+8M8,$l_`_bUc_`ca__g___b____dZ;":,8<l;",W:<<%A<nQ "%;;4 %2
`hT_hTa_`_Q
N 3<43,4 ;2%1 % N %1;,4Q +897+!:+# 1 %85"+. $ $%0):% % $%9%7/+009%8
81"+1%"103/+"18 %/ .1".+$$% :7!0 01 8:$%89% $1 78+.K ,;843-?%1 %2P m

1663



 43*:%;;4$%%;9=,;% 34?# 4$%$%4:<%%4:$%;<%$%$="# 4%"3415*,"
<1UUa_``


+<<8PTT@@@Q;",%14Q!:T;",%14Q8+8M8,$l_`_bUc_`ca__g___b____dZ;":,8<l;",W:<<%A<nQ
`hT_hTa_``Q
 .%""#/ 

"%;;4

%2

." 1 /. ( %'#/ . )1 /

 . "  1 / . #%'# 1 1 89:$1 7%97185%"9+<1 N*+8927+"1O $ $%0):% 01 78+.J
"7"9%7,89+"8
7%)+10+8
%
$+0/+"8K
&$#") 
!0
7
+<<8PTT@@@Q$%3*=%Q1""Q=(2*Q!:T$%3*=%W"$T(,1%;T%8,$%2,414*,T<%A<4;T%;<=$4:%;<:48%"<,?4$%3*=%Q8$(
81&&#!46236253441
   N=14Q$O N"9=%;4=;<%=ON1,;3*%1 Q$%Q"4::'3",$%
$%3*=% 34 2=3,"-8,4 $4 <1 % 4; (<4:%; "1,2<,"4; $%<%:2,33<%;Q "0  43*:%;;4 $% %;9=,; %
34?# 4$%$%4:<%4:$%;<%$%$="# 4%"3415*,"Q 4:<1%CVNa__g

1664

 65+='>>6&''><@->' 56B%"6&'&'6=?''6=&'>?'&'&@$%"6'$5637+-$
?3\\kijj





        
    
J

j

J

K

J

K

EE.5/4 CE41)./,E3 CEE E (&6#(3#"/ CEE.5/4 CEE(#(3/ 
k
5>?-?@?6'&'=3&''=+-;'\4;@>+=?6 5>?-?@?6&''><@->5'=+(?-$>'@$'3='>^ [_]<
6>45>5?6>e-+W$64W#=U06>''>;-5630=e@63W$64W#=U4@=60>5?6>e+4-3W$64U;6=?'33=eE,66W$64W#=


 46&'3+'4'5 3->'&$6=='3%"6'>;$-3&6>&&6>6#?-&6>'4;'><@->>='3$-65&>$64
> -)5$-> 4#-'5?->U >6#='?@&6 ;= ;='&-%"6 &' $65?4-55?'>U #'4 $646 ;= +=5&'F>
+'6*.>-$>'+'6<@.4-$>U?'4>-&6-5?'5>4'5?'='<@'=-&$646#0'?-B6&'6#?'=4;>;='$->6>'&'
* $-3 -5?'=;='?%"6U *6=5'$'5&6 >@#>.&-6> ;= 56B> ;'><@->> ' 6?-4-F5&6  ='3%"6 $@>?6\#'5'*.$-6
5> ;'><@->> 65&'  B=- B'3 ( +'6=='*'='5$-&W '5?=6 &'>> ;'=>;'$?-BU 5'>?' ?=#3,6 
B=-#-3-&&'&$65$'5?=%"6&'F-5$65.&'';'?-#U-6&' 5'-=6U*6-'>?@&&;=;='&-%"6
&>>@;'=*.$-'>&64'?36365+6& =''B'=-*-$%"6<@5?-??-B&6>5.B'->&'$65?4-5%"6W#.
&' ';'?-# '>?  36$3-F& ;=6D-4&4'5?'  oi 14 & $-&&' &6 -6 &' 5'-=6U =>-3U ;6>>@-5&6
@4 -5?'5> ?-B-&&' ;'><@'-=W  $65>?=@%"6U 5 &($& &' piU '  ;6>?'=-6= ='*6=4 &6 ;6=?6 &'
';'?-# ?6=5=4  ='+-"6 &' '>;'$-3 -5?'='>>' ;= -5&A>?=->U $65?5&6 ,60' $64 4-> &' mii
-5>?3%9'>U'4>@4-6=-4'?3A=+-$U<@'35%4>'@>'*3@'5?'>5#.6@56>=-6>36$->W6&'>?
'D;5>"6-5&@>?=-3'@=#5='>@3?6@5@4>(=-'&'-4;$?6>4#-'5?->5='+-"6W$65?4-5%"6&
#.;6=4'?->;'>&6>U'4;=?-$@3=6F-5$6U0 'D$'&'5.B'->$'-? B'->W'>?'?=#3,6U5 3->';6=
?-B%"65'@?=85-$-5>?=@4'5?3^ _*6-;3-$&;=&'?'=4-5%"6&6>B36='>&'$65$'5?=%"6&'
F-5$6U'4kq46>?=>&'>'&-4'5?6&'*@5&65#.&'';'?-#W>;=!4'?=6><@'$=$?'=-F4
'>?=@?@='>;$-3&$65$'5?=%"6&'F-5$65#.*6=4&'?'=4-5&6>;6=4'-6&''>?-4&6='>&'
4 D-4B'=6>>-4-3,5%='>?=-?^_W4'3,6=0@>?'&';=!4'?=6>*6-6#?-&6;=@4*@5%"6&'
6=='3%"6 &' ?(=5 $64 R w jUnW > ='>@3?&6> 46>?==4 <@' > 4-6='> $65$'5?=%9'> &' F-5$6U
@3?=;>>5&6 3-4-='>U '>?"6 36$3-F&> 5 ='+-"6 56=?' & #.U -5&-$5&6 <@' '>?'> B36='> '>?"6
='3$-65&6>$64>?-B-&&'>-5&@>?=-->5 ='W


,834F '8#D '6'>??.>?-$U @5%"6 &' B'=6>>-4-3,5%U 5 3->' ;6= ?-B%"6 $64 )@?=65>U
65?4-5%"6$64-5$6U =-++'4U6&'36@>>-56W







1665



 65+='>>6&''><@->' 56B%"6&'&'6=?''6=&'>?'&'&@$%"6'$5637+-$
?3\\kijj


JE 
> A3?-4> &($&>U 6> 4(?6&6> 6=-@5&6> & '6'>??.>?-$ ?)4 $65>?-?@.&6 @4 -4;6=?5?'
$650@5?6&'*'==4'5?>$64;3-$%9'>'4&-B'=>> ='>&6$65,'$-4'5?6,@456U;=-5$-;34'5?'U
56 $4;6 &> -)5$-> 4#-'5?->U @4 B'F <@' >"6 *'==4'5?> &'<@&> ;= 6#?'5%"6 &'
-5*6=4%9'>$65*- B'->;=645'06&'*65?'>5?@=->'$=$?'=-F%"6&>%9'>5?=6;6+)5-$>>6#
6> &-B'=>6> '$6>>->?'4>W 5?=' 6> ;=-5$-;-> ;=6#3'4> <@'  '6'>??.>?-$ ?'4 @D-3-&6U
&'$-&-&4'5?'U 5 46&'3+'4 '>;$-3 &' -5*6=4%9'> ;='$->>U &'>?$4\>' <@'3'> ='3$-65&6> 6
'>?@&6&'36$->$65?4-5&6>U'>?#'3'$-4'5?6&65.B'3&';63@-%"6?46>*(=-$'$=$?'=-F%"6&
;63@-%"6&> +@>W
' @4 *6=4 +'=3U ( ;6>>.B'3 'D;='>>= <@'  '6'>??.>?-$ ( @4 =46 & -)5$-
>??.>?-$ <@' 6#0'?-B 46&'3= 6> *'584'56> 4'5>@=&6> $64 #>' '4 ;=6$'>>6> '>?6$ >?-$6>
'>;$-->U;='>?-4%"6&6>;=!4'?=6>&'$6=='3%"6'>;$-3';='&-%"6&>@;'=*.$-'&'&->?=-#@-%"6
&>+=5&'F><@'=';='>'5?4;=6;=-'&&'>&'='$@=>6>5?@=->U+'637+-$6>U,-&=637+-$6>''$637+-$6>
^ Ukiir_W
> '>?-4?-B> &6> ;=!4'?=6> &' $6=='3%"6 '>;$-3 ' > ;='&-%9'> &6> B36='> >>@4-&6>
;'3+=5&'FU'4@4&&636$3U$65>?-?@'4>&@>;=-5$-;-> ='>&'6'>??.>?-$W=-6+=4
;6>>@-@4*@5%"6B-?356;=6$'>>6&'6#?'5%"6&6>;=!4'?=6>&'$6=='3%"6'>;$-3U'>'@'>?@&6
-5*3@'5$-56;=6$'>>6&';='&-%"6U6<@3(&'564-5&6 ;6=1=-++'4^d Ukiip_W
;='$->"6 &6 ;=6$'>>6 ;='&-?-B6 ( &';'5&'5?' &6 ;=6$'>>6 &' 0@>?' &' @4 46&'36 &' B=-6+=4
?'7=-$6 6 $3$@3&6 $64 6> ;65?6> 46>?=&6>U ;6-> 6 0@>?' &6 46&'36 ;=4(?=-$6 &'<@&6 >
'>?-4?-B> ;65?@-> ?=&@F  '>?=@?@= &' &';'5&)5$- '>;$-3 &6> &&6>W ;7> 6 ;=6$'&-4'5?6 &'
'>$63,&6B=-6+=4?'7=-$6<@'4'3,6=>'0@>?6'D;'=-4'5?3U&6?\>'@4$=-?(=-66#0'?-B6;=
4'5>@==  &'=)5$- &6 46&'36 ?'7=-$6 6> ;65?6> &6 B=-6+=4 'D;'=-4'5?3U 'U ;6= $65>'+@-5?'
6#?(4\>' 6 B'?6= &' ;=!4'?=6> <@' '>?#'3'$'  '>?=@?@= '>;$-3 &6> &&6>W ?@34'5?'U &-B'=>6>
@?6='>?)46;?&6'4&6?=$=-?(=-6>&'0@>?'$64#>'56>'>?-4&6='>&'4 D-4B'=6>>-4-3,5%
'4.5-46><@&=&6>U;='&64-55&6'>>'A3?-46;6==F9'>$64;@?$-65->^ d  Ukiii_W
5?='?5?6U  '>?-4?-B &6 46&'36 ;=4(?=-$6 ?=B(> & 4D-4-F%"6 & *@5%"6 &'
B'=6>>-4-3,5% *6=5'$'U >6# &'?'=4-5&> $65&-%9'>U '>?-4&6='> 5"6 B-'>&6> ' '*-$-'5?'> ;=
'>?=@?@='>;$-3U<@5&66?45,6&46>?=(+=5&'W'5&6'4B->?>='3%9'>$@>?6\#'5'*.$-6U
6 ?45,6 & 46>?= ( ;'<@'56 '4 &-B'=>> ;'><@->> 56 $4;6 &> -)5$-> 4#-'5?->U 36+6 (
='$64'5& B'3 6 @>6 &> '>?-4?-B> ;'36 4(?6&6 & 4D-4-F%"6 & *@5%"6 &' B'=6>>-4-3,5%
='>?=-?U @4 B'F <@' 6> '>?-4&6='> 6#?-&6> ;6= '>>' 4(?6&6 >"6 4'56> '5B-'>&6> ;= 46>?=>
;'<@'5>^ d  Ukiii_W
'+@-&6 6 ;=6$'>>6 &' 6#?'5%"6 <@' &'*-5'4  '>?=@?@= &' B=-#-3-&&' '>;$-3 &
+=5&'F'4'>?@&6U*='<@'5?'4'5?'U@?-3-F\>'6-5?'=;63&6=&'1=-++'4;=;='&-%"6&6>B36='>
'4;65?6>5"646>?=&6>W'+@5&6-#'-=6 @5-6=d-++3'^kiil_&'*-5'41=-++'4$64664'3,6=
-5?'=;63&6= '4 &-B'=>> ='> &' '>?@&6U <@5&6 >>6$-&6  6?-4-F%"6 & 46&'3+'4 &6
B=-6+=4U*6=5'$'5&6'>?-4?-B>5"6?'5&'5$-6>>'$64B=-!5$-4.5-4W
'>>' $65?'D?6U $65&@F-@\>' '>?' ?=#3,6 $64 6 6#0'?-B6 &' &'?'=4-5=  '>?=@?@= &'
&';'5&)5$- '>;$-3 & $65$'5?=%"6 &' -5$6 5 . &' ';'?-#U -6 &' 5'-=6U ;6= 4'-6 &
@?-3-F%"6 &' 4(?6&6> +'6'>??.>?-$6U #>'&6> 5 46&'3+'4 & &';'5&)5$- '>;$-3U >6#
;='>>@;6>-%9'> +@>>-5> ' @>5&6 '>?-4&6='> &' 4 D-4 B'=6>>-4-3,5% ='>?=-?W  $64;=''5>"6
& &';'5&)5$- '>;$-3 &6> $65?4-55?'>U 5'>> ='U B'4 >'5&6 $& B'F 4-> ='<@->-?&6 $64 6
;=6;7>-?6&'-5?'=;='?=6>='>@3?&6>&''D;'=-4'5?6>*6=5'$'5&6>@#>.&-6>4->;='$->6>'$@>?6>
='&@F-&6>W?=#3,6#6=&= <@'>?"6&$65?4-5%"6$64F-5$6'4>'&-4'5?6>&'*@5&65#.
&' ';'?-#U 36$3-F& 56 '>?&6 &6 -6 &' 5'-=6U >@&'>?' &6 =>-3U B->?6 <@' '>?  =' ?'4
;='>'5?&6@4?D$='>$'5?'&';63@-%"6'4>'&-4'5?6>^'?3Ukiij_W>? ='?'4
>-&6 6 ;=-5$-;3 '-D6 &' 'D;5>"6 -5&@>?=-3 56 -6 &' 5'-=6 &'>&'  &($& &' pi ^  '? 3U
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kiik_U  <@3 ?'4 >-&6 >>6$-& 6 @4'5?6 &6> 5.B'-> &' ;63@-%"6U 0  @3?=;>>5&6 6> ;&=9'>
#=>-3'-=6>W'5&6'4B->?>B =-><@'>?9'>='3$-65&>$65?4-5%"6& ='65&'U+'=34'5?'U
;=6$@=\>' '5$65?== > ='+-9'> <@' @3?=;>>4 6> 3-4-='> '>?#'3'$-&6> ' ;6>?'=-6='> ?64&> &'
&'$->9'>U5'>?'?=#3,66#0'?-B46>U?4#(4U*6=5'$'=>;='&-%9'>&6>5.B'->&'$65?4-5%"6$64
F-5$65 ='$-?&U$64#>'546>?=+'4&'4?'=-3$63'?&65='+-"6'53->&6;6=5 3->'
;9' ?-B%"6 $64 )@?=65> 5>?=@4'5?3U *6=5'$'5&6 >@#>.&-6> ;= ;35'04'5?6 ' -5?'=B'5%9'>
>6#=' ='56>'5?-&6&'4-?-+=6>'*'-?6>&%"65?=7;-$>6#=' ='W



KE     
'6'>??.>?-$(*@5&4'5?&5?'6=-&>B=- B'->='+-653-F&>U><@->;='>'5?4
&->?=-#@-%"6 '>;$-3 @?6$6=='3$-65& $64 6 4'>46U &' *6=4 <@'  &->;'=>"6 &> +=5&'F>
4'&-&> 56> ;65?6> ( 4'56= ;= ;65?6> <@' '>?"6 4-> ;=7D-46> <@' ;= ;65?6> 4-> &->?5?'>
^ Ujrol_W
=- B'3'+-653-F&^D1_U;=<@3<@'=D-&'5?=6&'@4 ='U;6&'>'=$65>-&'=&@4
='3-F%"6&6$650@5?6&'B=- B'->3'?7=->b^D-_U;=<@3<@'=D-&'5?=6&'cW>>'$650@5?6&'B=- B'->
3'?7=-> ( $,4&6 @4 *@5%"6 3'?7=- ' ( >-4#63-F&6 ;6= ^D-_ ^ U jrpq_W 64 @4 A5-$
46>?=+'4U?@&66<@'>'>#'&'@4*@5%"63'?7=-^1-_(@4A5-$='3-F%"6W5?"6U>'(&'>'0&6
;='&-F'= B36='> ;= 6> 36$-> 5"6 46>?=&6>U ?'=\>'\  <@' -5?=6&@F-=  ='>?=-%"6 &' <@'  B=- B'3
='+-653-F& >'0U 5'$'>>=-4'5?' '>?$-65 =-W &4-?'4\>'U &' @4 *6=4 +'=3U &6-> ?-;6> &'
'>?$-65=-&&'V >?$-65=-&&' &' kG 6=&'4 6 <@' -4;3-$ 5 5'$'>>-&&' &' @4 B=-!5$- *-5-?U '
'>?$-65=-&&'-5?=.5>'$<@3='<@'=U;'5>U<@'6-5$='4'5?6b^D-_\^D-v,_c?'5,B=-!5$-*-5-?'
5"6&';'5&&',W
>>@4-5&6  ,-;7?'>' &' '>?$-65=-&&'U 5 '6'>??.>?-$ ?=&-$-653 ( @?-3-F&6 6
B=-6+=4 ;= B3-= 6 $64;6=?4'5?6 & B=-#-3-&&' & B=- B'3 ='+-653-F&U '>?-4= 6>
;=!4'?=6> 'U ;6>?'=-6=4'5?'U -5?'=;63= '>;$-34'5?' 6> B36='> &6 ?=-#@?6 ;6= ;=6$'>>6> &'
1=-++'4 ^  U jrnj_W  B=-6+=4 ='3$-65  >'4-B=-!5$-U 4'?&' &6 B36= '>;'=&6 ;= 
&-*'='5%<@&= ?-$'5?='F^D_'F^Dv,_U$64,U65&'F=';='>'5?6>B36='>&B=- B'3'4@4&&6
;65?6',(&->?!5$-'5?='6>;65?6>W>'4-B=-!5$-;6&'>'='>?-4&&'$6=&6$64<@%"6
ijW


γ (h) =

N
1
[ z ( xi ) − z ( xi + h)] 2 `<Wija
∑
2 N (h) i =1


'$6=&6$64<@%"6ij(;6>>.B'36#?'=@4$@=BP^,_'4*@5%"6&',U&'564-5&&'
B=-6+=4'D;'=-4'5?3W'>?'B=-6+=4'D;'=-4'5?3(0@>?&@4&&$@=BU&'564-5&6&'
B=-6+=4 ?'7=-$6U  <@3 >'+@' &'?'=4-5&6> 46&'36>U ' >>-4 >"6 '>?-4&6> 6> ;=!4'?=6> <@'
$=$?'=-F4  '>?=@?@= &' $6=='3%"6 '>;$-3 &6> &&6> 6#?-&6>U *6=5'$'5&6 6> '3'4'5?6>
5'$'>> =-6>;=;='&-%"6&'B36='>'4;65?6>5"646>?=&6>^Ujrqi_W
4(?6&6<@'?'4>-&64;34'5?'@?-3-F&6;=-5?'=;63=6>;65?6>'4'6'>??.>?-$(
1=-++'4W1=-++'4(@44(?6&6&'-5?'=;63%"63-5'=U5"6?'5&'5$-6>6'&'B=-!5$-4.5-4U<@'
@?-3-F @4 ;65&'=%"6 ;=6;6=$-653 > &->?!5$-> '@$3-&-5> '5?=' 6> ;65?6>  >'='4 ;='&-?6> 6>
;65?6> 46>?=&6> 5 >@;'=*.$-' &' -5?'=;63%"6W  ;='&-?6= &' 1=-++'4U 'D;='>>6 ;'3 <@%"6 ikU
$6=='>;65&'  @4 $64#-5%"6 3-5'= & B=- B'3 ^D-_U$64;'>6SU';='>>@;9' @>)5$- &' '==6> &'
4'&-&>'B=-6+=4>Y$6=='?6>ZW
1667



 65+='>>6&''><@->' 56B%"6&'&'6=?''6=&'>?'&'&@$%"6'$5637+-$
?3\\kijj



^

n

Z = ∑ λ i z ( x i ) `<Wika
i =1


'5&6 '4 B->?  >@#0'?-B-&&' 5 '>?-4?-B &6> ;=!4'?=6> '>;$--> ;6= -5>;'%"6 &'
B=-6+=4>U3+@5>@?6='>?)4#6=&&66>;=6#3'4>&''6'>??.>?-$#>'&6'446&'36>U;6->
> ;='&-%9'> *@5&4'5?&> '4 ?'6=- &' ;=6##-3-&&' >"6 4-> *-&'&-+5> 6 ;=6$'>>6 4'&-&6
^ '?3Ukiii_W4='+=U'6'>??.>?-$#>'&'446&'36>U$65>-&'=<@'6B36=&B=- B'3
'4 @4 &&6 ;65?6 '>?  ='3$-65&6 $64 6 =@.&6 &' @4 ;=6$'>>6 ^D_ 3'?7=-6W  46&'36 # >-$6U
;='>'5?&6 5 <@%"6 ilU ( $64;6>?6 &' @4 ;=6$'>>6 '>?6$ >?-$6U >>6$-&6  ^D_ ' @4 46&'36
'>??.>?-$6U&'*6=4<@'>'0$65&-$-6536;=6$'>>6^ Ujrrl_W


Yi = S ( x i ) + z i `<Wila

5&'  ( @4 ;=6$'>>6 '>?6$>?-$4'5?' '>?$-65 =-6 ' F ( @4 B=- B'3 3'?7=- &->?=-#@.&
56=434'5?'^ N (0, τ 2 ) _U>'5&6 τ &'564-5&6'*'-?6;';-?W
=;='&-%"6&6>;65?6>>6#46&'36+'6'>??.>?-$6+@>>-56U65&'6>-53(+'=&6;6=4'-6
&'@4*@5%"6&'&->?=-#@-%"6+@>>-54@3?-B=-&U(@?-3-F&<@%"6im<@5&6>'&'>'06#?'=
'==6>4.5-46><@&=&6>V

^

S = μ + r ' (τ 2 I + R) −1 ( y − μ ) `<Wima

65&' =X ( &&6 ;'3 *@5%"6 ' $6=='3%"6 '5?=' 6 ;65?6  >'= ;='&-?6 ' 6> ;65?6> 46>?=&6> '  @4
4?=-F-&'5?-&&'W'6'>??.>?-$?=&-$-653'<@%"65?'=-6=(&'564-5&&'1=-++'4>-4;3'>
^ '?3Ujrrq_W
=='&@F-=>-4;='$->9'>5>'>?-4?-B>';='&-%9'>?)4>-&6;=6;6>?6>4(?6&6>6#0'?-B6>U
?3 $646 6 4(?6&6 &6> 4.5-46> <@&=&6>U 4> 3+@5> @?6='> ?)4 $-?&6 <@' '>?'> 4(?6&6> >"6
>'5>.B'-> ;= ;=6;7>-?6> &' 0@>?'>U 0  <@' 6 4'>46 5"6 ( *-&'&-+56 5 '>?-4?-B &' ;=!4'?=6>W
'B5&6'>?'*?6'4$65>-&'=%"63+@5>@?6='>?)46;?&6;6=6@?=6>4(?6&6>&''>?-4?-B>&'
;=!4'?=6>U $646 4 D-4 B'=6>>-4-3,5% ' B'=6>>-4-3,5% ='>?=-? ^  '? 3U jrrq_W  4(?6&6
&' '>?-4?-B &' ;=!4'?=6> ;6= 4 D-4 B'=6>>-4-3,5% ^_ $65>->?' '4 4D-4-F=  *@5%"6 &'
;=6##-3-&&'U '4 ='3%"6 6> '*'-?6> *-D6> ' 6> $64;65'5?'> &' B=-!5$- &6> '*'-?6> 3'?7=-6>
^  U kiil_W >?> '>?-4?-B> ;6= B'=6>>-4-3,5% ;=6&@F'4 '>?-4&6='> 5"6 B-'>&6> '
'*-$-'5?'><@5&6;3-$&6>;=+=5&'>46>?=>W65>-&'=5&6\>'<@'6>&&6>w^jUkUWWWU5_>"6
+'=&6> ;6= @4 46&'36 +@>>-56 3-5'=U ?3 <@' Y ~ MVN{Fβ , G(θ )}U 65&' Ow ^_ '>? 
='3$-65&6 $64  4(&- ' G(θ ) = τ 2 I + σ 2 R(φ )  >>6$-&6  B=-!5$- &6> &&6>U  *@5%"6
36+=.?4-$&'B'=6>>-4-3,5%(&&;'3<@%"6inU$@04D-4-F%"6*6=5'$'6>;=!4'?=6>;=
-5?'=;63%"6W


1
L( β ,θ ) = − {log G(θ ) + ( y − Fβ )'{G(θ )}−1 ( y − Fβ )}`<Wina
2
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^   U jrpi_U >'5&6 <@' 6 '>?-4&6= ;= 6 B'?6= &' ;=!4'?=6> Q ( 6#?-&6 ;'3 ;3-$%"6 &
4 D-4B'=6>>-4-3,5%56>&&6>?=5>*6=4&6>W@5&6(>>@4-&6@446&'36&'4(&-$65>?5?'U
6'>?-4&6=6#?-&6?'4@4='3%"6&-='?$641=-++'46=&-5 =-^  Ukiil_W
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46&'36> +'6'>??.>?-$6U &'B'\>' 6#>'=B= <@' '>?' '>?-4&6= ( 4-> >'5>.B'3 <@' 6 '>?-4&6= ;6=
4 D-4B'=6>>-4-3,5%B->?6<@'6;=-4'-=65"6;='>'5?@4'>;'$-*-$%"6;=646&'36&'4(&-
^ U jrro_W ' @4 *6=4 +'=3U 5 >'3'%"6 &6 46&'36U 3+@5> @?6='> ?)4 @?-3-F&6 $=-?(=-6>
>'+@=6>$6466$=-?(=-6&'-5*6=4%"6&'1-1''?'>?'&'=F"6&'B'=6>>-4-3,5%>^  Ujrro_W
-5?' &> $65>-&'=%9'> 5?'=-6='>U 5'>?' ?=#3,6 *6- ;3-$&6 46&'3+'4 +'6'>??.>?-$ $64 6
6#0'?-B6&'@4'5?=;='$->"6'$65*-#-3-&&'5>;='&-%9'>'>;$-->&6>;65?6>5"646>?=&6>'
5 6#?'5%"6 &6> 36$-> 65&' > $65$'5?=%9'> &' F-5$6 '4 >'&-4'5?6> '>?"6 $-4 &6> B36='>
='$64'5&&6>W >>-4U $='&-?\>' <@'  6#?'5%"6 &' ;=!4'?=6> '>;$--> ;6= B'=6>>-4-3,5%
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='>;65> B'3;'3-5?=6&@%"6&'+=5&'><@5?-&&'>&'4'?->;'>&6>U?->$6465'&U?-5+-5&6
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1

RESUMO
É sabido que os combustíveis fósseis emitem maiores níveis de poluentes e que as suas reservas
(petróleo) naturais, de fontes não-renováveis, podem chegar ao fim. Assim nos últimos tempos o uso de
combustíveis oriundos da biomassa como substituto dos derivados de petróleo tem sido intensificado.
Desse modo os óleos vegetais surgem como principal alternativa de combustível para serem utilizados
nos motores do ciclo diesel, porém, a sua utilização na forma in natura tem suas limitações, uma vez
que, sua elevada viscosidade, pode onerar os custos de manutenção do motor, além de reduzir o seu
tempo de vida útil. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo obter um biocombustível
microemulsionado a base de óleo de fritura, álcool combustível e isobutanol. Sendo que na primeira
etapa foi realizada a decantação e filtração a vácuo do óleo como etapas de pré-tratamento,
posteriormente foi determinada a acidez do óleo no intuito de verificar a qualidade da matéria-prima.
Antes dos ensaios de caracterização das microemulsões, construiu-se um diagrama de fases com os
constituintes do sistema microemulsionado, a partir do qual foram escolhidos três sistemas, para os
ensaios de caracterização do biocombustível. Os valores de acidez encontraram-se dentro dos limites da
ANP (Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), com viscosidades significativamente
menores que a do óleo, mostrando assim a eficiência que as microemulsões têm de reduzir a
viscosidade do óleo de fritura, desse modo atendendo as recomendações do órgão fiscalizador de
combustível no Brasil.

Palavras-chave: Microemulsões combustíveis, óleo de fritura, viscosidade.
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1. INTRODUÇÃO
O uso de derivados da biomassa tem sido uma das principais alternativas para substituição dos
combustíveis derivados do petróleo. De acordo com vários resultados expostos na literatura científica,
uma das vantagens dos biocombustíveis é a significativa diminuição da carga poluente lançada na
atmosfera (MAZIERO et al., 2006; LIF e HOLMBERG, 2006).
Houve tentativas de utilização de óleos vegetais na substituição do óleo diesel, entretanto, os melhores
resultados na utilização de óleo vegetal (triglicerídeos) são obtidos quando suas moléculas são
transesterificadas, resultando em uma mistura de monoésteres denominada de biodiesel (AGARWAL et
al., 2008). Outro meio de provocar uma significativa redução na viscosidade do óleo vegetal é através
da preparação de emulsões a partir de um álcool de cadeia curta estabilizada por um tensoativo, que
dependendo do tamanho das gotículas formadoras do sistema final, podem ser denominadas de
microemulsões (DANTAS et al., 2001; LIF et al., 2010).
O presente trabalho tem como objetivo a obtenção de microemulsões do óleo de fritura e a partir de
então realizar os ensaios físico-químicos das microemulsões recomendados pelo órgão fiscalizador de
combustível no Brasil (ANP), no intuito de avaliar a viabilidade do emprego do óleo de fritura na
obtenção de sistemas microemulsionados para fins combustíveis.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Microemulsões
As emulsões são sistemas termodinamicamente instáveis obtidos pela dispersão entre duas fases
imiscíveis ou praticamente imiscíveis, que de acordo com a hidrofilia ou lipofilia da fase dispersante,
estes sistemas classificam-se em óleo em água ou água em óleo (ZANIN et al., 2001)
Quando as emulsões apresentam gotículas menor que 0,1 ʅm são classificadas como microemulsões
(Tabela 1) (OLIVEIRA et al. 2004). Dessa forma o tamanho da gotícula é fortemente afetado pela mistura
de um tensoativo no sistema, havendo tendência de diminuir o tamanho das gotículas com o aumento
da concentração do tensoativo, gerando um sistema opticamente transparente ou translúcido
denominado microemulsão (LEITE, 2009).

Tabela 1. Classificações das emulsões de acordo o tamanho das gotículas

Tamanho
;ʅŵͿ
2 - 20
0,1 – 0,3
<0,1
0,01
0,001

Denominação

Aspecto

Macroemulsão
Nanoemulsão
Microemulsão
Soluções micelares
Soluções moleculares

Branca leitosa
Branca azulada
Translúcida
Transparentes
Transparentes

As microemulsões são nanogotas de um líquido imiscível disperso em outro, que devido a adição de um
tensoativo e posteriormente de um co-tensoativo, estabiliza o sistema (LIM et al., 2007; FU et al., 2008),
a formação desses sistemas é espontânea e termodinamicamente estável, quando atingida a proporção
adequada dos componentes. O termo microemulsão foi introduzido por HOAR e SCHULMAN (1943), os
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quais descreveram estes sistemas como transparentes ou translúcidos, obtidos por titulação a partir de
uma emulsão comum, a qual apresenta aspecto leitoso e, quando adicionado um álcool de cadeia
média, este sistema clarifica (SCHULMAN et al., 2002).
Microemulsões são sistemas isotrópicos e transparentes de dois líquidos imiscíveis, (usualmente água e
óleo) estabilizados por um filme de compostos tensoativos. A transparência demonstrada por estes

sistemas está relacionado ao fato das partículas serem muito menor do que os comprimentos
de onda da radiação na região visível. Por esta razão, várias denominações, como
microemulsão, submicroemulsão e nanoemulsão têm sido utilizadas para designar esse
sistema. Apesar da denominação “micro” o sistema é formado por gotículas namométricas com
diâmetro da ordem de 1 a 100 nm dispersas em uma fase contínua (DANIELSSON e LINDIMAN, 1981;
MENDONÇA, 2005; BOONME et al., 2006; FANUN, 2007).
A composição das microemulsões geralmente envolve a combinação de três ou quatro componentes,
tais como: fase polar (geralmente aquosa), fase apolar (geralmente oleosa), tensoativo e, quando
necessário, um co-tensoativo (geralmente um álcool de cadeia curta) (CONSTANTINIDES et al., 1994).

2.1.1 Surfactantes
Os surfactantes são compostos que, como o nome indica, possuem atividade na superfície da interface
entre duas fases, tais como ar/água, óleo/água, e na superfície de sólidos. Os surfactantes, também são
chamados de tensoativos, ou ainda, emulsionantes, e são caracterizados pela presença de uma região
polar (hidrofílica) e outra apolar (hidrofóbica) em suas estruturas moleculares. Podem formar emulsões
do tipo água/óleo ou óleo/água, os quais são definidas principalmente, pelo equilíbrio que existe entre a
parte polar e a apolar do emulsionante empregado, que é numericamente representada em uma escala
que vai de zero a vinte em função do tamanho da cadeia polar presente nas moléculas do emulsionante.
Assim, valores inferiores a dez indicam predominância da parte apolar, tornando-as adequadas para o
preparo de emulsões água/óleo. Ao contrário, valores superiores a dez apontam a prevalência da região
polar e o emprego dessas substâncias na obtenção de emulsões óleo/água (JUNIOR et al., 2003).

2.1.2 Co-Surfactantes
Os co-surfactantes, também denominados de co-tensoativos, ou ainda, co-emulsionantes, são
responsáveis pela redução da tensão interfacial necessária para a formação e estabilidade
termodinâmica das microemulsões, além de promoverem a fluidificação do filme interfacial formado
pelo emulsionante, o que impede a elevação significativa da viscosidade do sistema. Os co-surfactantes
mais usados na preparação das microemulsões são geralmente alcoóis de cadeias curtas e glicóis que
possuem na faixa de dois a dez átomos de carbono (ABOOFAZELI et al., 1995; JÚNIOR et al., 2003).

2.1.3 Fase Oleosa
Os principais parâmetros relacionados com a escolha da fase oleosa a ser empregada no preparo de
uma microemulsão estão relacionados, principalmente, à possibilidade de obtenção do próprio sistema
(JÚNIOR et al., 2003).
A natureza do óleo é um dos fatores que influenciam o comportamento das regiões de microemulsão. O
aumento da cadeia do hidrocarboneto, ou da substituição por um grupo aromático, provoca uma
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diminuição da solubilidade dos outros componentes do sistema, sendo este um dos fatores que
influencia no comportamento da região de microemulsão (DANTAS et al., 2003).
No preparo das microemulsões combustíveis, geralmente são empregados óleos vegetais (triglicerídeos)
como fase polar, que são basicamente uma mistura de ésteres derivados do glicerol, cujos ácidos graxos
contêm cadeias de 8 a 24 átomos de carbono com diferentes graus de insaturação. O tamanho da
cadeia alquílica do óleo influencia fortemente a distribuição do co-surfactante nas fases óleo e água,
bem como a composição e propriedades físico-químicas das microemulsões (MENDONÇA, 2005).
Nas microemulsões em presença de surfactantes não iônicos, a partição do co-surfactante na interface
das gotículas é favorecida pelo emprego de óleos vegetais de cadeias longas (VANDAMME, 2002).

2.1.4 Uso das Microemulsões
Os sistemas microemulsionados, devido sua elevada capacidade de solubilização de substâncias, têm
sido bastante usados para aumentar a estabilidade, solubilidade e biodisponibilidade de alguns
fármacos na solubilização de vitaminas, sistema de liberação de drogas oftálmicas, além de favorecer o
poder de absorção, devido à presença de tensoativo. (FORMARIZ et al., 2005, JUNIOR et al., 2003,
OLIVEIRA et al., 2004, VANDAMME, 2002).
Dentre outras aplicações podemos citar o uso das microemulsões como constituintes de alimentos
devido ao seu elevado poder de solubilização, pode ser usado aumentar a biodisponibilidade de
vitaminas. Na fabricação de cosméticos para produtos de limpeza de pele. Na extração petróleo baseada
na baixa tensão interfacial que dá uma boa mobilidade as gotículas do óleo retidas nos poros do
reservatório. Na extração de metais e agrotóxicos em amostras de solo e efluentes. Atualmente vários
pesquisadores têm dado outras aplicações para as microemulsões, preparado-as para serem usadas
como aditivo ou diretamente como combustível em motores (DANTAS, 2001; PAUL e MOULIK, 2001).

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Na primeira etapa do trabalho fez-se a coleta do óleo de fritura, posteriormente esperou-se a
decantação do óleo e realizou-se a filtração a vácuo. Antes dos ensaios de caracterização com o óleo de
fritura, conservou-se este numa estufa por um período de quatro horas a temperatura de 110 ºC para
retirada de umidade. Os ensaios de caracterização realizados com o óleo foram: massa específica, índice
de acidez e viscosidade cinemática.
Para obtenção das microemulsões, construiu-se um diagrama de fases, a partir da titulação com
isobutanol da emulsão do óleo de fritura com etanol combustível.
As massas e volumes dos reagentes utilizados para obtenção das microemulsões, foram transformados
em frações mássicas, utilizando suas massas específicas e usando as Equações 1, 2 e 3, respectivamente.

Fração mássica da fase oleosa:
X o = m o /( m o + m e + m i )

[Eq. 01]

Fração mássica do etanol combustível:
X e = m e /(m o + m e + m i )
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[Eq. 02]

Fração mássica do tensoativo:
X i = m i /(m o + m e + m i )

[Eq. 03]

Os valores obtidos em frações mássicas foram utilizados para obtenção de um gráfico que representa o
diagrama de fases pseudoternário. Dentro da região de microemulsão do diagrama de fases foram
selecionados três sistemas microemulsionados, para realização dos ensaios físico-químicos de
caracterização (índice de acidez, viscosidade cinemática e ponto de fulgor), de acordo as normas
recomendadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
4.1 Ensaios com Óleo de Fritura
Os resultados dos ensaios físico-químicos realizados com o óleo de fritura são mostrados na tabela 2.

Tabela 2. Ensaios físico-químicos do óleo de fritura

Índice de acidez Massa específica
Viscosidade
;ŵŐ<K,ͬŐͿ
(kg . m-3Ϳ
Cinemática (mm2. s-2Ϳ
Óleo de fritura
1,0091
917
42,7496
Amostra

A elevada acidez do óleo é justificada pelo fato deste ser constituído de tri-ésteres que sofreram
hidrólise, pela água absovida dos alimentos durante a utilização do óleo, uma vez que este óleo foi
utilizado em frituras. A elevada viscosidade do óleo de fritura mostra o quanto este parâmetro deve cair
para ficar próxima a viscosidade do diesel (2,5 - 5,5 m2.s -2) para ser usado nos motores do ciclo diesel.

4.2 Obtenção do Diagrama de Fases Pseudoternário
Para construção do diagrama de fases pseudoternário partiu-se de várias proporções dos constituintes,
sendo inicialmente preparada a emulsão de óleo de fritura e etanol combustível, a qual foi titulada com
o surfactante (isobutanol) até a homogeneização do sistema (obtenção das microemulsões). A Tabela 3
mostra a proporção entre os constituintes das microemulsões.
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Amostras

Tabela 3. Proporção dos componetes usados na obtenção do Diagrama de fases.

A
B
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Proporções entre os constituintes das
microemulsões
Óleo de
Etanol
Isobutanol
Fritura
Combustível
;ŵůͿ
;ŐͿ
;ŐͿ
0,0275
1,0032
0
1,0032
0,0242
0
0,9503
0,0547
0,50
0,9029
0,1020
0,40
0,8031
0,2030
0,70
0,7524
0,2514
0,90
0,7034
0,3008
1,00
0,6035
0,4015
1,20
0,5023
0,5012
1,50
0,4034
0,6036
1,50
0,3003
0,7018
1,60
0,2542
0,7528
1,50
0,2010
0,8012
1,50
0,1031
0,9033
1,90
0,0507
0,9511
1,50

(X o Ϳ

(X e Ϳ

(X i Ϳ

(X t Ϳ

0,0266
0,9763
0,6754
0,6868
0,5119
0,4356
0,3890
0,3064
0,2273
0,1823
0,1314
0,1148
0,0910
0,0406
0,0229

0,9733
0,0236
0,0388
0,0754
0,1294
0,1455
0,1663
0,2038
0,2268
0,2727
0,3066
0,3402
0,3628
0,3565
0,4308

0
0
0,2856
0,2377
0,3586
0,4187
0,4445
0,4897
0,5457
0,5448
0,5619
0,5448
0,5460
0,6027
0,5461

0,9999
0,9999
0,9998
0,9999
0,9999
0,9998
0,9998
0,9999
0,9998
0,9998
0,9999
0,9998
0,9998
0,9998
0,9998

Xo – fração mássica do óleo de fritura; Xe – fração mássica do etanol combustível; Xi – fração mássica do
isobutanol; Xt – fração mássica total.

No digrama de fases, são observadas duas regiões distintas, uma homogênea que é considerada a região
de microemulsão e outra heterogênea (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de fases pseudoternário (óleo de fritura/ etanol combustível/ isobutanol)
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Nesse diagrama pode ser observado que o tensoativo apresentou maior afinidade pela fase oleosa, ou
seja, para maiores proporções de óleo de fritura são requeridas menores frações de isobutanol, que
adicionado à mistura heterogênea age diminuindo a tensão interfacial que existe entre a fase oleosa e
aquosa (etanol combustível), favorecendo a estabilização do sistema.

4.3 Caracterização Físico-Química das Microemulsões
No intuito de verificar quais dos sistemas apresentavam características próximas às do diesel, realizouse realizados os ensaios de caracterização físico-química de acordo com a norma internacional
“American Society for Testing and Materials" (ASTM), recomendados pela ANP (Resolução nº 07/2008
de 19. 03.2008), sendo estas: viscosidade (D 445), índice de acidez (D 664) e ponto de fulgor (ASTM D
93) (Tabela 4).

Tabela 4. Ensaios físico-químicos das microemulsões

Amostras

Percentagem dos
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ;йͿ
óleo

etanol

isobutanol

Índice de
acidez
;ŵŐ<K,ͬŐͿ

ME 1
ME 2
ME 3

56,28
61,91
50,66

9,88
8,17
12,31

33,82
29.91
37,02

0,4341
0,3350
0,5880

Viscosidade
cinemática
(mm2. s-2Ϳ

Ponto de fulgor
ĂϰϬǑ;ǑͿ

5,696
9,748
7,677

26
26
26

ME 1 – Microemulsão (amostra 1); ME 2 – Microemulsão (amostra 2); ME 3 – Microemulsão (amostra 3).

De acordo com os dados da Tabela 4, todos os sistemas microemulsionados apresentaram índice de
acidez dentro dos limites da ANP (máx. 0,5 mg KOH/g). No que se referem aos ensaios de viscosidade o
sistema ME 1 foi o que ficou dentro dos limites ANP (4,0 – 6,0 mm2/s2). Os valores de viscosidade bem
próxima dos limites estabelecidos pelo órgão regulamentador evidencia a eficiência que os sistemas
microemulsionados têm para reduzir a viscosidade do óleo residual de fritura. Todos os valores de
ponto de fulgor foram de 26 °C, ficando entre, o ponto de fulgor do diesel (38°C) e do etanol (13°C). O
baixo o ponto de fulgor das microemulsões em relação ao diesel é devido à presença do etanol na sua
composição, que tem ponto de fulgor mais baixo que o diesel, desse modo, as ME requerem maiores
cuidados no seu armazenamento e manuseio, porém, isso pode facilitar a partida do motor a frio.

5. CONCLUSÃO
A partir do tratamento prévio do óleo de fritura é possível reaproveitá-lo na obtenção de
biocombustíveis. A obtenção de emulsões empregando o óleo vegetal, um co-surfactante e um
surfactante, é possível. Estes sistemas apresentam aspecto leitoso e são instáveis, necessitando de um
surfactante para sua estabilidade termodinâmica e formar sistemas que dependendo do tamanho das
gotículas formadoras do sistema final podem ser denominados de microemulsões.
As microemulsões do óleo de fritura conseguem reduzir eficientemente a viscosidade do óleo de fritura
e o índice de acidez, deixando-as com características de biocombustíveis e atendendo, portanto, as
especificações dos órgãos fiscalizadores.
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Por meio da obtenção de sistemas microemulsionado de óleo de fritura, etanol combustível e
isobutanol, observou-se que as microemulsões constituem-se uma boa alternativa para substituição
parcial do óleo diesel como combustível.
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RESUMO

Biodiesel é um tema que aborda questões ambientais, sociais e econômicas e despertar um olhar crítico
sobre esse tema é fundamental. Partindo desse princípio verificou nos livros de química orgânica se esse
tema era retratado como “gerador” para o ensino. Outro objetivo dessa pesquisa foi fazer um
levantamento sobre as questões, relacionado ao tema biodiesel, nas provas do ENEM desde o ano 2000
até 2010, verificando também se essas eram abordadas nos livros de química orgânica. Os livros foram
denominados de A a F objetivando uma organização e simplificação. A análise revelou que somente os
livros E e F apresentam o conteúdo como “tema gerador”, sendo bem contextualizados, enquanto nos
demais o biodiesel era retratado apenas de forma sucinta. Com relação aos exercícios contidos nesses
livros sobre tal temática constatou-se insignificante a presença desses nos livros.

Palavras-chave: Biodiesel, química orgânica, contextualização.
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente, muito se discute sobre os problemas ambientais, como aquecimento global e as
elevadas taxas de CO 2 emitidas no ar atmosférico pela queima de combustíveis. Tendo em vista tal
aspecto verificou-se a importância de inserir a temática do biodiesel nas escolas, partindo dos livros
didáticos, para que os alunos possam entender como esse biocombustível funciona e qual a sua
importância para a sociedade, como os aspectos econômicos e sociais aos quais estão inseridos. Tendo
em vista tais aspectos, esse estudo visou analisar tal temática nos livros de química orgânica, pois se
sabe que ele ainda é a principal fonte de consulta tanto de aluno. Outro tópico relacionado a esse tema
com relação ao crescente número de questões do ENEM que vem sendo bastante questionado nas
provas dos últimos dez anos.
O petróleo foi consagrado como a principal fonte de energia mundial. As suas principais
características vêm do fato de emitirem grande quantidade de gases poluentes, serem esgotáveis e as
suas jazidas localizam-se em regiões politicamente conturbadas, provando grandes variações nos
preços. Tendo em vista todas essas características se fez necessário encontrar estratégias de reverter tal
situação, o que gerou, nas últimas décadas, a busca por combustíveis alternativos. Os fatores ambientais
foram um dos principais motivos encontrados para tentar substituir os combustíveis fósseis, já que toda
a sociedade é refém do seu uso. Nesse contexto, houve um destaque na produção e no uso dos
biocombustíveis (OLIVEIRA, et al , 2008).
Hoje em dia, problemas ambientais, como o aquecimento global e chuva ácida, fazem com que
a utilização de energia limpa, biocombustíveis, apareça como um dos principais substituintes dos
combustíveis fósseis. As principais vantagens estão relacionados a diminuição de CO 2 produzidos na
queima desses combustíveis fósseis.
Tomasquim (2003) define biocombustíveis como o produto para a geração de energia através
de biomassa. Um exemplo de biocombustível é o biodiesel que é obtido a partir de fontes renováveis
como óleos vegetais ou gorduras animais e vem a ser um substituto natural do diesel do petróleo.
Estudiosos definem, quimicamente, o biodiesel sendo um éster monoalquílico de ácidos graxos
que são derivados dos lipídios a partir de reações de triglicerídios com metanol ou etanol, na presença
de catalisadores ácido-base. Podendo ser produzido juntamente com a glicerina (Zagonel e Ramos,
2001).
Os biocombustíveis são uma excelente ferramenta para a contextualização de temas que
retratam a atualidade, permitindo trabalhar principalmente a educação ambiental de forma sistemática,
além das questões sociais, políticas, econômicas (APROMAC, 1997 apud TEIXEIRA, 2008). Essa temática
energética pode ser debatida em diferentes disciplinas do Ensino Médio, como a física, a biologia, a
geografia e principalmente a química, base para esse estudo. Na química o biodiesel pode está
direcionando conteúdos como: energia, calor, variação de entalpia; cálculos estequiométricos;
separação de fases; diferenças entre reações: transesterificação e saponificação; funções orgânicas;
viscosidade, densidade e outras propriedades físico-químicas.
O primeiro documento que trazia a questão da contextualização no ensino de Química foi
conhecido como Reforma Francisco Campos, de 1931.
Temas que contextualizem o ensino de Química são sugeridos como uma boa possibilidade de
dar sentido aos conceitos científicos, deixando de lado o ensino de Química descontextualizado, que
preza meramente a transmissão de conteúdos científicos prontos e acabados, fazendo com que o aluno
só memorize sem, na maioria das vezes, entender o conceito por trás deste conteúdo. (ANDRADE,
2007).
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Na área de Matemática, Ciências e suas Tecnologias, os PCNEM relacionam o conhecimento
científico aliado à realidade dos estudantes, mostrando aspectos sociais, econômicos e humanísticos.
Para Wartha e Alário (2005) refere-se à formação do aluno/cidadão, mostrando a maneira como a
Química interfere no dia a dia das pessoas. Freire (2005) define essa prática como problematização em
são elaboradas situações problema através do próprio contexto do cotidiano deles, ou seja, a obtenção
do conhecimento através da postura curiosa do educando em relação ao que acontece em sua volta
através de “temas geradores”, como o biodiesel.
As abordagens apresentadas pelo ENEM condizem com as diretrizes para o Ensino Médio, pois
envolvem a contextualização e a interdisciplinaridade que são previstas no currículo. As questões do
ENEM podem ser incluídas no cotidiano escolar durante o processo de aprendizagem como situações
problemas que despertam interesse do educando para uma aprendizagem por investigação.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional focaliza a formação geral do indivíduo, seja
para a vida profissional, seja para a continuação da vida acadêmica (BRASIL, 2004), nesse contexto
inúmeras reformas foram feitas no âmbito educacional visando a necessidade de se educar e formar
jovens não sobre direitos formais abstratos, mas na perspectiva de práticas cotidianas, com objetivos
para uma cidadania crítica.
O currículo proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) é
baseado no domínio de competências básicas e não o acúmulo de informações; ou seja, preconiza um
ensino voltado para a formação do indivíduo, visto que o Ensino Médio foi incluído como etapa da
educação básica (BRASIL, 1999).
Apesar das inúmeras tecnologias que são utilizados na educação, no processo de ensinoaprendizagem, sabe-se que o livro didático (LD) ainda é o principal meio de auxílio para professores e
alunos. Através dele é que os professores desenvolvem e organiza sua prática pedagógica. Já para os
discentes, é o elemento fundamental para guiá-los na disciplina auxiliando no aprendizado. Segundo
Barros (1999), na área de química essa realidade é a mesma, quando sendo o LD o principal instrumento
utilizado para desenvolver as atividades de ensino e aprendizagem.
Pesquisas referentes aos LD não caracteriza um campo novo, visto que nas últimas décadas ele
foi objeto de estudo. (FREITAG, COSTA e MOTA; HÖFFLING; PRETTO, apud BARROS, 1999). Os principais
tópicos analisados em seus conteúdos são erros conceituais, evolução histórica, concepções de ciências
adotadas.

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS

No contexto educacional brasileiro, os livros didáticos ainda são os principais instrumentos de
aprendizagem dos alunos e a principal ferramenta do docente. Os conteúdos e a ordem a serem
trabalhados em sala de aula são de incumbência dos livros didáticos. Deste modo, é importante verificar
tópicos interessantes, como o biodiesel, visando uma boa contextualização e interdisciplinaridade com o
cotidiano.
Na análise realizada, buscou-se primeiramente identificar se os livros didáticos de 3a ano
apresentavam o conteúdo de biodiesel, e posteriormente verificou se esse era utilizado como tema
gerador ou apenas como um texto informativo e posteriormente verificar a presença de questões sobre
o mesmo com o propósito de saber a inserção de questões, principalmente ás relativas ao ENEM, visto
que é o principal meio de interessados alunos para o ingresso à universidade.

2.1 Métodos aplicados
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A avaliação dos livros didáticos de 3a ano foi realizada analisando os seguintes dados:





Analisar se o biodiesel era abordado como tema gerador para o ensino de conceitos básicos da
química;
Verificar se o conteúdo evidenciava as vantagens e desvantagens do biodiesel permitindo,
assim, que o assunto fosse discutido pelos alunos e que estes fossem colocados diante de
situações de tomada de decisão, principalmente tratando-se da preocupação com o aspecto
ambiental;
Avaliar se havia a presença de exercícios trazidos pelo próprio autor, como por vestibulares e
ENEM, dando maior ênfase ao último citado.

As categorias acima foram estabelecidas por acreditar que são questões importantes no aspecto
da aprendizagem e conscientização. Os fundamentos e características da construção da Química, as
relações sociais e tecnológicas são aspectos de grande preponderância para o ensino de química
inclusive para os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM (Brasil, 2002).

2.2 Análise das questões do ENEM
As questões do ENEM sobre biodiesel e temas afins como combustíveis e energia relacionado a
aspectos ambientais teve uma crescente abordagem, desde o ano 2000 até os dias atuais, como
podemos verificar na Figura 1 houve significativo aumento dessas questões, principalmente envolvendo
os problemas ambientais, salientando mais um importante motivo para desenvolver esse conteúdo nos
livros de química.

Figura 1: Porcentagem das questões referente ao biodiesel e temas afins nos respectivos anos de
aplicação de prova do ENEM.

a. Verificação do tema biodiesel e afins nos livros didáticos

Realizou-se uma análise minuciosa dos livros citados na Tabela 1. A partir de então foi avaliada
a forma como cada um apresentava o tema. No entanto, verificou-se que somente o livro I abordava o
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assunto durante o texto, enquanto que nos demais faziam menções isoladas em tópicos de curiosidades.
Observa-se que nos livros de edições anteriores ao ano de 2007 o conteúdo não era encontrado,
acredita-se que isso é decorre ao fato do biodiesel ser um conteúdo atual. A Tabela 1 mostra os livros
analisados.

Tabela 1 - Livros analisados e os respectivos títulos, autores, editoras, ano de publicação (impressão) do
exemplar analisado e edição.
Livro
A

Título
Química na abordagem
do cotidiano

Autor(es)
PERUZZO e
CANTO

Editora
Moderna

Ano
2003

Edição
3ª

B

Química na abordagem
do cotidiano

PERUZZO e
CANTO

Moderna

2010

4ª

C

Química

FELTRE

Moderna

2004

6ª

D

Química

FELTRE

Moderna

2008

7ª

E

Química – Meio ambiente,
Cidadania, Tecnologia

MARTHA REIS

FTD

2010

1a

F

Química – ser protagonista

JÚLIO CEZAR

Edições SM

2010

1ª

Nessa análise verifica-se que tanto os livros A e C não fazem nenhuma alusão ao tema, assim
como questões relacionadas a eles.
O assunto, nos livros B e D, foram abordados mediante um texto posicional ao final do capítulo
dedicado ao ensino de glicerídios. Nesse texto, é apresentado de forma sucinta, o processo de obtenção
do biodiesel, associando-o as reações de transesterificação e os tipos de óleos que podem ser
envolvidos e pouca alusão ao contexto ambiental. . Entretanto, ele não é utilizado como tema gerador e
é apresentado apenas com caráter ilustrativo. O que diferencia entre eles é a questão dos exercícios,
pois o livro D trás questões de vestibulares a respeito do tema, enquanto que o livro B não o faz.
O livro E discute o biodiesel no tópico de “Curiosidades” no capítulo de “Polímeros Naturais”
no tópico de “Glicerídios”. É bem vasta essa seção e revela questões a cerca da definição, comparação
com o diesel, principais óleos utilizados, resíduos resultantes, processo de transesterificação, suas
vantagens, pesquisas que vêm sendo desenvolvidas em universidades do Brasil. Porém, não há
questões sobre o biodiesel.
O livro F foi um dos que fez uma abordagem bem extensa com a temática. O livro retrata o
biodiesel em dois conteúdos distintos são eles “Fontes, principais usos e reatividade de hidrocarboneto”
e “Ésteres”, trazidos em local de destaque, denominado Ciência, tecnologia e sociedade e no último,
menções no texto.
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No texto de Ésteres o autor mostra o biodiesel como exemplo de matéria-prima proveniente
de ésteres; o processo de transesterificação enfatizando ser o principal método de obtenção; caracteriza
uma das suas principais vantagens é serem biodegradáveis, não corrosivos e menos poluentes que o
combustível atual, além de enriquecer o texto citando um pouco do contexto histórico,
contextualizando a utilização no Brasil e em outros países, trás curiosidades como a primeira cidade
brasileira a utilizar o biodiesel em transportes coletivos com motores totalmente movidos a biodiesel.
No final dos tópicos há atividades propostas pelo autor e questões de vestibulares sobre todo o
conteúdo, inclusive questões relacionadas ao biodiesel. No tópico “Ciência, tecnologia e sociedade”
desse mesmo conteúdo o autor trás um texto retratando o “biodiesel de abacate”, em seguida faz
alguns exercícios de análise e discussão a cerca do tema.
No outro conteúdo “Fontes, principais usos e reatividade de hidrocarboneto” o biodiesel é
retratado no tópico de “Ciência, tecnologia e sociedade” mostrando como o biodiesel é menos agressivo
ao meio ambiente. No final do texto há questões do autor e do ENEM que envolvem essa temática.
Santos (2004), o ensino, quando utiliza temas envolvendo novas tecnologias, deve ser
apresentado de forma que haja impacto na sociedade e no ambiente de formas diferentes, apresentado
aspectos positivos e negativos. A ausência dessas características no texto faz com que ele na seja muito
adequado como fonte para uma aula temática de química.
É interessante e importante retratar essa temática biodiesel visando em um letramento
científico nos alunos, tendo em vista que engloba conceitos químicos básicos. Além tentar aumentar a
capacidade de tomada de decisão da população, com relação às questões ambientais que está sob
aspectos agravantes.

3. CONCLUSÃO

A contextualização da temática biodiesel nos livros de química é de fundamental importância,
visto que melhora a compreensão dos alunos a cerca de inúmeras questões que estão atribuídas a ele.
Porém observa-se que a principal fonte de conhecimento de professores e alunos não faz alusão como
deveria, ou seja, como “temas geradores” que possibilitassem a visão crítica dos alunos com relação às
questões sociais, econômicas, ambientais em que essa temática está inserida. Verificou-se que apenas
os livros E e F preocuparam-se contexto. Outro tópico importante é a crescente demanda de questões
do ENEM que estão relacionados a essa temática, o que acarreta mais ainda uma significativa
importância do conteúdo.
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RESUMO
Nos últimos anos, o biodiesel surgiu como uma potencial fonte de energia renovável para substituir o óleo
diesel derivado do petróleo. No entanto, as práticas comerciais correntes de óleos vegetais refinados para a
produção de biodiesel não são viáveis e rentáveis, devido ao custo da matéria-prima. Resíduos de baixo
valor comercial, como o óleo usado em frituras podem ser uma alternativa. Este trabalho teve como
objetivo obter biodiesel a partir do óleo de fritura utilizando óxido de estrôncio, SrO, como catalisador e
metanol na transesterificação. A reação ocorreu por 4 h a 65 °C numa razão molar álcool/óleo de 6:1 e
usando 1,5% em massa de catalisador sobre a massa do óleo. O catalisador foi caracterizado por análise de
raios X. A conversão da reação foi determinada por RMN 1H. Os resultados obtidos mostraram que a
conversão foi superior a 90 %, sugerindo ser o SrO um catalisador eficiente na transesterificação do óleo de
fritura.
Palavras chave: biodiesel, óleo de fritura, óxido de estrôncio
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1. INTRODUÇÃO
O petróleo é a fonte de energia não renovável mais utilizada no mundo. Pesquisas têm se
concentrado no desenvolvimento de novos insumos de caráter renovável para a produção de combustíveis
que possam substituir seus derivados. Nesse contexto surge o biodiesel, um combustível renovável, com o
intuito de substituir o diesel.
As vantagens ao uso do biodiesel são várias; na combustão emite baixas quantidades de CO,
materiais particulados e hidrocarbonetos não queimados; o CO2 produzido na combustão pode ser
reciclado pela fotossíntese, minimizando assim o impacto do efeito estufa; ponto de fulgor alto e menos
volátil o que o torna mais seguro para o transporte e manipulação; melhora a lubricidade do motor
reduzindo o desgaste e aumentando a vida útil da máquina; não é tóxico; é biodegradável e é um
combustível renovável (ENWEREMADU e MBARAWA, 2009).
2. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA
A crise do petróleo que se instaurou nas últimas décadas, aliada ao aumento da demanda por
combustíveis e a crescente preocupação com o meio ambiente, preconizou a busca por fontes alternativas
de energia no Brasil e no mundo. Pesquisas têm se concentrado no desenvolvimento de novos insumos
básicos, de caráter renovável, para a produção de combustíveis que possam substituir os derivados de
petróleo, o que coloca a biomassa em um papel de destaque, em razão da sua natureza renovável, ampla
disponibilidade, biodegradabilidade e baixo custo (SUAREZ et al., 2009).
A reciclagem de resíduos agro-industrial e doméstico vem ganhando maior espaço, não
simplesmente porque os resíduos representam “matérias primas” de baixo custo, mas principalmente,
porque os efeitos da degradação ambiental decorrente de atividades industriais e urbanas estão atingindo
níveis cada vez mais alarmantes (NETO et al., 2000). Entre estes resíduos, o óleo usado em frituras vem
despertando a atenção dos pesquisadores, não somente em decorrência dos seus efeitos nocivos ao meio
ambiente, mas também a sua potencial aplicação como alternativa para diversas sínteses de interesse
econômico.
O óleo de cozinha usado, quando jogado diretamente no ralo, pode danificar o encanamento das
residências, poluir córregos, riachos e rios. Sua presença na superfície da água interfere na passagem de
luz, retardando o crescimento vegetal e impedindo a transferência do oxigênio, o que dificulta a vida nestes
sistemas (NETO et al., 2000). O óleo que vai para os lixões ou aquele que vem junto com a água dos rios e
acumula-se em suas margens, impermeabiliza o solo impedindo que a água infiltre-se, agravando o
problema das enchentes nos grandes centros urbanos (LAM et al., 2010).
Procurando minimizar o impacto no meio ambiente e na saúde humana, o óleo de fritura tem
sido utilizado para fabricar sabões, vernizes, colas, tintas, ração para animais e na produção de biodiesel.
No entanto, usar o óleo de fritura para fabricar vernizes, cola e/ou tintas torna-se apenas uma maneira de
retardar a chegada de alguns produtos derivados do mesmo ao meio ambiente, seu uso na ração animal
também não é recomendado, pois alguns produtos presentes no óleo saturado podem ser extremamente
tóxicos, o que poderia causar sérios problemas aos animais e por conseqüência ao homem (NETO et al.,
2000).
Desta forma, a melhor maneira de aproveitar o óleo de fritura é na produção de biodiesel, pois
além de evitar uma série de problemas ambientais provocados pelo uso inadequado do mesmo, o biodiesel
ao substituir o diesel, reduz as emissões de enxofre e de material particulado (responsáveis pela chuva
ácida e doenças respiratórias, respectivamente) de hidrocarbonetos e aromáticos (cancerígenos)
(ENWEREMADU E MBARAWA, 2009). No que concerne à redução da poluição decorrente de seu
lançamento em pias e ralos, evita a produção de metano.
2
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Biodiesel é o nome dado a mistura de ésteres alquílicos de ácidos graxos desde que atendam
certos parâmetros de qualidade (DABDOUB et al., 2009). Além desses ésteres serem derivados de fontes
biológicas como plantas e animais, atuam como combustível substituto ao óleo diesel, com desempenho
muito próximo, não exigindo modificações nos motores, até 20% de biodiesel misturado ao diesel
(DABDOUB et al., 2009). Tradicionalmente o biodiesel é produzido através da reação de transesterificação
de óleos vegetais ou gorduras de origem animal, com um álcool de cadeia curta na presença de um
catalisador, usando catalisadores homogêneos (ácido ou alcalino) ou heterogêneos (CORMA et al., 2005,
VICENTE et al., 1998).
Para a reação de transesterificação a catálise homogênea apresenta boas taxas de conversão em
relação à heterogênea e geralmente em intervalos de tempo bem menores, porém, apresenta grandes
dificuldades de separação dos produtos, o que acarreta um aumento no custo de produção (XIE E YANG,
2007; ENWEREMADU E MBARAWA, 2009). A catálise heterogênea é econômica e ecologicamente mais
viável para a reação de transesterificação, quando em comparação com a catálise homogênea, por
apresentar uma fácil separação dos produtos finais da reação e pela possibilidade de reutilização do
catalisador ao final da reação, uma vez que este não fica disperso no meio, algo que não ocorre com a
catálise homogênea.(MA E HANNA, 1999; XIE E YANG, 2007).
Vários trabalhos na literatura (CASTRO, 2008; CARVALHO, 2009; SERIO et al., 2008; CALAND et al.,
2009; LIU et al., 2007; LAM et al., 2010; YOOSUK et al., 2010; MOOTABADI et al., 2010) reportam a
utilização de catalisadores heterogêneos para a reação de transesterificação de óleos de origem animal ou
vegetal, dentre estes, destacam-se os óxidos básicos de metais alcalino-terrosos. Os resultados obtidos
mostraram que os óxido de estrôncio (SrO), óxido de cálcio (CaO), óxido de magnésio (MgO) e óxidos
mistos foram eficientes para catalisar a reação de transesterificação de óleo de soja. . Dentre eles,
certamente, o SrO é o que merece maior destaque pelos resultados obtidos. (LIU et al., 2007; CASTRO,
2008; CARVALHO, 2009; YOOSUK et al., 2010; MOOTABADI et al., 2010).
3. METODOLOGIA
3.1 Síntese e caracterização do SrO
O SrO foi preparado a partir da calcinação do carbonato de estrôncio P.A. (SrCO3 – Vetec). A
calcinação ocorreu em forno tipo mufla EDG equipamento modelo 7000 10p-INOX em atmosfera não
controlada. A amostra foi aquecida até uma temperatura final de 1100 ºC por 18h com taxa de 5 ºC/min e
resfriada até a temperatura ambiente a uma taxa de resfriamento de 15 ºC/min. Após a calcinação, a
amostra obtida foi guardada em um dessecador até a utilização.
A caracterização foi realizada utilizando-se a técnica de cristalografia de raios X. As análises de
DRX foram realizadas em um equipamento da marca RIGAKU-ROTAFLEX com ânodo rotatório, utilizando-se
radiação monocromática CuKα (λ=1,54056Ǻ) e monocromador de grafite. Os ensaios foram feitos com
tensão de 40 KV e corrente de filamento de 150 mA, onde utilizou-se uma variação de 2θ de 5 a 75°. O
difratograma da amostra foi analisado e comparado com as fichas JCPDS-ICDD (“Joint Committee on
Powder Diffraction Standarts - International Center for Diffraction Data”) disponíveis no software
Crystallographica Search Match.
3.2 Refino do óleo de fritura, obtenção do biodiesel
O processo de refino do óleo de fritura consistiu basicamente de quatro etapas: filtração,
determinação do índice de acidez, degomagem com água seguida de centrifugação e neutralização
utilizando carbonato de sódio anidro (Na2CO3 - Vetec). A reação de transesterificação foi realizada em um
balão de fundo redondo de 250 mL conectado a um condensador e aquecedor com agitação magnética,
onde foram transferidos 40 g de metanol e 1,5% do catalisador, sob agitação magnética moderada por um
tempo de 20 minutos, em seguida 200 g de óleo, aquecido a 65 ºC por um tempo de 30 minutos foram
adicionados ao meio reacional. Após a adição do óleo a reação ocorreu por um tempo de 4,0 h sob
3
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temperatura de 65 °C e constante agitação. Ao término da reação, a mistura foi filtrada e em seguida
transferida para um funil de decantação. Os ésteres metílicos foram purificados através da lavagem com
água destilada. Posteriormente à lavagem, o filtrado foi colocado em um béquer de 500 mL em seguida foi
feita a secagem pela adição de sulfato de sódio anidro à temperatura ambiente e forte agitação em um
agitador magnético. Em seguida, os ésteres foram novamente filtrados para retirada do sulfato de sódio
anidro e aquecidos a 80 °C para a eliminação de resíduos de metanol. Após as etapas de lavagem e
purificação, os ésteres metílicos foram acondicionados para posterior análise.
3.3 Análise de RMN de 1H do biodiesel
A taxa de conversão dos óleos de fritura em ésteres metílicos foi obtida usando a técnica de RMN 1H
(Bruker AVANCE DPX 250 de 250 MHz, tendo como solvente o CDCl3 que serviu de padrão interno. Para
calcular a taxa de conversão em ésteres metílicos, foi usada a seguinte expressão onde,

C(%)

2A CH3
3A CH2

x100

[Eq. 01]

2A CH3 = integração do sinal em G 3,64 dos hidrogênios metoxílicos;

3A CH2 = integração do sinal em G 2,3 dos hidrogênios metilênicos D-carbonílico das moléculas dos ésteres
metílicos e dos triacilgliceróis.
4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
4.1 Difração de raios X (DRX)
O difratograma do SrO, Figura 1, mostra a formação de duas fases, sendo que os picos de difração
cristalográficos de maior intensidade possuem uma boa concordância com aqueles da ficha cristalográfica
do SrO (JCDPS 75-263), indicando assim a formação do produto desejado como componente majoritário, o
qual apresenta-se cristalino em virtude da alta intensidade dos picos obtidos e baixos valores de largura a
meia altura (FWHM). Os picos de difração de menor intensidade correspondem ao Sr(OH)2 (JCDPS 74-407).
A presença de Sr(OH)2 no catalisador pode ser explicada em decorrência da alta higrocospicidade do SrO,
(BACCE et al., 2001;YOOSUK et al., 2010).
2000
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Figura 1 – (a) Difratograma do SrO e (b) fichas cristalográficas (JCPDS-ICDD)
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4.2 Caracterização por RMN 1H (taxa de conversão em ésteres)
Com o objetivo de confirmar e quantificar a conversão dos triglicerídeos do óleo de fritura em
ésteres metílicos, obteve-se espectros de RMN de 1H do óleo de fritura bem como do biodiesel obtido
utilizando como catalisadores o SrO, As Figuras 2 e 3 ilustram os espectros do óleo de fritura e seu
respectivos biodiesel, utilizando o catalisador citado anteriormente.
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FIGURA 2 - Espectro de RMN 1H do óleo de fritura
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FIGURA 3 - Espectro de RMN H do biodiesel de óleo de fritura
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A partir dos dados ilustrados na Tabela 1 observa-se a eficiência do SrO frente a reação de
transesterificação, visto que apresentou conversão acima de 90%. Quando comparado a atividade
somente do SrO com a literatura ( LIU et al.; 2007; MOOTABADI et al., 2010) os valores de conversão
obtidos encontram-se próximos, dessa forma os resultados são bastante significativos visto que a matériaprima utilizada na reação de transesterificação encontrava-se em um maior estado de degradação se
comparado com os óleos de soja e babaçu refinados, e diante dos valores de conversão obtidos estes se
mostram como potenciais e promissores catalisadores.
TABELA 1 - Taxa de conversão (RMN 1H) na reação de transesterificação para os
ésteres metílicos de óleo de fritura

a

Biodiesel

Frituraa

Sojab

Sojac

Conversão (%)

90,91

95,00

95,20

Trabalho atual; bLIU et al., (2007); cMOOTABADI et., al, (2010);

O Quadro 1 mostra uma comparação entre as conversões obtidas pelo catalisador utilizado neste
trabalho e catalisadores heterogêneos encontrados na literatura aplicados na transesterificação do óleo de
fritura. A partir destas comparações é possível observar que os valores de conversão obtido neste trabalho
reforçam o potencial deste material como catalisador para a reação de transesterificação, pois as condições
utilizadas no processo associados aos custos empregados, que são baixos em função de se utilizar óleo de
fritura usado, podem torná-lo viável economicamente.

QUADRO 1. Comparação entre as conversões obtidas por trabalhos encontrados na literatura sobre
catálise heterogênea de óleo de fritura e os valores obtidos pelo trabalho atual
Catalisadores

Condições experimentais

Conversões (%)

Literatura

estearato de zinco
imobilizado em sílica
gel (ZnS / Si)

3% de catalisador, razão álcool/óleo de
18:1 a temperatura de 200°C por 10 h

98

Jacbson et al.,2008

SO42−/SnO2-SiO2

3% de catalisador, razão álcool/óleo de
15:1 temperatura de 150 °C por 3 h

92,3

Lam et al., 2009

Nano partículas de
ZnO

2,4% de catalisador, razão álcool/óleo
de 14:1-26:1 temperatura de 140-200
°C, 300 Psi por 2 h

93,7

Yan, et al., 2010

SrO

1,5 % de catalisador, razão álcool/óleo
de 6:1 a temperatura de 65°C por 4h

90,9

Trabalho Atual
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CONCLUSÕES
Os resultados de DRX evidenciaram cristalinidade dos catalisadores obtidos e a formação de hidróxido. A
análise de RMN 1H apresentou conversões em ésteres metílicos de 90,91%. A utilização de óleo de fritura
como biodiesel apresenta-se como uma importante alternativa do ponto de vista econômico, ambiental e
social, em decorrência da grande oferta de óleo de fritura, do impacto positivo para o meio ambiente e de
toda a logística criada deste a coleta a distribuição do biodiesel que proporcionará a geração de empregos.
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USO DO ÓLEO DENDÊ PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL EM DUAS ETAPAS:
ESTERIFICAÇÃO VIA CATÁLISE HETEROGÊNEA E TRANSESTERIFICAÇÃO VIA
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RESUMO
A esterificação do óleo de dendê foi realizada utilizando-se o metanol e o catalisador
heterogêneo óxido de nióbio (HY340). As reações foram realizadas em reator aço inox sob pressão
autógena do álcool e temperatura de 150º C. O índice de acidez foi reduzido de 17,06 mg KOH.g-1 para
2,24 mg KOH.g-1 o que corresponde a 81,78 % de conversão aos ésteres metílicos. Em seguida o
produto da esterificação foi utilizado na reação de transesterificação homogênea, utilizando-se o NaOH
como catalisador, resultando assim em um processo em duas etapas. Inicialmente foi utilizado 4% de
NaOH e uma grande quantidade de sólido foi formada imediatamente após adição da solução de
metóxido de sódio. Comportamento similar foi observado para uso de 3% e 2% de catalisador. Quando
aplicado 1% do catalisador foi obtido 100% de conversão dos triglicerídeos, o que pode ser observado
pela análise de CCD, a qual revelou apenas uma mancha para o produto da transesterificação, o
biodiesel, evidenciando que 100% do triglecerídeos foram convertidos a monoésteres. Portanto um
bom rendimento para a reação de esterificação e conversão total dos triacilglicerídeos a monoésteres
foram obtidos no processo inédito em duas etapas para obtenção de biodiesel a partir de matéria prima
tipicamente ácida.
Palavras-chave: biodiesel, esterificação, transesterificação, catálise.
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1. INTRODUÇÃO
A grande preocupação atual em substituir o petróleo, uma fonte de energia não renovável, por uma
fonte de energia renovável está nos problemas causados pelo excesso de gases lançados na atmosfera,
em grande parte pelos veículos e indústrias. O biodiesel permite que se estabeleça um ciclo fechado de
carbono, reduzindo as emissões de poluentes1. O grande desafio em sua produção é preparar um
combustível com baixo custo e que atenda as condições de clima, solo, e variedades da planta
oleaginosa. O Estado da Bahia tem uma grande capacidade de produção do óleo de dendê devido a
adaptação da planta nas condições climáticas da região2.
As reações catalíticas heterogêneas têm como grande vantagem a fácil separação e recuperação do
catalisador do meio de reação, o que é considerado pelos setores industriais um fator extremamente
positivo3. Óxidos mistos de nióbio têm sido estudados como catalisadores heterogêneos e suporte para
várias reações e demonstrado altas taxas de rendimento reacional podendo ser removidos facilmente
por filtração ou decantação4,5.
Das reservas mundiais de óxido de nióbio (Nb 2 O 5 ) medidas e indicadas, em forma do minério
chamado pirocloro, que totalizam 5,7 milhões de toneladas de nióbio contido, 5,2 milhões concentramse no território brasileiro. Portanto, mais de 90% do total do minério do mundo, o que o torna um
minério essencialmente nacional. No Brasil, as reservas de pirocloro estão localizadas nos Estados de
Minas Gerais (73%), Amazonas (25%) e Goiás (1,4%).6 O óxido de nióbio é portanto, uma matéria prima
abundante, de fácil acesso e estudos de aplicações industriais para este material apresentam particular
relevância.
Normalmente a reação de transesterificação é conduzida a baixas temperaturas, em torno de 40 a
70°C, tendo como limite superior a temperatura do ponto de ebulição do álcool à pressão atmosférica. A
utilização de reatores em sistema fechado (reator em aço inox) possibilita o uso de uma maior
temperatura de reação, uma das variáveis que mais influencia a conversão dos ésteres e, portanto um
maior rendimento pode ser obtido.7
O uso de catalisadores heterogêneos possibilita a utilização de matérias primas naturalmente ácidas
como o óleo de dendê e óleos residuais, sanando os problemas acarretados pela catálise básica
tradicional. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a redução do índice de acidez do óleo de
dendê utilizando-se o catalisador heterogêneo óxido de nióbio em sistema fechado, o que possibilitou o
uso de uma maior temperatura. Além disto, foi investigado um novo método para produção do
biodiesel em duas etapas, esterificação via catálise heterogênea e esterificação via catálise homogênea.
Foi analisado também a influência da razão metanol/óleo, o período reacional e a concentração do
catalisador heterogêneo e homogêneo.

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Uma série de estudos para obtenção de biodiesel vem sendo realizados, onde são discutidas as
variáveis que influenciam a eficiência do processo e a qualidade do produto formado. Os principais
parâmetros estudados são: razão molar álcool/óleo, a natureza e concentração do catalisador, a pureza
dos reagentes, a intensidade da agitação mecânica, o tipo de álcool e o tempo reacional.12
Inicialmente, foram realizados experimentos variando-se a razão molar álcool/óleo, o tempo
reacional e a concentração do catalisador, visando diminuir a acidez característica do óleo de dendê.
Na Tabela 1 estão apresentados os dados de índice de acidez para o óleo de dendê antes e após o
período reacional para a esterificação metílica na presença do óxido de nióbio em diferentes razões
metanol/óleo e tempo.
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Tabela 1 – Índice de acidez do óleo de dendê antes e após a reação de esterificação metílica em
diferentes razões metanol/óleo e tempo
Experimento

Óleo antes da reação

Razão
MetOH/óleo

Tempo (h)

mg KOH.g-1

% de acidez Conversão
(%)

-

-

17,06±0,05a

1,71

-

R1

12

5

8,16±0,26

0,82

52,17

R2

18

5

9,20±0,63

0,92

46,07

R3

24

5

9,59±0,64

0,96

43,78

R4

30

5

9,55±0,08

0,96

44,02

R5

12

24

4,67±0,10

0,47

72,65

R6

18

24

4,74±0,30

0,47

72,24

R7

24

24

3,11±0,34

0,31

81,78

R8

30

24

3,90±0,03

0,39

77,09

Condições experimentais – 75 g de óleo, 150° C, 5% de catalisador, pressão autógena do metanol.

O índice de acidez do óleo de dendê como recebido pela empresa Opalma foi de 17,06 mg KOH.g-1
ou 1,71% (Tabela 1). As razões metanol/óleo utilizadas para a esterificação metílica foram: 12, 18, 24
e 30. Após o período reacional pode ser observado uma redução de aproximadamente 50% na acidez
para os experimentos R1, R2, R3 e R4, passando de 1,71% para 0,96% (R3 e R4). A razão metanol/óleo
não apresentou uma grande influência sobre este parâmetro no intervalo de tempo analisado (5
horas) (Figura 1).
Visando-se obter um melhor resultado, o tempo reacional foi aumentado para 24 horas,
mantendo-se as demais condições experimentais. O valor do índice de acidez foi significativamente
inferior passando de 9,55 mg KOH.g-1 (R4) para 3,90 mg KOH.g-1 (R8) e a máxima conversão de ácidos
graxos livres a ésteres foi alcançada no experimento R7, 81,78% (Tabela 1). Analisando-se o gráfico da
Figura 1 observa-se claramente a grande diferença do índice de acidez para o óleo de dendê e as
amostras após os períodos reacionais. O maior tempo foi decisivo para se alcançar uma significativa
redução do índice de acidez. Nota-se ainda uma pequena diferença no índice de acidez nas razões
metanol/óleo analisadas no período de 24 horas, tendo como melhor resultado a razão 24.
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Figura 1 – Índice de Acidez (mg KOH.g-1) do óleo de dendê e após período reacional, 5 h e 24 h de
acordo com os experimentos especificados na Tabela 1.
O índice de peróxido encontrado para o óleo de dendê foi de 1,74 meq.Kg-1 e para os
experimentos com a razão óleo/álcool igual a 30 e tempo reacional 5 horas (Tabela 1 - R4) e 24 horas
(Tabela 1 - R8) os índices de peróxido foram 2,05 meq.Kg-1 e 2,36 meq.Kg-1, respectivamente. As
reações foram realizadas a uma alta temperatura (150° C) e na presença de oxigênio, fatores que
poderiam alteram a estabilidade do biodiesel e portanto causar um aumento no índice de peróxido
pela oxidação do óleo.13 No entanto, observou-se apenas uma pequena elevação nestes valores,
mostrando que as condições reacionais são viáveis considerando o sistema estudado.
Com o objetivo de reduzir custos operacionais e viabilizar uma possível aplicação industrial foi
realizado o estudo da concentração do catalisador. Como ponto de partida utilizou-se as condições
reacionais do experimento R7 (Tabela 1), o qual apresentou o menor índice de acidez. Na Tabela 2
estão apresentados os resultados de índice de acidez para as reações de esterificação em diferentes
concentrações do catalisador (entre 1% e 5%).

Tabela 2 – Índice de acidez do óleo de dendê antes e após a reação de esterificação metílica em
diferentes concentrações do catalisador
(%) cat.

mg KOH.g-1

% de acidez

Conv. (%)

Óleo antes da reação

-

17,06±0,05

1,71

-

R7

5

3,11±0,34

0,31

81,78

R9

4

4,54±0,31

0,45

73,41

R10

3

5,26±0,26

0,53

69,17

R11

2

6,05±0,15

0,61

64,57

R12

1

6,90±0,19

0,69

59,56

Experimento

Condições experimentais: tempo 24 h., 75 g de óleo, 150° C, razão metanol/óleo = 24, pressão autógena
do metanol.
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Com a redução da concentração do catalisador observou-se uma diminuição progressiva no
percentual de conversão dos ácidos graxos, passando de 81,78% para 59,56% para a maior e menor
quantidade do catalisador (Tabela 2 - R7 e R12). Estes resultados mostraram que nas condições
empregadas a redução na concentração do catalisador reduziu também a conversão do processo.
Considerando-se as reações com 5% e 1% do catalisador houve uma redução de 22,2% na conversão.
Portanto, um estudo de viabilidade econômica para aplicação em escala industrial seria recomendado.
O óxido de nióbio tem sido estudado como catalisador para reação de esterificação de ácidos graxos
do óleo de dendê principalmente porque eles são sub-produtos do processo de refino do óleo de palma
e possuem baixo valor agregado, possibilitando a produção de biodiesel de baixo custo. No estudo
realizado por Carvalho et al. o ſǆŝĚŽĚĞŶŝſďŝŽĞŵƉſĞĂƐǌĞſůŝƚĂƐ,ɴ͕,DKZĞ,^D-5 foram analisadas
ƉĂƌĂ ĞƐƚĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽ ŵĞƚşůŝĐĂ ĚĞ ĄĐŝĚŽƐ ŐƌĂǆŽƐ ĚĞ ƉĂůŵĂ͘ KƐ ĐĂƚĂůŝƐĂĚŽƌĞƐ ,DKZ Ğ ,^D-5 não se
mostraram promissores. Foi obtida conversão dos ácidos graxos a biodiesel de 55% após uma hora de
ƌĞĂĕĆŽ ƋƵĂŶĚŽ ƵƐĂĚŽ ĐŽŵŽ ĐĂƚĂůŝƐĂĚŽƌ Ă ǌĞſůŝƚĂ ,ɴ ;Ϯй ƉͬƉͿ Ğ ĚĞ ϲϬй ƋƵĂŶĚŽ ƵƐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ
catalisadores o óxido de nióbio (2% p/p) em pó.14 No presente estudos foi alcançado 82% de conversão
para os ésteres metílicos utilizando também o óxido de nióbio em pó (Tabela 2 – R7).
Já Lourenço et al. avaliaram o óxido de nióbio para esterificação do destilado de desodorização do
óleo de soja, um subproduto no processo de refino do óleo, o qual apresenta teores elevados de ácidos
graxos. O óxido de nióbio apresentou baixas conversões, aproximadamente 50%. No entanto, os autores
concluíram que as vantagens associadas ao uso de um catalisador heterogêneo justificam a
continuidade dos estudos voltados ao preparo e modificação de sólidos para a referida reação.15
O óxido de nióbio é um catalisador bastante eficiente para catalisar a reação de esterificação e não a
reação de transesterificação, o que foi possível comprovar pelas análises de CCD e pela alta viscosidade
do produto obtido. Optou-se, desta forma, realizar o processo em duas etapas. Inicialmente, utilizou-se
o óxido de nióbio para catalisar a esterificação, reduzindo-se a porcentagem de ácidos graxos livres no
óleo e conseqüentemente diminuindo a formação de subprodutos, como a característica formação de
sabão, a qual consome também parte do catalisador. Em seguida, o produto da esterificação foi
utilizado na reação de transesterificação homogênea, utilizando-se o NaOH como catalisador,
resultando assim em um processo em duas etapas. Na Tabela 3 estão apresentados os resultados destas
análises.

Tabela 3. Resultados para o processo de produção de biodiesel em duas etapas*
Exp.

Catalisador
Nb 2 O 5 (%)

Catalisador
NaOH (%)

% de
acidez

Ponto de
Fluidez (° C)

Ponto de
Névoa (° C)

Conv.
(%)

Óleo

-

-

1,71

16

26

-

R7

5

-

0,31

10

25

81,78

R13

-

4

-

-

-

-

R14

-

3

-

-

-

-

R15

-

2

-

-

-

-

R16

-

1

-

10

12

100

Condições reacionais: Razão Metanol:óleo = 24. R1: catalise heterogênea (esterificação) – 150° C, 24 horas. R2, R3,
R4 e R5: catálise homogênea (transesterificação) - 70° C, 40 minutos.
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Comparando-se os dados de Ponto de Fluidez e Ponto de Névoa para o óleo de dendê e para o
produto da reação com o óxido de nióbio (R7 – Tabela 3) observa-se uma variação apenas no Ponto de
Fluidez, passando de 16° C no óleo para 10° C em R7. Esta diferença provavelmente é devida a
esterificação dos ácidos graxos. As forças intermoleculares no grupo funcional éster são menores
comparadas ao grupo funcional ácido, o que ocasiona uma menor atração entre as moléculas e pode
conseqüentemente reduzir a temperatura de escoamento do óleo.
Após etapa de esterificação dos ácidos graxos do óleo de dendê em condições otimizadas (R7 –
Tabela 3), a segunda etapa para a obtenção do biodiesel foi a transesterificação via catálise homogênea.
Inicialmente foi utilizado 4% de NaOH (R13 – Tabela 3). Uma grande quantidade de sólido foi formada
imediatamente após adição da solução de metóxido de sódio. Uma alta concentração do catalisador
favoreceu a reação de saponificação. Desta forma, nenhum parâmetro foi determinado.
Comportamento similar foi observado para uso de 3% e 2% de catalisador. Quando aplicado 1% do
catalisador foi obtido 100% de conversão dos triglicerídeos, o que pode ser observado pela análise de
CCD, a qual revelou apenas uma mancha referente aos triacilglicerídeos, e também uma única mancha
para o produto da transesterificação, o biodiesel, evidenciando que 100% do triglecerídeos foram
convertidos a monoésteres.
Uma evidência de excelente rendimento para a Reação 16 foi a ausência de espuma durante as
etapas de lavagens. Desta forma a etapa anterior de esterificação foi eficiente para reduzir os ácidos
graxos livres e consequentemente inibindo. Para esta reação foi também observado uma grande
redução no Ponto de Névoa do óleo para o biodiesel. Estes dados estão próximos aos resultados
encontrados por Soldi et al., 14° C para o Ponto de Fluidez e 14° C para o Ponto de Névoa.16

3. CONCLUSÃO
Dentre as condições investigadas, o tempo foi decisivo na redução do índice de acidez do óleo de
dendê. Não foram observadas diferenças significativas mudando-se a variável metanol/óleo nos
intervalos de 5 e 24 horas. Com a redução da concentração do catalisador observou-se uma diminuição
de 22,2% no percentual de conversão dos ácidos graxos.
Um bom rendimento para a reação de esterificação e conversão total dos triacilglicerídeos a
monoésteres foram obtidos no processo inédito em duas etapas para obtenção de biodiesel a partir de
matéria prima tipicamente ácida. No entanto, outras análises para caracterização do biodiesel, como a
cromatografia gasosa e outros parâmetros importantes exigidos pela ANP precisam ainda ser realizados,
bem como o estudo do processo para aplicação de etanol como agente transesterificante.
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RESUMO
Com o desenvolvimento das tecnologias de informação, com os computadores trabalhando cada vez
mais rápido, surgiu a necessidade de se evoluir também o modo de se ensinar. Necessidade esta maior
na área das Ciências Exatas. Esta pesquisa tem como objetivo identificar as ações das novas tecnologias
no Ensino de Química e se contribuem ou não para melhor aproveitamento das aulas. Para alcançar tais
objetivos, foi feito um questionário com sete (07) perguntas onde alunos de Ensino Médio das escolas
públicas do município de Quixadá, Ceará, deveriam indicar o grau de dificuldade que enfrentavam na
disciplina em questão e como as novas tecnologias contribuem para seu aprendizado. Os participantes
da pesquisa foram quarenta (40) alunos de quatro escolas locais com faixa etária entre 15 e 20 anos. A
partir dos resultados desta pesquisa, verificou-se que 80% dos entrevistados aprendem mais quando as
aulas de Química são dadas com o auxílio de recursos tecnológicos, enquanto apenas 20% rejeitaram a
ideia de que é preciso apostar nessa forma de ensino para facilitar a aprendizagem. O teste estatístico
indica que a maioria dos professores não usa como deveria os recursos oferecidos pelas escolas para,
muitas vezes, livrar-se da monotonia das aulas.

Palavras-chave: novas tecnologias; química; ensino; aprendizagem
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1. INTRODUÇÃO
A Química, assim como a Matemática e a Física, é uma disciplina que mostra certo grau de
dificuldade por parte dos alunos de Ensino Médio. Por ser uma ciência experimental, que requer
observações, cálculos e tem alguma interdisciplinaridade, torna-se motivo de desinteresse por parte
desses alunos. Interdisciplinaridade esta que, ao soar a palavra “Química” o estudante automaticamente
lembra-se da Física e da Matemática, causando-lhe certo temor a este triângulo de disciplinas tão
interligadas. Outro motivo, que está inteiramente ligado ao anterior, é a monotonia das aulas, onde o
professor, muitas vezes, não muda suas metodologias, fazendo algo que tire a turma da rotina das aulas
e chame-a para estudar o conteúdo que está sendo aplicado.
Para os alunos que nem sequer buscam uma aproximação com a disciplina em questão ficará ainda
mais difícil acompanhar o ritmo da classe depois.
Os próprios alunos podem ser resultados da forma de como a metodologia está sendo aplicada. Isto
se explica quando alguns professores ensinam, por exemplo, conteúdos mais fáceis de forma difícil,
complicada, enquanto deveriam ser facilitadores do aprendizado. Atitudes como esta fazem com que os
estudantes critiquem cada vez mais as Ciências Exatas e sintam-se incapacitados de estudá-las. O
professor sempre perceberá que alguns alunos precisam de métodos diferentes de ensino para que
aquele assunto lhe seja mais ameno, sem tantas dificuldades.
Quando o aluno se acha incapaz de enfrentar uma disciplina, neste caso, a Química, ele a abandona,
desiste de se atentar às aulas, por serem ministradas sempre da mesma forma. Pode-se estudar
Química através de softwares muito interativos, de diversos conteúdos da área, além de envolver o
aluno à modernidade que presenciamos. Nesse momento é que as tecnologias, cada vez mais
sofisticadas, reforçam o professor em suas aulas, mas sem exagero, pois com uso consecutivo desses
recursos as aulas também se tornam monótonas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Determinação do PIE da calcita in natura (ausência de reagentes)
Neste novo milênio, tudo está voltado ao uso das novas tecnologias, especialmente na área
científica. Isso pode ser considerado bom ou ruim a partir da maneira de como são usadas. Dando
exclusividade ao seu uso na educação, na formação dos cidadãos e desenvolvimento intelectual dos
alunos, essas novas tecnologias, aqui chamadas de TICs – Tecnologia da Informação e Comunicação –,
contribuem e muito para o crescimento da aprendizagem nas escolas, especialmente de Ensino Médio.
O Governo Federal pretende implantar, futuramente, nas escolas públicas aparelhos tecnológicos
de última geração, onde os alunos terão total direito de utilizar a Internet, por exemplo, na própria sala
de aula, com um sistema restrito apenas ao uso escolar (pesquisas, entrevistas, notícias, exercícios
online, etc.). É o chamado Projeto Sala de Aula Digital (BRASIL, 2006). Essa ideia poderá ser muito bem
aproveitada se for realmente implantada como está no projeto. Existem laboratórios virtuais disponíveis
na Internet, especialmente de disciplinas científicas, como Química e Física, por exemplo. Esse recurso
tecnológico-pedagógico, TIC, deveria ser aproveitado pelos docentes como uma ajuda casual, de modo
que contribua com o bom rendimento da turma e até para interagir os alunos com os recursos
tecnológicos.
O Governo Estadual do Ceará implantou já em suas escolas (Ensino Médio) um projeto semelhante
ao citado acima, onde os alunos receberam, individualmente, um netbook, com rede sem fio na escola
beneficiada. É o Programa “Um computador por aluno”. Os professores e demais funcionários devem
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participar de capacitações onde aprenderão métodos de ensino com a utilização desses recursos. A
diretora de uma das escolas beneficiadas afirma que “haverá mudança significativa na escola; vai
crescer o interesse dos alunos, melhorar o aprendizado e diminuir os índices de evasão escolar”
(FAHEINA, 2010). Especificamente no município de Quixadá uma escola foi beneficiada e recebeu o
material, mas está esperando as capacitações dos funcionários para dar início ao projeto.
Devemos ficar atentos, pois nenhum material didático pode, por melhor elaborado que seja,
garantir sozinho, a qualidade e a efetividade, do ensino/aprendizagem. Não há ensino nem
aprendizagem instantâneos e automáticos. Os materiais didáticos são partes indissociáveis do que se
convencionou chamar de “tecnologias da educação”, ou seja, dos métodos, técnicas e outros recursos
que, articulados entre si, têm como objetivo subsidiar o processo de ensino/aprendizagem (SILVA;
ABREU, 2005).
A opção por uma metodologia ou outra de ensino-aprendizagem está baseada nos interesses
imediatos dos alunos e é originada a partir de uma análise crítica do contexto social e das características
individuais e grupais desses alunos, considerando também os objetivos pretendidos, a natureza da
aprendizagem, do conteúdo, e o conhecimento prévio sobre o conteúdo. Devendo ser observado, os
aspectos estruturais como número de aulas, tempo de cada aula, ambiente das aulas, número de alunos
por sala, entre outros, que possam interferir na qualidade das aulas (ANDRADE, 2008).
Vemos um mundo, um país, cada vez mais globalizado e em desenvolvimento, mostrando-nos
chances de mudar a realidade da educação que temos, mesmo que o setor público não faça muito seu
devido papel. Há algum tempo, nem se imaginava que as tecnologias pudessem fazer tais mudanças.
Hoje, podem contribuir até mesmo na escolha da profissão que alunos de Ensino Médio querem exercer
futuramente. Muitos alunos desistem de fazer cursos na área de Ciências Exatas porque assistiam a
aulas de baixa qualidade, sem nenhuma inovação ou recursos criativos por parte do professor. A
realidade é que a maioria das escolas recebe recursos do governo, mas, por falta de capacitações, não
incentiva suficientemente os professores a usarem; já outros ainda utilizam meios tradicionais sempre
(quadro, giz/pincel e apagador) e preferem suas aulas assim. Vale salientar que nem todas as aulas onde
são utilizados apenas tais recursos deixarão de contribuir para o aprendizado do aluno, mas aqui se
afirma que, com novas metodologias e recursos, as aulas serão bem mais proveitosas. A falta de
recursos, na maioria das escolas, não é desculpa para a falta de interesse dos alunos nas aulas
(QUEIROZ, 2008). Para uma análise mais profunda sobre o assunto, os pesquisadores entrevistaram
alguns estudantes de Escolas Públicas de Ensino Médio.

3. METODOLOGIA
3.1 Participantes
Os participantes deste estudo foram quarenta (40) alunos de quatro escolas públicas de Ensino
Médio da cidade de Quixadá, CE, onde de cada uma das quatro escolas, 10 alunos contribuíram com
esta pesquisa. Os alunos tinham idades entre 15 e 20 anos, com diferentes classes sociais. Entre os
participantes havia 10 alunos do 1º ano, 10 alunos do 2º ano e 20 alunos do 3º ano.

3.2 Procedimentos
Aplicou-se, a cada estudante, um questionário com sete (07) perguntas sobre suas aulas de
Química: os recursos tecnológicos de sua escola, como eram as aulas com e sem o uso desses recursos,
seu interesse pelas aulas, com justificativas.
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Após o preenchimento dos questionários, os dados foram lançados no programa Excel. Os
pesquisadores encontraram os seguintes resultados:
Tabela 1 – Posição dos alunos de diferentes séries quanto ao uso de tecnologias nas aulas

Aulas de Química com recursos tecnológicos
(n= 40)
SÉRIE

SIM

NÃO

NEUTRO

1º

08

02

00

2º

06

04

00

3º

18

02

00

Conforme a Tabela 1, os dados indicam que dos quarenta (40) participantes da pesquisa, apenas 02
dos alunos do 1º e 3º anos, cada, e 04 dos alunos do 2º ano não apostaram na ideia, totalizando oito
(20%). Já a maioria, 32 (80%) no total, dividindo os dados em 08 do 1º ano, 06 do 2º e 18 do 3º
confirmaram que as aulas de Química são mais bem aproveitadas quando se utilizam recursos
tecnológicos. Nenhum entrevistado foi neutro nas escolhas.
Analisando os dados, percebe-se que 20 dos entrevistados são do 3º ano e que 18 destes preferem
aulas diferenciadas, sem monotonia, como mostra a tabela abaixo:
Tabela 2 – Alunos que têm melhor desempenho nas aulas de Química com uso desses recursos

Respostas

Opções (n=40)

Não

Sim

Melhora o desempenho

05

35

Acaba a monotonia

03

37

Os alunos afirmam, a partir dos dados acima, que, com o uso frequente (mas não sempre) desses
recursos, o aprendizado na sala de aula é bem melhor do que sem o seu uso e a monotonia diminui
bastante, já que o professor está sempre inovando sua metodologia. Em dados percentuais, temos que
12,5% disseram que não melhora o desempenho, mas 87,5% afirmaram o contrário.
Na Tabela 3 vemos que os recursos são dados pelo governo, mas os professores não são orientados
para usá-los e outros preferem não usá-los, mesmo com orientação. Tem-se aparelhos sofisticados,
como data show, Internet, computadores, DVDs, TVs, mas sequer buscam levá-los às salas de aula.
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Tabela 3 – Recursos tecnológicos nas escolas e seu uso

Uso

Recursos disponíveis (n=40)

Raramente Frequentemente
Data show

24

16

Internet + computadores

12

28

DVDs

21

19

TVs

35

5

A partir desses dados chegamos à conclusão que, embora tenham recursos tecnológicos
disponíveis, alguns professores preferem não usá-los, segundo os alunos, ou usam raramente nas aulas
de Química. Percebe-se que os recursos mais usados são Data show, Internet e computadores, até
porque são os mais aproveitados pelos próprios alunos, como também os que mais disponibilizam
informações complexas para o estudo dos conteúdos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maioria das escolas públicas de Ensino Médio tem bons recursos tecnológicos, mas não fazem seu
bom uso pela falta de capacitações, falta de qualificação profissional na área ou até mesmo para evitar o
desgaste dos materiais, já que a burocracia de conseguir mais verbas do Governo é complexa. Contudo,
outras escolas utilizam métodos eficazes com esses aparelhos vindos da nova era tecnológica. Nessa
história, os alunos são consequência de seu bom uso (CHAVES, 2008).
Vêem-se muito na Internet programas e sites que ajudam no desenvolvimento do aprendizado
desses alunos. São projetos feitos por Universidades públicas e particulares, abrindo portas para a
inclusão digital, para uma maior intimidade do aluno com as novas tecnologias, envolvendo-os na
educação por meio desses recursos.
Mas essas novas ideias são um desafio a ser enfrentado. Ainda existem escolas que não aprovam os
projetos na área; são aquelas mais tradicionais, que acreditam interferir no processo mental do aluno.
Como disse Bastos (1996), na verdade, as realidades são outras e os sistemas de relações que elas
presidem são nitidamente novos. As tecnologias interferem na construção do conhecimento, pois os
professores são influenciados por estes e possuem um despreparo para lidar e trabalhar com as TICs
(KENSKI, 2003).
Seriam necessários cursos para algumas escolas e docentes que não sabem utilizar programas
virtuais, por exemplo. Futuramente, mas breve, todas as escolas deverão ter computadores nas salas de
aula para cada aluno (Brasil, 2006).
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RESUMO

A química ambiental visa esclarecer as degradações do meio ambiente trazendo uma
conscientização sobre nossos atos, que terão certamente consequências locais e globais.
Somos responsáveis pelo planeta, deixando-o fraco e doente, através de práticas danosas,
provocando a ira da mãe natureza. Ou mudamos a forma como exploramos os recursos
naturais, e passamos a viver a sustentabilidade ou pereceremos de forma brutal, imersos em
nossos próprios resíduos. Este artigo proporcionará uma conscientização aos alunos do ensino
fundamental sobre a degradação do meio ambiente e demonstrará a eles que as atitudes de
cada cidadão terão consequências, sejam elas boas ou ruins. É uma reflexão sobre sua
preservação, reforçando que o futuro das gerações depende das nossas ações. Para isto,
utilizamos meios pedagógicos como a produção de um livro em formato de cubos para retratar
a degradação ocorrida pelo meio ambiente.

Palavras- chaves: Química ambiental; meio ambiente; livro em cubos.
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1. INTRODUÇÃO
Vivemos nos dias atuais numa época de acontecimentos estranhos e fatos inusitados
que se manifestam em relação ao clima e ao aparecimento de grandes problemas nas áreas
produtivas de alimento do planeta. Tais problemas se devem a maléfica influência do modo de
vida que a humanidade escolheu para seguir, que promove uma grande pilhagem dos recursos
naturais que nosso mundo tem a oferecer e, por isso mesmo, esse mesmo planeta que nos
acolheu, tende a tentar “se livrar” de nossa presença como se fossemos um corpo estranho.
Deixamos o planeta fraco e doente e, através de práticas danosas, provocamos a ira da mãe
natureza e encontramos a encruzilhada de nossas existências. Ou mudamos a forma como
exploramos os recursos naturais, e passamos a viver a sustentabilidade ou pereceremos de
forma brutal imerso em nossos próprios resíduos.
Compreender que aplicando uma política que promova a importância da educação
ambiental voltada principalmente para a sustentabilidade já nas escolas primárias, criaremos
nas novas gerações a devida mentalidade conservacionista e será muito mais fácil
implementar políticas que visem à utilização sustentável dos recursos planetários no futuro.
No entanto, é necessário que, além da educação ambiental ou sustentabilidade ambiental, as
práticas contrárias sejam combatidas e punidas rigorosamente já nos dias de hoje.
Esse campo educativo tem sido fertilizado transversalmente, e isso tem possibilitado a
realização de experiências concretas de educação ambiental de forma criativa e inovadora por
diversos segmentos da população e em diversos níveis de formação. O documento da
Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade, Educação e Consciência Pública
para a Sustentabilidade, realizada em Tessalônica (Grécia), chama a atenção para a
necessidade de se articularem ações de educação ambiental baseadas nos conceitos de ética e
sustentabilidade, identidade cultural e diversidade, mobilização e participação e práticas
interdisciplinares (Sorrentino, 1998).
A realidade atual exige uma reflexão cada vez menos linear, e isto se produz na interrelação dos saberes e das práticas coletivas que criam identidades e valores comuns e ações
solidárias diante da reapropriação da natureza, numa perspectiva que privilegia o diálogo
entre saberes.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Política Nacional de Educação Ambiental foi instituída pela Lei 9795 de 27 de abril de
1999, que sofreu modificações pelo Decreto 4281 em 25 de junho de 2002. Sendo assim,
estabeleceu-se que a Educação Ambiental (EA) seria um componente essencial e permanente
da educação nacional, devendo estar presente em todos os níveis e modalidades do processo
educativo.
A dimensão ambiental é uma questão que diz respeito a um conjunto de atores do
universo educativo e envolve os diversos sistemas de conhecimento. O grande desafio é
formular uma educação ambiental que seja crítica e inovadora em dois níveis: formal e não
formal. A referência para a inclusão da EA nos níveis do processo educativo seria, então, os
Parâmetros Curriculares Nacionais.
De acordo com TAMAIO (2000) a educação ambiental é condição necessária para
modificar um quadro de crescente degradação socioambiental, entretanto ele afirma que esta
ainda não é suficiente, pois se converte em “mais uma ferramenta de mediação necessária
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entre culturas, comportamentos diferenciados e interesses de grupos sociais para a construção
das transformações desejadas”.
Segundo Caco de Paula (2007), "sustentabilidade significa atender às necessidades do
presente sem comprometer as possibilidades de as futuras gerações atenderem às suas
próprias necessidades. Esta é uma das definições mais abrangentes de sustentabilidade. Para
ser sustentável, qualquer empreendimento humano deve ser ecologicamente correto,
economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito. Mas esses conceitos, que
parecem óbvios, simples sinais de bom senso, infelizmente ainda estão longe da prática
cotidiana de muitas pessoas, grupos, empresas e governos. Tanto que um movimento mundial
pela sustentabilidade surge como resposta ao seu contrário: a insustentabilidade provocada
pelo que é ecologicamente errado, economicamente inviável, socialmente injusto,
culturalmente inaceitável".
Como a educação tradicional negligencia muitos valores importantes, a EA, de forma
transversal e holística, deveria constituir um meio para a introdução da dimensão ambiental na
sociedade, através da escola.

3. METODOLOGIA
Com o intuito de tornar o estudo da química ambiental uma proposta mais atraente,
eficaz e barata, utilizou-se material alternativo. Por isso fez-se o uso de E.V.A, papelão, jornais
velhos, pois tem baixo valor agregado no mercado. Seguiu-se os seguintes passos:
A pesquisa da fundamentação teórica e de atitudes ambientalmente corretas e
erradas.
Confecção do livro de cubos, utilizando-se caixa de papelão, revistas, jornais, cola,
pincel, papel cartão, EVA, régua, tesoura, caixa de pasta de dente, fita adesiva.
Segundo mostra a figura 1 abaixo.

Figura 1: materiais utilizados para confecção do livro.

Recortou-se a caixa de papelão no tamanho 85cm x 32cm. Fez-se uma moldura na
forma de um quadrado, com dimensão de 32cm x 32cm, colocando as caixa de pasta
dental, cortada numa altura de 8cm, colando com cola quente, cada uma posta na
aresta do quadrado formado na caixa de papelão. Em seguida foram picotados
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pedaços de papeis retirados de revistas para fazer um mosaico, revestindo a parte de
dentro do livro. Veja o resultado abaixo na figura 2.

Figura 2: Observe o mosaico na contracapa e a lateral.

Os cubos foram confeccionados com pedaços de papel cartão reutilizado, numa
dimensão de 10cm x 10cm x 10cm. De acordo com a figura 3.

Figura 3: Corresponde ao molde para confecção dos cubos.

Antes de fechá-los, foram desenhadas as gravuras que compõem a história do livro.
Pegaram-se duas folhas A4, uniu-as com um fita adesiva na parte de trás, com as
mesmas dimensões da face do cubo, 10 cm x 10 cm. No desenvolvimento da arte do
livro, utilizou-se hidrocores, lápis de cor, canetas e grafiteira. Fez-se um quadrado no
meio do desenho, obedecendo aos limites da moldura. Esse quadrado retirado é
cortado em 4 quadrados menores, eles são colados em cada face dos cubos. Foram

1718

confeccionados 6 gravuras de acordo com o números de faces dos cubos. Veja o
resultado, de acordo com a figura 4.

Figura 4: livro aberto com cubos, a frente e a moldura do livro, mostrada mais atrás.

A capa foi confeccionada com E.V.A e na parte interior do livro foi feito um mosaico
com de jornal picado e cola branca, com o auxílio de um pincel. Observe a figura 5.

Figura 5: Demonstração da capa e do mosaico.

A pesquisa para criação da história tendo como tema a problemática sofrida pelo meio
ambiente, tendo como material sites da internet. Vale ressaltar que a última página do
livro foi deixada em branco exigido do aluno sua participação, utilizando sua
criatividade
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4. RESULTADOS
Este projeto foi proposto pelo professor do Instituto Federal do Maranhão, ministrado
na cadeira de Química Ambiental, o qual lançou para aos alunos o desafio de confeccionar um
material didático que desenvolvesse aos educandos uma conscientização sobre algum tipo de
degradação.
O tema foi a conscientização das problemáticas ambientais, na qual foi desenvolvida
uma história sobre um grupo de amigos, que passaram um mês de férias em Morros,
município do Maranhão, e lá observaram e divulgaram as situações agravantes para a
degradação ambiental.
Por isso, espera-se que o livro de cubos reconstrua os valores dos alunos do ensino
fundamental de forma que eles almejem desenvolver, mesmo com pequenas atitudes diárias,
modificar não só o meio ambiente, mas também o mundo cultural ao qual estão inseridos. E
desejem optar por um futuro melhor para si e para as próximas gerações.
Espera-se ainda que os alunos do ensino superior que vivenciarão esta experiência
exercitem sua agilidade de raciocínio lógico nas deduções das equações necessárias ao estudo
de físico- química.

5. CONCLUSÃO
O projeto é um instrumento enfatizador de conscientização da preservação ambiental.
Por isso, espera-se que o livro de cubos, reconstruam os valores dos alunos do ensino
fundamental de forma que eles almejem desenvolver mesmo com pequenas atitudes diárias
modificar não só o meio ambiente, mas também o mundo cultural no qual estão inseridos. O
grande desafio deste projeto visa transformar valores, hábitos, que contemplem o bem estar
próprio e valorizem o bem-estar da comunidade.

REFERÊNCIAS
JACOBI, P. Cidadania e sustentabilidade. Professor Associado da Faculdade de Educação e
do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP.
PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS: Meio ambiente: Saúde/ministério da educação.
Secretaria da Educação. Fundamental-3 Ed- Brasília, 2001.
NOVICKI, Victor & MACCARIELLO, Maria do Carmo M. M. Educação Ambiental no Ensino
Fundamental : as representações sociais dos profissionais da Educação. In: 25ª REUNIÃO
ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA ANPED, 2002,
Caxambú. 25ª Reunião Anual. 2002.
A importância da educação ambiental: sustentabilidade. DISPONÍVEL EM:
<HTTP://WWW.ATITUDESSUSTENTAVEIS.COM.BR/CONSCIENTIZACAO/A-IMPORTANCIA-DAEDUCACAO-AMBIENTAL-SUSTENTABILIDADE/> ACESSO EM FEVEREIRO/2011.

1720

Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16834.pdf > Acesso em fevereiro/2011.

Educação Ambiental e Sustentabilidade: A busca pela valorização da vida. Disponível em:
<http://www.webartigos.com/articles/9648/1/Educacao-Ambiental-E-Sustentabilidade-ABusca-Pela-Valorizacao-Da-vida/pagina1.html#ixzz1DwAVSGgk> Aceso em fevereiro/2011.

Educação Ambiental E Sustentabilidade: A Busca Pela Valorização Da Vida. Disponível em
<http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_7798/artigo_sobre_educacao_ambiental_e_su
stentabilidade:_a_busca_pela_valorizacao_da_vida> Acessado em 27 novembro 2011.

1721

TWISTER DA QUÍMICA: APRENDENDO COM OS PÉS E AS MÃOS
1

2

3

4

5

É. Y. F. Veras ; T. P. Sousa ; M. G. A. Costa ; F. H. F. Gomes ; R. O. A. Gomes

Instituto Federal do Ceará - Campus Maracanaú
1
2
3
erica.veras@hotmail.com - taty_piaui@hotmail.com - glorinha_dj@hotmail.com 4
5
halysongomes@yahoo.com.br - olimpiaguiar@ifce.edu.br

RESUMO
Considerando que o ensino de Química deve possibilitar aos alunos a compreensão das transformações
químicas que ocorrem no mundo físico para que estes possam julgar, com fundamentos, as informações
adquiridas. Os jogos podem representar uma estratégia de ensino que contribui para dinamizar as aulas.
Este trabalho focaliza a nossa experiência na construção, elaboração e aplicação de jogos e atividades
lúdicas para o ensino de química em duas escolas estaduais em Maracanaú, realizada por alunos do
curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará IFCE, campus Maracanaú, contemplados pelo Programa Institucional de Bolsa de Incentivo à Docência –
PIBID. A pesquisa constou de um estudo de caso duplo, que teve como lócus duas escolas estaduais do
mesmo município. Visando a perspectiva de inovar o ensino, trabalhamos com a aplicação e produção
de jogos que possam facilitar o entendimento do conteúdo programático visto em sala de aula, de
forma dinamizada envolvendo a química no cotidiano dos mesmos. A proposta inicial seria uma forma
divertida e diferente de aprender química, interagindo de uma forma que pudesse assimilar ou mesmo
gostar da matéria. O fundamental papel da educação no processo de ensino e aprendizagem está se
ampliando ainda mais e assim construindo uma escola para a formação de um excelente aluno e
cidadão. Durante a pesquisa foi realizado com os alunos do Ensino Médio, sujeitos da investigação,
minicurso, um em cada escola para construção, elaboração e aplicação de jogo e atividades lúdicas para
o ensino de Química. Com o “Twister” da Química o aluno irá aprender de uma forma mais divertida
usando diferentes linguagens.

Palavras-chave: Aprendizagem, Química, “Twister” da Química
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1. INTRODUÇÃO
Ensinar química sempre foi um grande desafio para os educadores, pois se sabe que os alunos têm
grande dificuldade de assimilar os conteúdos de química abordados em sala de aula. Ensinar química
requer para o professor a elaboração de trabalhos dinâmicos que estimulem o aprendizado através do
raciocino lógico, do pensamento, da criatividade e a capacidade de cada aluno. A atividade lúdica em
sala de aula surge como uma alternativa de dinamização.
Todos os meios didáticos são bons indicadores do desenvolvimento escolar. A introdução dos
cadernos nas escolas no século 19 ou mesmo das calculadoras nas aulas de matemática no século 20, a
elaboração de novos recursos de ensino, como a fabricação e a aplicação dos jogos para melhorar a
aprendizagem, surge como bom exemplo da maneira em que a educação se adapta aos materiais
disponíveis na sociedade ou procura criar novas alternativas.
Os autores Santos et al. (2000) defendem que a experimentação, sobretudo quando realizada com
materiais simples que o aluno tem condições de manipular e controlar, facilita o aprendizado dos
conceitos, desperta o interesse e suscita uma atitude indagadora por parte do estudante.
Na utilização desse jogo, exploramos o interesse dos alunos e que os mesmos visassem a disciplina
com harmonia, sem postular pré-juízos comuns, como: “a química é para loucos”, tornando a
aprendizagem algo interessante, divertida. Através desta atividade o aluno vai pensar, analisar e
levantar hipóteses para vencer o jogo. A utilização de jogos em sala de aula pode ajudar nas atitudes dos
alunos de participar em grupo e assim aprender a trabalhar em equipe. Segundo Vygotsky (2008) os
jogos estimulam a curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança; aprimoram o desenvolvimento de
habilidades lingüísticas, mentais e de concentração; e exercitam interações sociais e trabalho em
equipe.
Este trabalho trata-se da abordagem do ensino da ciência química utilizando o jogo lúdico“Twister”- como ferramenta pedagógica de aprendizagem. Esta pesquisa foi desenvolvida por três
alunas do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará - IFCE, campus Maracanaú, as mesmas, bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência- PIBID, em duas escolas estaduais do mesmo município.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa teve uma abordagem qualitativa e utilizou como método um estudo de caso duplo (YIN,
2010) que teve como lócus duas escolas estaduais do mesmo município. Sendo sujeitos da pesquisa 31
alunos do 1º e 2º ano do ensino médio, cuja faixa etária variava entre 14 e 17 anos e que foram
selecionados através de inscrição voluntária dos mesmos em um minicurso oferecido em cada escola. A
pesquisa ocorreu por meio de três etapas: revisão teórica, oficinas com jogos e questionários de
avaliação.
A atividade desenvolvida foi baseada no jogo original “Twister” e adaptado ao conteúdo de tabela
periódica a fim de unir o lúdico com o aprendizado dos elementos químicos e suas características. O
material pedagógico foi fabricado com materiais alternativos que poderiam está no lixo e assim foram
reutilizados, tais como: Isopor; Prego; Folha de papel reciclável e TNT. O jogo contém uma roleta (Figura
a) e um tapete desenvolvido para o jogo (Figura b) com dimensão de 2x2 m. A roleta possui apenas as
cores de acordo com o tapete e os membros, pés e mãos, com as devidas orientações, esquerda ou
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direita, que devem ser usadas para auxiliar durante o jogo. O tapete-tabuleiro possui 6 linhas e 4
colunas de círculos com diferentes cores: Vermelho, branco, amarelo e verde.

Figura 1- (a) Roleta e (b): Tapete desenvolvido para o jogo “twister” da Química
A estratégia que foi utilizada durante a aplicação do jogo “twister”, baseada no jogo original consta:
os jogadores devem mover a mão ou o pé correspondente a um ponto da cor indicada pela roleta
(Figura 1). Em um jogo de dois jogadores, duas pessoas não podem ter uma das mãos ou um dos pés
sobre o mesmo círculo. Coincidindo as cores que cada jogador vai submetendo-se, eventualmente faz
alguém a cair. Vence, aquele jogador que se manter sem cair. A cada rodada, para que os discentes não
se movam no tapete e arrisquem-se a caírem, eles devem associar um elemento químico a uma dica
ditada pelo moderador, os quais contem um cartão com vinte características de um elemento químico.
As dicas serão faladas até que uns dos competidores acertem o referido elemento químico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Verifica-se, na prática, que para uma aula ser atrativa é necessário usar a criatividade, a segurança
em abordar os conteúdos e um elemento motivador, no caso os jogos. O jogo apresentado neste
trabalho é um recurso complementar para auxiliar as aulas de química. É um dos instrumentos de
aprendizagem disponíveis para o professor trabalhar. A aplicação desse jogo em sala de aula pode ser
eficaz em suprir algumas deficiências encontradas na aprendizagem de alguns conteúdos explorados.
Através da atividade foi proporcionado aos alunos habilidades de raciocínio, pois os discentes têm a
possibilidade de redimensionar sua relação com as situações de aprendizagem, com o desejo de buscar
novos conhecimentos, de acordo com Bertoldi (2003). Após a aplicação do jogo “twister” da química foi
atribuído um questionário para saber, realmente, se eles conseguiram assimilar ao conteúdo durante a
execução e se eles gostariam que os professores executassem isso em sala de aula.
Ao analisar as respostas do questionário dadas pelos alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio, o qual
continha três questões sobre a avaliação que eles faziam em relação ao jogo. Dos 31 alunos
participantes do minicurso e que responderam ao questionário, 100% apontaram que obtiveram
conhecimento através da forma que foi trabalhado o conteúdo.
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Merecem destaque algumas opiniões: Aluno 11: “Com as aulas que tive no minicurso pude perceber
que a química está presente na minha casa”; Aluno 16: “Os jogos ajudaram no aprendizado das famílias
e os períodos da tabela periódica.”; Aluno 29: “Muito criativo, nós aprendemos química jogando, além
de ampliar nossos conhecimentos.”. Na figura abaixo (figura 2) podemos observar o jogo sendo aplicado
com alguns alunos.

Figura 2- Aplicação do jogo com os alunos
Murcia (2005) focaliza que a brincadeira tem um valor de aprendizagem espontâneo que devemos
considerar como um instrumento com poder suficiente para provocar a aquisição espontânea de novas
habilidades e conhecimentos.

4. CONCLUSÃO
A aplicação de jogos no ensino da Química é viável para a aprendizagem e participação do aluno
durante as aulas. Eles contribuem para a fixação do conteúdo de uma forma mais dinâmica, facilitando o
trabalho do professor em sala de aula e fazendo os estudantes compreenderem que a Química não é
uma ciência tão complicada como tem parecido. O uso do “Twister” da Química proporcionou melhor
assimilação do assunto abordado, ajudando-os na memorização de símbolos de forma descontraída,
como um canal de motivação na aquisição de conhecimento em Química. Compreender como o jogo
pode auxiliar no processo de aprendizagem ajuda o professor no momento de escolha dos recursos que
ele irá utilizar para determinados assuntos das aulas, pois na perspectiva dos alunos o jogo pode ser
auxiliar na sua aprendizagem.
Assim, a atividade aqui proposta foi utilizada como um instrumento para despertar o interesse dos
alunos no ensino de Química, em foco no baixo desempenho, tanto no ensino quanto na aprendizagem
da disciplina. O uso dos jogos no processo de ensino e aprendizagem é um grande parceiro não só para
assimilação dos conteúdos, mas para desenvolver o espírito de equipe, o companheirismo e a parceria
entre aluno-aluno e aluno-professor.
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RESUMO
Este trabalho propõe uma produção inovadora do biodiesel. Utilizando-se do etanol e do óleo vegetal
residual coletado no refeitório do IF Baiano Campus Santa Inês-BA, como agentes transesterificantes.
Para tanto, levar-se-á em consideração vários aspectos que tangem a produção de biodiesel a partir da
rota etílica e do óleo vegetal residual, de modo a estabelecer um paralelo entre o processo produtivo do
biodiesel obtido pela rota etílica e óleo vegetal in natura. Na presente pesquisa, estima-se produzir um
biocombustível baseado apenas em recursos limpos e renováveis, que possa apresentar melhores
resultados no tocante a combustibilidade e menores impactos ambientais das emissões gasosas, além
de corresponder aos parâmetros estabelecidos pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis). Ao realizar este trabalho de pesquisa, observar-se-á a aplicabilidade de um processo
sustentável direcionado as questões ambientais, bem como, os aspectos econômicos que também é de
se ressaltar, já que a produção de biodiesel etílico é realizada com materiais do cotidiano e ainda, por
serem de baixo custo. O experimento é bastante simples, podendo ser realizado num laboratório de
química geral, garantindo, dessa forma, aos discentes envolvidos na pesquisa, a aplicação de seus
conhecimentos básicos, despertando-os para o interesse científico e ambiental, proporcionando-os a
um maior envolvimento com este novo desafio tecnológico: Produzir biocombustível 100% renovável.
Desse modo, o desejado desenvolvimento sustentável poderá ser alcançado mais facilmente.
Palavras–chave: biodiesel, rota etílica, meio ambiente
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1. INTRODUÇÃO
A maior parte de toda a energia consumida no mundo provém do petróleo, carvão e do gás natural.
Entretanto, essas são fontes limitadas, finitas e não renováveis e possuem esgotamento em um futuro
próximo, estima-se que as reservas mundiais de petróleo, por exemplo, irão acabar dentro dos próximos
100 anos. A cada ano que passa, aumenta o consumo de combustíveis derivados do petróleo e,
consequentemente, o aumento da poluição atmosférica e da ocorrência de chuvas ácidas, o que faz a
população buscar soluções para tais problemas (LAGO et al., 1997; OLIVEIRA e cols., 2003).
As fontes de energia baseadas em petróleo possuem fortes impactos em termos de degradação
ambiental. As emissões gasosas geradas pela queima dos combustíveis fósseis acabam preocupando
ambientalistas e sociedade. O potencial de energia e derivados do petróleo é inegável, entretanto, a
realidade econômica e social da conjuntura atual, requer meios de produção e produtos finais mais
benéficos tanto a nível econômico quanto a nível ambiental.
Há anos vêm sendo realizadas experiências com combustíveis alternativos, comprovando a preocupação
de pesquisadores, governos e sociedade em geral com o eventual esgotamento das reservas petrolíferas
e com a questão ambiental. É importante ressaltar que há controvérsias entre pesquisadores quanto ao
período de esgotamento dessas reservas (RATHMANN et al., 2006).
Uma alternativa possível aos combustíveis fósseis é o uso de óleos de origem vegetal, os quais podem
ser denominados de “biodiesel”. O biodiesel surgiu como uma alternativa para a substituição ao óleo
diesel, contribuindo para minimizar a dependência das importações de petróleo, como também para a
redução da poluição ambiental, através da diminuição das emissões de gases poluentes. Esta fonte
renovável de energia vem sendo amplamente pesquisada em diversos países.
Embora o conceito sobre biodiesel esteja sobre discussão, no Brasil, a ANP (Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), por meio do regulamento técnico nº4/2004 publicado na
medida provisória nº. 214, de 13 de Setembro de 2004, define o biodiesel como sendo um “combustível
composto de alquil ésteres de ácidos graxos oriundos de óleos vegetais ou gorduras animais, designado
por B100” (LIMA, 2004).
O biodiesel é oriundo de óleos vegetais, e que pode propiciar uma eficiência superior, uma vez que
potencialmente utiliza fontes mais acessíveis em termos de custo. O mesmo também possui eficácia
quanto aos resultados concretos do combustível. O Brasil é um país que contém grandes plantações de
oleaginosas, fazendo apenas um destaque especial aos óleos de soja, girassol, palma, amêndoa, babaçu,
cevada e coco, e, consequentemente, usufrui de uma diversidade de opções para a produção de
biodiesel a partir destas plantas. Óleos vegetais usados também são considerados como uma fonte
promissora para a obtenção desse biocombustível, em função do baixo custo e por envolver a
reciclagem de resíduos. O óleo depois de usado tornar-se-á um resíduo indesejável, este traz consigo
grandes impurezas oriundas do seu próprio processo de cocção dos alimentos e a sua reciclagem não só
retiraria do ambiente um poluente, mas também, permitiria a geração de uma fonte alternativa de
energia, o que se caracteriza como um grande apelo ambiental, já que o óleo residual do IF Baiano
Campus Santa Inês-BA é descartado de forma inadequada. Segundo Neto et al (2000), o produto obtido
com o óleo residual é compatível com o biodiesel obtido a partir do óleo refinado.
Os óleos vegetais, como alternativa de combustível, começaram a ser estudados no final do Séc.XIX por
Rudolph Diesel, sendo que estes eram usados “in natura”, ou seja, na forma de óleo. Mas o uso direto
nos motores apresenta muitos problemas, como por ex.: acúmulo de material oleoso nos bicos de
injeção, a queima do óleo é incompleta, forma depósitos de carvão na câmara de combustão, o
rendimento de potência é baixo e, como resultado da queima, libera
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o acroleína (propenal) que é tóxica. Porém, alternativas tem sido consideradas para melhorar o
desempenho de óleos vegetais em motores de ciclo diesel, como por ex.: diluição, micro emulsão com
metanol, etanol, propanol, butanol ou amil - álcool, sendo o metanol e o etanol mais utilizados,
craqueamento catalítico e reação de transesterificação com alcoóis de cadeia curta (citados
anteriormente). Dentre essas alternativas, a reação de transesterificação tem sido a mais usada, visto
que o processo é relativamente simples e o produto obtido (biodiesel) possui propriedades muito
similares a do petrodiesel (GONZALEZ et al, 2000).
Segundo Hocevar (2005), o biodiesel é um combustível com potencial promissor por sua enorme
contribuição ao meio ambiente, com a redução quantitativa e qualitativa dos níveis de poluição
ambiental, e, como fonte estratégica de energia renovável em substituição ao óleo diesel e outros
derivados do petróleo. Entretanto b alguns gargalos vêm sendo enfrentados na sua produção, como por
exemplo, o uso do metanol como componente no processo de transesterificação, que requer
manipulação deste álcool que é bastante tóxico, e que é obtido geralmente de matéria – prima de
origem fóssil.
Várias abordagens diferentes têm sido consideradas para contornar este problema, como por exemplo,
o emprego da transesterificação com o etanol. Embora menos reativo que o metanol e com os
problemas envolvidos, o etanol, apresenta um grande potencial devido a sua baixa toxicidade e fácil
disponibilidade. Dessa forma, o biodiesel obtido a partir de óleos vegetais e etanol, seria considerado
como um biocombustível obtido a partir de fontes totalmente renováveis de energia (CRISTOFF., 2006).
O trabalho, aqui desenvolvido, elucida as principais temáticas e tendências ligadas a este combustível
baseado apenas em recursos limpos e renováveis, que cresce em importância a nível exponencial. Será
possível ainda neste trabalho, notar-se que o potencial da utilização das fontes alternativas de energia é
analisado não apenas com preocupação ambiental, mas também com vistas à minimização de custos e a
viabilidade desta fonte.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No sentido amplo, dentre os grandes desafios atuais e futuros da humanidade, a energia e o ambiente
ocupam posições de destaque. As questões energéticas e ambientais são os maiores desafios da
humanidade nesta primeira metade do século XXI. O crescimento atual da demanda energética é
significativo e não poderá ser suprido apenas pelas atuais fontes, em especial os combustíveis fósseis
(óleo, carvão e gás natural), responsáveis em grande parte pelo efeito estufa, chuva ácida e o buraco na
camada de ozônio, entre outros problemas da sociedade moderna (PARENTE, 2003).
A queima de petróleo, carvão e gás natural têm contribuído fortemente para o crescimento das
concentrações de dióxido de carbono na atmosfera, refletindo de forma danosa nas mudanças
climáticas do nosso planeta. Ou seja, muitos dos problemas ambientais dependem diretamente da
forma como a energia é produzida e usada. Devido a essa preocupação acrescida dos altos preços do
petróleo, há uma grande corrida rumo à produção de novos combustíveis e fontes alternativas de
energia. Com isso, pesquisadores do mundo todo, trazem uma série de inovações ambientais para
garantir um desenvolvimento sustentável global (MIGUEL et al.,1984).
Desde a década de 30, alguns óleos vegetais têm sido testados como combustíveis alternativos. Knothe
et al (2005) cita em seu trabalho que o engenheiro Rudolph Diesel, há mais de 100 anos, utilizou em
seus ensaios óleo de amendoim in natura como combustível.
Os óleos vegetais ocupam uma posição proeminente no desenvolvimento de combustíveis alternativos,
embora atualmente ainda haja problemas associados ao seu uso direto em motores de ciclo diesel.
Comprometendo o desempenho dos motores e dificultando a sua utilização, como mostra o trabalho de
Lee et al (2002). Como por ex.: a ocorrência de excesso de depósitos de carbono no motor; a obstrução
nos filtros de óleo e bicos injetores; a diluição parcial do combustível no lubrificante; e, o
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comprometimento da durabilidade do motor, com um subsequente aumento em seus custos de
manutenção, sendo assim, o uso de óleos vegetais como combustível alternativo é considerado
insatisfatório e impraticável, por apresentar estas séries de fatores limitantes (KUCEK., 2004).
No entanto, vários estudos têm demonstrado que uma simples reação de transesterificação pode
resolver muitos destes problemas, melhorando a qualidade de ignição, o ponto de fluidez e as
propriedades de fluxo (viscosidade e densidade específica). A transesterificação nada mais é, do que
uma reação de um lipídio com um álcool, tipicamente metanol ou etanol, na presença de catalisador
ácido, básico ou enzimático, formando ésteres como principais produtos e glicerol ou glicerina como co produto (FELIZARDO et al., 2006).
O tipo de catalisador e de álcool, as condições reacionais (agitação da mistura, a temperatura, e o
tempo da reação) e a concentração de impurezas (água) numa reação de transesterificação determinam
à cinética e a qualidade do produto final (ZAGONEL, 2000).
Como a reação de transesterificação é reversível, faz-se necessário um excesso de álcool para deslocar o
equilíbrio para a direita. A estequiometria para a reação é de 3:1 (álcool: lipídio). Contudo na prática
essa reação é de 12:1 para aumentar a geração de produto, como mostra o trabalho de Saad (2005).
Através da reação de transesterificação o produto gerado é compatível ao diesel convencional e ainda
apresenta as vantagens de um alto poder de lubricidade e menor impacto ambiental, este produto
gerado é denominado biodiesel (LEE et al., 2002).
A transesterificação de óleos vegetais in natura tem mostrado importância estratégica para o setor
energético. Os óleos vegetais residuais, utilizados no processo de cocção dos alimentos, também podem
ser utilizados como matéria – prima para a produção de biodiesel, ressalta Parente (2003). Os resultados
obtidos com o biodiesel produzido a partir do óleo usado em frituras foram similares aos obtidos com o
óleo de soja in natura, no trabalho de Geris e colaboradores (2007). Permitindo deduzir que estes óleos
podem ser promissores para a produção de biodiesel, mas convém levar em conta alguns pré –
tratamentos que devem ser realizados no processo de produção deste biocombustível (NETO et al,
2000).
Na dissertação de mestrado de Cristoff (2006), os resultados obtidos em laboratório mostraram que o
biodiesel obtido a partir da reação de transesterificação do óleo residual de fritura apresentou um
rendimento racional de 85% em massa. Os ésteres produzidos através de óleos vegetais e alcoóis de
cadeia curta (biodiesel) quer seja in natura quer seja residuais estão se tornando um substituto
renovável ao diesel mineral, uma vez que o biodiesel e o diesel mineral têm características semelhantes
(SAAD, 2005).
Os alcoóis mais utilizados no processo de produção de biodiesel são o metanol e o etanol, dando origem
à rota metílica e etílica respectivamente. A alcoolize com metanol é tecnicamente mais viável que a
alcoolize com etanol. O metanol é o mais utilizado devido ao seu baixo custo na maioria dos países e às
suas vantagens físicas e químicas (polaridade, álcool de cadeia mais curta, reage rapidamente com um
triglicerídeo, e dissolve facilmente o catalisador básico). Além disso permite a separação simultânea do
glicerol. A mesma reação usando o etanol é mais complicada, pois requer um álcool anidro, bem como
um óleo com baixo teor de água para levar a separação do glicerol (NETO et al., 2000; WUST, 2004).
Contudo, o etanol está se tornando cada vez mais popular, por ser de origem renovável e muito menos
tóxico que o metanol. Sob o ponto de vista econômico, nos Estados Unidos a rota metílica é
economicamente viável, pois o custo do metanol é cinco vezes inferior a do etanol. Contrariamente no
Brasil, o etanol é mais barato e abundante em comparação ao metanol, devendo por isso ser prioridade
no processo de produção de biodiesel (PARENTE, 2003).
No Brasil, atualmente, uma das vantagens da rota etílica frente a metílica, pode ser considerada a oferta
deste álcool, de forma disseminada em todo o território nacional. Assim, os custos diferenciais de fretes,
para o abastecimento de etanol versus metanol, em certas situações, podem influenciar na opção por
um ou outro (TRENBERTH, 2007).
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Sob o ponto de vista ambiental, o uso do etanol derivado da cana – de – açúcar leva vantagem sobre o
metanol quando este é obtido de derivados do petróleo. Segundo testes realizados no
biodiesel proveniente de óleos vegetais novos e de fritura, a redução da emissão de GEE (Gases de
Efeito Estufa) com o uso do biodiesel puro (B100) é da ordem de 78%, quando é utilizado o etanol
oriundo da cana-de-açúcar, a redução das emissões podem chegar a um teor próximo de 100% (LAGO et
al., 1997).
Além da fácil disponibilidade e dos aspectos ambientais, o etanol não é considerado como sendo muito
tóxico, de tal forma que em ambiente apropriadamente ventilado, a probabilidade de intoxicação por
inalação é baixa. Já se tratando do metanol, este possui características narcóticas peculiares, sendo
também um irritante para as mucosas, as exposições severas ao metanol podem causar vertigem, perda
de consciência e parada cardíaca e respiratória, a ingestão oral de 25 a 100mL já pode ser fatal
(TOMALSQUIM, 2003)
De fato, ao utilizar-se da rota etílica, temos um gasto maior da proporção de álcool no processo de
transesterificação, porém isso é facilmente recuperado no tratamento dos subprodutos, onde se obtêm
o excesso de álcool do processo (PÉREZ-PONCE et al.,1996).
O biodiesel produzido com etanol tem qualidades e rendimentos tão bons e, às vezes, até melhores que
aquelas encontradas para o biodiesel metílico, sendo, portanto um caminho bastante promissor para a
rota de produção brasileira (HANNA, 1996).
O processo que foi utilizado no trabalho de Lima e colaboradores (2007) para a obtenção do biodiesel, a
partir do etanol, obteve resultados satisfatórios, uma vez que se alcançaram rendimentos médios de
67% em ésteres etílicos.
Em 1998, Costa Neto em sua dissertação de mestrado, realizou um estudo inovador do éster de óleo de
soja com etanol. O trabalho em laboratório está desenvolvido, faltando apenas detectar as eventuais
variações do processo, resolvê-las e transferir a tecnologia para escala industrial.
Pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, também anunciaram ter produzido o primeiro biodiesel
totalmente renovável, a partir do etanol obtido da cana-de-açúcar e óleo vegetal residual. O B5, mistura
de 5% de biodiesel e 95% de diesel, desenvolvido pelos pesquisadores do I.Q. da USP de Ribeirão Preto,
quando utilizada, pode reduzir as importações do diesel convencional em até 33% (CMI BRASIL, 2003).
Brandão e colaboradores (2006), também realizaram experimentos para a produção de biodiesel e os
resultados foram excelentes, uma vez que o biodiesel metílico apresentou um teor de 96,61% de ésteres
metílicos, enquanto que, o biodiesel etílico apresentou um rendimento de 97,75% de teor de ésteres
etílicos. As propriedades físico – químicas do biodiesel etílico obtidas foram de acordo com os limites
estabelecidos pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), sendo nestes
termos, possível utilizá-lo puro ou misturado ao diesel, em motores a ciclo diesel.
Para que o biodiesel seja usado como substituto do diesel mineral é necessário garantir que a qualidade
e as propriedades deste combustível sejam confiáveis e consistentes com padrões de qualidades
exigidos por normas e, para que isso ocorra, torna-se necessário a realização de pesquisas laboratoriais
que estejam em sintonia com os novos desafios tecnológicos (HANNA et al., 1996).
A proposta de síntese em laboratórios com poucos recursos é totalmente viável. O desenvolvimento do
trabalho laboratorial é simples, fácil e barato possibilitando aos alunos iniciantes não somente a
ilustração da produção de biodiesel como uma reflexão sobre os problemas enfrentados na
transesterificação, e algumas propriedades deste combustível alternativo (RINALD, 2007).
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3. METODOLOGIA
3.1 REAGENTES
Óleo de soja comercial; óleo de soja usado em frituras; Hidróxido de potássio; Hidróxido de sódio;
etanol PA.
3.2 EQUIPAMENTOS
Balança analítica, Chapa aquecedora, Barra magnética, Termômetro, Funil de separação, Béquer.
3.3 REAÇÃO
Das várias metodologias descritas na literatura para a obtenção do biodiesel, a transesterificação de
óleos vegetais é atualmente o método de escolha, principalmente porque as características dos ésteres
de ácidos graxos são muito próximas daquelas do diesel. Além disso, este processo relativamente
simples reduz a massa molar para um terço em relação aos triglicerídeos, como também reduz a
viscosidade e aumenta a volatilidade (OLIVEIRA, 2003).
A transesterificação consiste na reacção dos triglicerídeos presentes nos óleos vegetais ou gorduras
animais com álcool em presença de catalisador (FELIZARDO, 2006). Como mostra o Esquema 1.

Esquema 1: Reação de transesterificação de triglicerídeos com álcool.
Após a reação de transesterificação, é necessário efetuar a purificação do biodiesel que consiste
basicamente de três etapas:
3.3.1 DECANTAÇÃO
Esta primeira etapa de purificação do biodiesel consiste em separar as impurezas sólidas (glicerol,
excesso de álcool, etc) da mistura de ésteres (biodiesel). Como mostra a Figura 1.
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Figura 1: Separação dos ésteres (fase superior) do glicerol (fase inferior).
3.3.2 LAVAGEM
No processo de lavagem são retiradas as impurezas oriundas do processo de transesterificação, como
catalisador, o excesso de álcool utilizado na reação, a glicerina livre residual, sais de ácidos graxos; tri, di
e monoglicerídeos (ANP, 2004). A lavagem é feita com porções de água destilada, expressa na Figura 2.

Figura 2: Adição de água destilada para a lavagem do biodiesel.
3.3.3 SECAGEM
Após a lavagem do biodiesel, faz-se necessário a realização da secagem, para que este fique insento de
água na sua composição. Existem alguns métodos para retirar o excesso de água. Um dos métodos é a
evaporação. A evaporação da água faz-se por aquecimento do biodiesel a uma temperatura de
aproximadamente 60ºC durante 10 a 15 minutos. Expresso na Figura 3.
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3.3.4 ÁNALISE DO BIODIESEL
O biodiesel obtido neste trabalho
analisado
Fi uraserá
3 eca
e do qualitativamente
biodiesel sobre através de CCD (Cromatografia em
Camada Delgada) e GC (Cromatografia Gasosa).
As análises serão realizadas em colaboração nos laboratórios de pesquisa do Instituto de Química –
Universidade Federal da Bahia.
4. RESULTADOS ESPERADOS
Estima-se que com esse projeto de obtenção do biodiesel a partir do etanol e do óleo residual do
refeitório do Campus de Santa Inês, obtenha-se um biocombustível 100% renovável, viabilizando a
produção do biodiesel a partir do etanol, obtendo altos rendimentos reacionais, bem como, a garantia
da eficiência desse biocombustível.
Sob condições menos drásticas e de fácil controle operacional, espera-se que com a decorrência deste
trabalho, a etanólise do óleo vegetal residual, possa ser conduzida com grande sucesso e em alto
rendimento, permitindo a obtenção de um produto de qualidade compatível às especificações nacionais
e facilitando a eventual transferência desta tecnologia para o pequeno e médio produtor local.
Espera-se ainda desenvolver técnicas que visem o aprimoramento da produção de biodiesel; utilização
de fonte de energia renovável; aproveitamento dos subprodutos no instituto.
A partir das experiências e dos resultados obtidos neste trabalho espera-se que haja a elaboração de
artigos fundamentados na obtenção do biodiesel etílico e óleo vegetal residual.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Combustíveis a base de petróleo são de vital importância no setor econômico de um país em
desenvolvimento. Entretanto, o vasto uso desses combustíveis fósseis, têm resultado em uma crescente
necessidade de desenvolver fontes de energias renováveis sem limites de duração e de menor impacto
ambiental que os meios tradicionais existentes. Dessa forma, deve-se buscar o desenvolvimento de
produtos que após realizarem a função desejada, não causem danos ao ambiente. Deve-se desenvolver
metodologias sintéticas que utilizam e geram substâncias com pouca ou nenhuma toxicidade à saúde
humana e ao ambiente.
Por essas preocupações o biodiesel tem-se mostrado como uma excelente alternativa ao diesel mineral,
sendo reduzida as emissões de gases causadores do efeito estufa, é renovável e um provável fator para
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inclusão social brasileira. Tecnologia limpa, prevenção primária, redução na fonte, química
ambientalmente benigna.
O trabalho aqui desenvolvido, deixa clara a tendência e a emergência em se estudar o assunto do
biodiesel, bem como, os fatores inerentes a ele. Esta idéia, ética, politica e ambientalmente correta,
representa a suposição de que processos químicos que geram problemas ambientais possam ser
substituídos por alternativas menos poluentes ou não poluentes, com isto, estaremos caminhando para
uma utilização mais consciente dos nossos recursos naturais e para a manutenção da vida no planeta. É
claro que esta não é a única estratégia para isto, mas é importante considerá-la, e o biodiesel etílico é
uma dessas ferramentas. Associando a evolução da química com o objetivo cada vez mais buscado pelo
homem moderno: o desenvolvimento auto-sustentável.
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1

RESUMO
Neste trabalho utilizou-se o seguinte nano material [LaZnO 3 Na] como suporte. Este material foi
sulfatado em meio acido sulfúrico concentrado, e logo foi submetido num tratamento termal sob

400 °C, 2 horas sob uma atmosfera de ar. Este novo material foi identificado como nano sulfato
[LaZnO 2 Na]SO 4 .caracterizado por infravermelho ( 4000-400 cm-1). As análises dos modos vibracionais
do espectro de infravermelho sugerem a existência simultânea de sítios ácidos de acordo com os
fundamentos de Br ůŴŵŦťġ Ŧġ ōŦŸŪŴįġ őŰŴŴŪŷŦŭŮŦůŵŦġ ŦŴŵŦŴġ ŴǮŵŪŰŴġ ŴŦūŢŮġ ŰŴġ ųŦŴűŰůŴǢŷŦŪŴġ ťŢġ ŢŵŪŷŪťŢťŦġ
catalítica deste catalisador que foi utilizado na tranesterificação do óleo de coco babaçu com metanol
para produzir biodiesel. A percentagem da conversão do óleo coco babaçu em metanol para produzir o
biodiesel foi determinado a partir do espectro de ressonância magnética nuclear/H+ (500 MHz), sendo
de 90.00 %.
_____________________________________________________________________________________
Palavras - chaves: Nano sulfato de La:Zn:Na , Bicombustíveis, metanol, catalises heterogêneas
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente a energia consumida no mundo provém do petróleo, carvão e do gás natural.
Entretanto estas fontes não renováveis possuem uma previsão de esgotamento em um futuro próximo
[1]. Recentemente diversos estudos mostraram que apenas 8,2 % de toda energia produzida no mundo
provém de fontes renováveis [2]. Atualmente o biodiesel vem sendo fortemente utilizado, sendo obtido
através da transesterificação de óleos vegetais e de um álcool ( metanol e etanol ) na presença de
catalisadores hidróxidos metálicos de Na e K caracterizado como catalisadores homogêneos.
Entretanto neste trabalho apresentamos um novo catalisador sólido insolúvel no meio
reacional caracterizado como catalisadores heterogêneos. Este sistema é considerado amplamente
vantajoso em relação ao sistema homogêneo do ponto de vista econômico, tecnológico e ambiental na
produção de Biodiesel.

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
2.1 Equipamentos e métodos de Análises
Neste trabalho foram analisadas as amostras sólidas utilizando um espectrofotômetro Bomem
MB100 IR 760. A amostra sólida foi analisada na forma de pastilhas diluídas em KBr (cerca de 1% p/p de
amostra), na região de 4.000 a 400 cm-1. Com estas medidas é possível estudar as bandas relativas às
vibrações da estrutura do material sólido.
As amostras líquidas como óleo de coco babaçu natural e o biodiesel foram analisadas por
espectroscopia de ressonância magnética nuclear RMN/ H+ (500 MHz). Os equipamentos utilizados
correspondem à central Analítica do IQ-Unicamp.

2.2. Preparação do catalisador sulfato La:Zn:Na
A principio o nano - suporte LaZnO 3 Na, de dimensões 40 – 50 nm foi sintetizado em nosso
laboratório, caracterizado através dos difratogramas de raios –X de acordo a equação de Sherrer’s e por
Microscopia Eletrônica de Varredura MEV e Analise Térmica (TG-DTG), foi possível identificar estas
características nanométricas e a fórmula molecular deste suporte.
Este novo material-suporte foi submetido com ácido sulfúrico concentrado e deixado em
repouso durante 120 minutos, e logo foi submetido num tratamento térmico sob uma rampa de 20
°C/min até 400°C, obtendo o material sulfatado [LaZnO 2 Na]SO 4 . Após esse processo térmico o novo
material sulfato foi guardado num dissecador a vácuo.

2.3 Preparação do Biodiesel
A transesterificação do óleo de coco babaçu em metanol foi realizado num reator de vidro
(U12 mm 360 mm) e aquecido a 40 °C durante 70 minutos num sistema de refluxo controlando a
pressão e temperatura constantemente.
Este processo foi desenvolvido de acordo a relação molar metanol: óleo natural 1:1 e 1:3, de
acordo a seguinte reação de transesterificação:
TG + 3CH 3 OH = 3-ME + GL, Onde TG-triglicerideo , ME-methil ester do ácido graxo, GL-glicerol.
Este processo foi realizado num sistema de refluxo continuo, onde o vapor de metanol e
outras substâncias voláteis retornam ao reator de vidro. Este reator é constantemente resfriado com a
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finalidade de manter o volume de metanol constante no sistema reacional durante o processo da
transesterificação.
Após o término da transesterificação o produto foi lavado com água até eliminar o glicerol, e
logo o biodiesel foi submetido a aquecimento num banho Maria de 90 °C para eliminar traços de água,
álcool e outros componentes voláteis.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste trabalho apresentamos os resultados das análises por Microscopia Eletrônica de
Varredura MEV(Scanning Electron Microscope (SEM) (model JSM- 6320F, JEOL) do nano-suporte
LaZnO 3 Na, e os resultados nos indica uma ordem relativa e o tamanho das partículas estão entre 400 –
420 nm.

Figura 1 - Scanning Electronic Microscopy SEM of [[LaZnO3Na]

3.1 Espectroscopias por Absorção na região infravermelha
No espectro vibracional (Figura 2) na região do infravermelho observamos dois modos
vibracionais que caracterizam o grupo hidroxila entre a região 3100 – 3400 cm-1 de baixa intensidade, e
a intensidade do modo estiramento vibracional do grupo sulfato S=O entre a região 1390 – 1340 cm-1, o
qual depende do tratamento térmico do material, e o tipo de íon metálico envolvido. Nesta região
encontram-se os modos vibracionais que caracterizam o sitio ácido de acordo com o fundamento de
Brnsted e Lewis.
Por exemplo, no material Zircônio-Sulfato, os modos vibracionais do S=O ocorrem a 1545 e
1455 cm . Estas freqüências vibracionais são identificadas de acordo o sitio de ácido Brnsted e de
Lewis respectivamente [3]. No entanto estes dois mecanismos combinam-se e se caracterizam através
de uma única banda vibracional a 1495 cm-1[3].
-1

Entretanto, neste trabalho observamos uma ampla banda de absorção simétrica caracterizada
por uma intensidade a 1383,4 cm-1.. Este resultado indica que a freqüência deste modo vibracional
desloca-se numa região de maior energia com relação à intensidade a 1495 cm-1. Este resultado nos
sugere que o catalisador sulfato de La:Zn:Na, é altamente ativo em capturar prótons do meio ambiente.
Esta analise é confirmada através do espectro de absorção no infravermelho registrado neste trabalho,
sendo que a intensidade observada no grupo hidroxila é muito baixa.
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Portanto, este comportamento reflete a atividade catalítica do catalisador La:Zn:Na, devido a
combinação simultânea dos sítios ácidos de Brnsted e Lewis. Por exemplo, o sitio ácido de Lewis do
Zn(II) (d10 4so) deve-se ao orbital 4s vazio, sendo este o responsável do fundamento de ácido Lewis,
entre os átomos de oxigênio do grupo sulfato. No entanto o sítio ácido de acordo com o fundamento de
Brnsted ocorre através dos átomos de oxigênio ligados ao próton H+ da molécula de água , segundo os
seguintes mecanismos:

Figura 2 - Identificando os sítios ácido de Brnsted e Lewis
Figuras (a,b), o átomo de oxigênio é responsável do sitio ácido de Brnsted.
(Figura c) o átomo de Zn(II) é responsável pelo mecanismo de transferência de elétrons de acordo com o
fundamento de Lewis.

Figura 3. Combinação dos mecanismos de Brnsted - Lewis

No espectro de absorção na região do Infravermelho observamos os seguintes modos
vibracionais: 835,6, 647,5, 512,4 e 395,8 cm-1, que possivelmente correspondem a interação entre o
enxofre e óxidos metálicos de Zn e La.

3.2. Ressonância Magnética Nuclear RMN-H+
Na Figura 4 do espectro de Ressonância Magnética Nuclear RMN/H+, foram observados os
produtos da transesterificação do óleo de coco babaçu e metanol catalisado com o catalisador
heterogêneo La: Zn:Na: SO 4 .
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Estes subprodutos foram identificados de acordo com a intensidade relativa dos grupos
funcionais – CH 2 e –OCH 3 caracterizados como os responsáveis em indicar o nível de conversão do
processo da transesterificação do óleo de coco babaçu em metanol, sendo que na análise destes grupos
[4]:
i) Observamos o triplete em  2,3 (relativo a grupos – CH 2 ,  carbonila aparece tanto nas
moléculas dos monoglicerideos (e também na molécula de di- e triglicerídeos )como nos dos ésteres
metílicos de ácidos graxos. glicerol, mono , bi e tri.
ii) Entretanto, o singlete em  3,7 (relativo ao hidrogênios do grupo –OCH 3 ) aparece
unicamente e exclusivamente nas moléculas dos ésteres metílicos.
Pelo fato, a conversão do óleo coco babaçu em metanol a Biodiesel é determinado através da
seguinte equação:

 2A1


ME 
%Teor.Metil.Ester  100

 3A 2CH 

2
Onde A 1 corresponde aos prótons do metil ester e A 2 corresponde aos prótons do metil do
grupo metoxi -OCH 3 .

4. CONCLUSÃO
Neste trabalho concluímos que a transesterificação do óleo coco de babaçu em metanol é
possível produzir Biodiesel a partir deste nanosulfato de La:Zn:Na. A atividade catalítica, deste material
deve-se a natureza dos sítios ativos dos ácidos de Bronsted e Lewis, do íon Sulfato SO4 e do oxido de
ZnO. Neste trabalho é possível que a bifuncionalidade deste material permita melhorar o rendimento da
reação de acordo com a quantidade de catalisador. Observou-se neste material, a possibilidade de
regenerar sua atividade catalítica para obter o biodiesel. No momento encontra-se em estudo para
definir o número de etapas possíveis de uso do catalisador.
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Figura 3 - Espectro de Absorção no Infravermelho da transesterificação do óleo de coco babaçu em metanol
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1

Figure 4 - Espectro da Ressonância Magnética Nuclear H -NMR (500 MHz / CDCl3) da transesterificação do óleo de coco babaçu com Metanol
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RESUMO
Esse trabalho tem como objetivo relacionar o método Temas Geradores com os conteúdos de
química aplicados no ensino médio, enfocando o estudo dos metais pesados numa temática ambiental,
mostrando os problemas causados pelos mesmos. O estudo foi realizado em escolas públicas dos
municípios de Pau dos Ferros, Pilões e Serrinha dos Pintos, ambos localizados no estado do Rio Grande
do Norte. Este pretende conhecer o aprendizado dos alunos sobre os metais, e o ensino de química das
escolas tidas como campo de estudo, através dos questionários aplicados nas instituições de ensino.

Palavras-chave: Metais pesados, problemas ambientais, ensino de química
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INTRODUÇÃO
Considerando a necessidade da introdução de novas metodologias no ensino realizado na
escola tentando contextualizar o cotidiano dos mesmos no ensino/aprendizagem, desenvolvemos e
aplicamos um projeto visando utilizar temas geradores como instrumento de ensino na conscientização
ambiental nas aulas de química no ensino médio. Cujo objetivo geral foi desenvolver uma proposta de
ensino sobre os impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos, tendo como método temas
geradores, e como objetivos específicos a elaboração da proposta de atividade, e sua implementação no
ensino de ciências no ensino médio, e conseqüentemente analisar o dados obtidos.
A partir de esta pesquisa introduzimos temas geradores como modelo de ensino, visando
melhorar e aprimorar o conhecimento dos alunos, amenizando o modelo tradicionalista ainda existente
nas escolas públicas, dando ênfase ao estudo dos impactos causados pelos metais pesados no meio
ambiente e na saúde humana. Para tal, tem-se como campo de pesquisa escolas públicas do ensino
médio.
Segundo Paulo Freire, o ato educativo deve ser sempre um ato de recriação, de re-significação
de significados. Os temas geradores trazem uma abordagem diferenciada, trabalha não só com um
conteúdo, abrange diversos assuntos dentro de um só tema, recriando assim a concepção e o
significado das coisas e de mundo formulado pelo indivíduo.
Em cima disso foi trabalhado os temas geradores de uma forma dinâmica e interativa, visando
contribuir para conscientização ambiental, trazendo o conhecimento dos prejuízos causados pelos
metais pesados, em específico as pilhas/baterias.
O interesse em pesquisar sobre essa temática (temas geradores) surgiu da observação de que a
maioria das escolas pública ministram as suas aula em um modelo tradicionalista, limitando-se aos
conteúdos dos livros didáticos, os quais fazem apenas uma abordagem superficial, não trazem de uma
forma mais complexa a relação existente entre os elementos químicos e o meio ambiente.
A relação entre a química e o ambiente vem sendo discutida com mais frequência, já que o
número de indústrias químicas está crescendo e por ser de grande importância para a sociedade, pois o
nosso futuro depende muito da relação estabelecida entre a natureza e as ações do homem.
Neste trabalho tratamos dos problemas gerados pelo descarte irregular dos resíduos sólidos, em
especial os metais pesados (pilhas/baterias) cujo consumo se alastrou. Os elementos químicos usados
para fabricação de alguns produtos que usam metais pesados são altamente prejudiciais ao meio
ambiente e a saúde humana, pilhas e baterias que estão presente em aparelho que utilizam energia
portátil, como celulares, descartados em locais inadequados podem trazer sérios problemas a toda uma
cadeia.
Carvalho afirma que:
“... a educação é um processo de humanização, que ocorre na
sociedade humana com a finalidade de explicitar, de tornar os
indivíduos participante do processo civilizatório e responsáveis por
levá-lo adiante. Enquanto pratica social é realizada por todas as
instituições da sociedade. A educação escolar, por sua vez, está
assentada fundamentalmente no trabalho dos professores e dos
alunos. A finalidade desse trabalho – de caráter coletivo e
interdisciplinar e que tem com objetivo conhecimento – é contribuir
com o processo e humanização de ambos, numa perspectiva de
inserção social crítica e transformadora”. (Carvalho, Apud, Pimenta e
Anastasiou, 2002, p.80)
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Temas geradores possuem essa característica afirmada por carvalho, onde o ensinar parte do
ponto de explicitar, de tornar o indivíduo conhecedor e participante do processo de construção social.
Podendo aborda diversos temas e estabelecer as relações existentes entre o meio físico, químico, social
e ambiental, gerando um debate entre professores e alunos para que cada um possa expor seu ponto de
vista direcionado a um determinado assunto, seja ele dentro ou fora do espaço escolar.
O objeto de estudo possui respaldo no dia-a-dia de sala de aula. A partir do princípio de que a
utilização de temas geradores pode ser facilmente aplicada na sala de aula, tornando-se um importante
instrumento de auxílio na aplicação do conhecimento.
Portanto, a pesquisa oferece contribuições ao professor, no sentido de que a utilização de
novas metodologias melhora a aprendizagem tornando a aula mais dinâmica e proporcionando uma
abordagem mais complexa com temas que venham a conscientizar e trazer uma visão mais crítica.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Temas Geradores como mecanismo de ensino
Temas geradores é uma das temáticas abordadas pelo autor e educador Paulo Reglus Neves
Freire para a educação de jovens e adultos. O “método Paulo Freire” é dividido em investigação
temática, tematização e problematização, na tentativa de explicar essas três divisões com relação aos
temas geradores, de forma clara e resumida podemos dizer que a investigação temática esta voltada a
procura do tema a ser estudado. A tematização é o estudo do tema escolhido e a problematização é o
levantamento de questões acerca do assunto. A aplicação desses mecanismos parte do presente, ou
seja, da situação existencial e concreta que o educando ou ate mesmo a sociedade se encontra. Por
exemplo, tomamos como tema a “poluição.” Após identificar o tema, o educador e os educando devem
aprofundar os estudos e descobrir os temas geradores. Posteriormente, ambos devem ter uma visão
critica a cerca do problema e assim observar que é necessário agir de forma concreta, política e social
objetivando dirimir a situação existente. Uma das grandes virtudes dos temas geradores é a
possibilidade de trabalhar qualquer tema, facilitando assim discussões mais complexas.
Com o método de Paulo Freire é possível aborda diversos temas, como sociais, políticos,
religiosos, não há limites para se abordar temas geradores, essa é uma vantagem de grande valia, pois o
educando tem um “leque” muito grande de variedades para discutir dentro de sala de aula.
Se há participação a partir da mobilização da comunidade, os temas geradores atingem seu
objetivo principal, conforme destaque Corazza:

Por que partem da realidade do sujeito e das representações que este
faz sobre aquela, o educando dá-se conta de que, aquilo que ele
aprende possui um sentido e uma aplicação em sua vida e em sua
prática social, marcando seu lugar de pertença à espécie humana,
como protagonista da história e da cultura. [...] Fazem da prática o
ponto de partida e o ponto de chegada no campo de criação de
conhecimento. (Corazza, 1992, p.36-37)

A utilização de temas geradores na aplicação didática possibilita uma visão mais ampla e
complexa sobre uma temática, podendo assim o docente trabalhar um determinado assunto com
diversos paramentos, realizando uma abordagem bem mais ampla e dinâmica o que possibilita uma
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melhor aprendizagem para o aluno, tornando-o consciente, crítico e capaz de identificar e resolver
problemas em seu cotidiano.
Por tanto abordar temas geradores é primordial para a construção crítica e social, trazendo
assim um olhar mais aberto e mais consciente, quanto aos atos e suas conseqüências futuras, criando
jovens e adultos preparados e capazes de mudar ou diminuir os problemas ambientais gerados pela
exploração desordenada e acúmulo de lixos de forma irregular.

Metais Pesados
Os metais pesados são substâncias tóxicas que são altamente reativas do ponto de vista químico,
o que explica a dificuldade de encontrá-las em estado puro na natureza. De uma forma geral os metais
pesados são encontrados em pequenas concentrações em compostos que formam minerais.
Os metais pesados quando presentes em minérios não causam danos ao meio ambiente, mais
quando extraído e descartado de forma inadequada (devido a grande concentração), podem causar
sérias consequências, por exemplo, quando são lançados na água como resíduos industriais podem ser
facilmente absorvidos pelos tecidos animais e vegetais. Além disso, podem também se deposita no solo.
Assim os metais pesados podem se acumular em todos os organismos que constituem a cadeia
alimentar do homem.
Alguns metais pesados não são prejudiciais ao homem, pois desempenham funções nutricionais
como o Zinco, Magnésio, Cobalto e Ferro. Já o Chumbo, o Mercúrio, o Cádmio, o Cromo e o Arsênio são
altamente prejudiciais em qualquer concentração. Com o aumento e o avanço industrial a produção
destes metais que são prejudiciais aumentou, favorecendo assim o crescimento dos problemas de
saúdes, como doenças no sistema nervoso, nos rins, nos ossos ou até mesmo câncer, podendo também
afetar o ecossistema.
Encontramos facilmente metais pesados em nosso cotidiano, em aparelhos que utilizam energia
portátil, como baterias e pilhas, que são facilmente encontrados em celulares, MP3 e similares, em
controles remotos, em sons, e em outros equipamentos.

Pilhas e Baterias
O crescente aumento do consumo e produção de eletro-eletrônicos que são alimentados por
energia portátil, traz um alerta quanto a necessidade de elucidar as conseqüências que podem ser
causados pelo descarte inadequado de pilhas e baterias, que são constituídos de metais pesados.
Segundo Castanhas (1993), pilhas e baterias são representações, em menor escala e proporções
de uma usina, porém portáteis, que modificam energia química em energia elétrica.
Dados da ABINNE (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica) mostram que o
consumo de pilhas no Brasil por ano gira em torno de 1,2 bilhões e de bateria de celular em torno de
400 milhões aproximadamente, dados relevantes ao ano de 2008, ou seja, analisando o crescente
aumento anual no consumo de eletro-eletrônicos alimentados por energia portátil esses valores estão
bem mais superiores em 2011. A ABINNE diz que cerca de 5 pilhas são consumidos por pessoa no Brasil
e em países de primeiro mundo 15 unidades por pessoa. O grande problema quanto ao consumo
elevado desses produtos é o que fazer com os descarte que são altamente poluentes, danificam tanto o
meio ambiente como também trazem sérios problemas a saúde humana.
Grande quantidade de mercúrio, chumbo e cádmio, que são alguns dos elementos que
constituem as baterias/pilhas, acima daquilo que o corpo humano tende a suportar, provoca diversos
problemas à saúde. Fato que ocorre devido à disposição em locais inapropriados, que após algum tempo
passa pelo processo de oxidação, deteriora a cápsula que reveste os metais pesados ocorrendo assim o
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seu vazamento. Primeiramente a contaminação se alastra pelo solo cujo mesmo é utilizado na
agricultura ou na pastagem, como conseqüência contamina a hortifruti e os derivados animais,
consumidos pelo homem que está no topo da cadeia alimentar. Além disso, ocorre também a
contaminação dos lençóis freáticos ou corpo d’água superficial que por sua vez poderá ser utilizado no
abastecimento das cidades, chegando novamente ao topo da cadeia, ou seja, o homem, causando assim
danos de grande complexidade.
Para se obter uma idéia melhor sobre os malefícios causados pelos metais pesados citados
anteriormente, será descrito as principais doenças causadas por eles, que são: Pelo Mercúrio: Distúrbios
renais e neurológicos ( irritabilidade, timidez e problema de memória), mutações genéticas, e alterações
no metabolismo e deficiências no órgãos sensoriais (tremores, distorções da visão e da audição); já o
Chumbo gera perda de memória, dor de cabeça, irritabilidade, tremores musculares, lentidão de
raciocínio, alucinação, anemia, depressão, insônia, paralisia, salivação, náuseas, vômitos, cólicas, perda
do tônus metabólicos que levam à osteoporose, disfunção renal e câncer; e o Cádmio: Agente
cancerígeno, teratogênico e pode causar danos ao sistema nervoso. Acumula-se, principalmente, nos
rins, fígado e nos ossos; provocando dores reumáticas e miálgicas, distúrbios metabólicos que levam à
osteoporose, disfunção renal e câncer.
Devido aos problemas que os metais pesados causam a saúde humano e ao meio ambiente o
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, estabeleceu a resolução na qual regulamenta tanto
ao fabricação como também responsabiliza os fabricantes no recolhimento e no descarte adequados
destes materiais.
Desde janeiro de 2001, a fabricação, importação e comercialização de pilhas e baterias devem
atender os limites estabelecidos pelo CONAMA:
I - com até 0,010% em peso de mercúrio, quando forem do tipo zinco-manganês e alcalina-manganês;
II - com até 0,015% em peso de cádmio, quando forem dos tipos alcalina-manganês e zinco-manganês;
III - com até 0,200% em peso de chumbo, quando forem dos tipos alcalino-manganês e zinco-manganês.
Assim, estes materiais poderão ser descartados ao lixo domestico se posteriormente forem
depositados em aterros sanitários licenciados. Porém este método não se adapta a realidade brasileira,
já que a maioria dos resíduos é depositada a céu aberto sem qualquer tipo de controle, estando em
desacordo com a resolução do CONAMA com relação as formas de destinação final de pilhas/baterias, a
qual a mesma estabelece que não é permitido:Lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como
rurais; queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não adequados, conforme
legislação vigente; e lançamento em corpos d'água, praias, manguezais, terrenos baldios, poços ou
cacimbas, cavidades subterrâneas, em redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, eletricidade ou
telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.
É preciso conscientiza tanto jovens como adultos quanto a necessitade da utilização correta e
o descarte adequado dos metais pesados, tendo em vista os danos causados pelo mesmo, prejudicando
não apenas uma só pessoa, mais uma cadeia completa, desde solos até lençóis freáticos, entre outro
danos
que
pode
vim
causar
ao
meio
ambiente
e
a
saúde
humana.
Educar é um processo social que constitui a formação tanto social como cultural do ser humano
e é a partir da educação que se construirá uma sociedade pautada e comprometida com o
desenvolvimento sustentável e com a preservação do meio ambiente no qual vivemos, para isso é
preciso tanto o docente como alunos estarem compromissados com a propagação do conhecimento,
levando assim a todos a informação, pois assim será possível dirimir em uma escala maior os problemas
causados pelo metais pesados que fazem parte das pilhas e bateria que estão presentes em nosso
cotidiano.
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METODOLOGIA
Como já dito, o objetivo desta pesquisa foi desenvolver uma proposta de ensino sobre os
impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos, tendo como método temas geradores.
No primeiro momento visitamos a Escola Estadual Professora Maria Edilma de Freitas, no
município de Pau dos Ferros/RN, e participamos de uma entrevista com o professor Reginaldo, que nos
forneceu informações sobre o perfil das turmas do ensino médio, os métodos que o mesmo utiliza nas
suas aulas e a situação do ensino de química na escola.
Após a entrevista visitamos as turmas e convidamos os alunos para participarem das oficinas
que seriam realizadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte,
Campus Pau dos Ferros/RN.
Na oficina, utilizamos temas geradores para aplicar assuntos voltados para preservação do meio
ambiente, focando no descarte e reutilização dos resíduos sólidos, sendo trabalhado de forma dinâmica
e interativa.
Além disso aplicamos questionários em três escolas públicas dos municípios de Pau dos
Ferros/RN, Serrinha dos Pintos/RN e Pilões/RN, para obtenção de dados relacionados ao conhecimento
dos alunos sobre os impactos ambientais e/ou ecológicos que os metais pesados (dando ênfase nas
pilhas/baterias) causam.
O estudo pertence no quadro das pesquisas descritivas e segue o método dedutivo: descritivo
porque busca descrever as contribuições que os temas geradores trazem para a aprendizagem;
dedutivo, já que parte de teorias e conceitos já conhecidos para a aplicação destas em situações
particulares.

ANÁLISE DOS DADOS
Entrevista
Na entrevista feita ao professor de química, Reginaldo, da escola Edilma de Freitas, observamos
vários aspectos relevante sobre o ensino da química na escola, como ela é aplicada, qual a importância
desta para o aluno, também foram tratadas questões relacionada com o social e as dificuldades do
aluno dentro e fora de sala de aula, principalmente no que diz respeito a sua participação e
desenvolvimento em sala, como sua vida pessoal afeta os seus estudos e como deve ser a relação
existente entre aluno e professor dentro de um colégio. Para o diretor do colégio, tornar-se amigo do
aluno e conhecer sua vida social torna mais fácil a sua aprendizagem.
Antes de falar da química, o professor Reginaldo comentou um pouco sobre a história da
escola Edilma de Freitas, a mesma antes de funcionar no local atual, esteve em vários outros lugares,
chegou a funcionar até mesmo em um prédio onde hoje é uma igreja da cidade de Pau dos Ferros/RN.
Durante a visitação foram feitas várias perguntas ao professor de química sobre o ensino da
respectiva matéria, por exemplo, perguntamos ao professor se durante suas aulas os alunos
apresentavam algum interesse em prestar vestibular na área de química, como era de se esperar o
professor relatou que poucos mostravam interesse por essa área, principalmente no que diz respeito à
docência.
Outras questões foram levantadas, uma delas foi se na escola existia laboratório para aulas
práticas. O diretor Reginaldo citou a existência de um laboratório, mas este por ser muito pequeno
acabava sendo utilizado apenas para guardar o material que de acordo com o mesmo não eram muitos,
em seguida o professor mencionou que as aulas práticas, por o laboratório ser muito pequeno, ocorriam
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fora do laboratório, muitas vezes a céu aberto, ou seja, as práticas laboratoriais aconteciam em lugares
inapropriados. Além do mais as aulas práticas deixam muito a desejar, tanto pelo fato de praticamente
não haver um laboratório estruturado para o ensino, como pela falta de produtos químicos para a
demonstração das reações e de profissionais qualificados na área.
Para tentar tornar a compreensão do estudo da química mais interessante e compreensível é
adotada pelo docente a postura de relacionar os conteúdos com o cotidiano de maneira a convidar os
alunos a participarem das discussões em sala.
Foram abordados na discussão problemas não apenas relacionados com a química, mas
também com o social do indivíduo, ou seja, o professor Reginaldo mostrou a importância do educador
saber se relacionar com os seus alunos, não os criticando e sim procurando compreender por que esses
alunos se comportam às vezes de maneira estranha ou imprópria.
Segundo o professor Reginaldo, formado em engenharia agrônoma e pedagogia, ele atua há
muitos anos como professores de química por causa da grande falta desse profissional na nossa região.
Fato vivenciado por muitos estudantes que passaram e passam pelo ensino médio sem realmente
estudar com um professor formado em licenciatura em química.
A discussão sobre o ensino de química, na escola Edilma de Freitas com o professor Reginaldo,
foi muito proveitosa, pois tivemos a oportunidade de saber mais sobre algumas das dificuldades dos
alunos no ensino de química.
Depois da entrevista com o professor, fomos às salas do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio para
entregar um questionário e convidá-los a participarem das oficinas de química que iriam ocorrer no
instituto federal de educação, ciências e tecnologia do rio grande do norte, visando melhorar o ensino
de química no ensino médio.

Questionários para as oficinas de Química
No questionário aplicado no momento de inscrição para as oficinas , buscou-se informações
sobre a importância da química para os alunos, como eles avaliam o ensino de química na respectiva
escola, como avaliam as aulas práticas e os laboratórios (se tivessem), quais sugestões os alunos dariam
para melhorar o ensino de química na escola, se os educando sabem as áreas de atuação de um
profissional de química e se eles teriam interesse em se profissionalizar na área de química.
De acordo com os questionários podemos observar que uma porcentagem considerada tem
consciência da importância da química na nossa vida, reconhecendo que esta está presente no dia-a-dia
e que esta nos fornece aprendizagem e benefícios para vida e nos proporciona novas descobertas. Já
uma minoria de 4% diz que a química não tem nenhuma importância.
Com relação ao segundo ponto de pesquisa, os alunos avaliam o ensino de química em sua escola: 55%
afirmam que o ensino é bom, 41% afirmam que é ótimo e apenas 4% diz que é ruim (Como mostra o
gráfico abaixo). Mesmo considerando bom e ótimo estes alunos juntamente com os que julgaram como
ruim, alegam a falta de laboratórios adequados e das aulas práticas que são realizadas com pouca
freqüência.
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Gráfico 1 – Avaliação do ensino de química na escola pelos alunos

A reestruturação dos laboratórios e o acesso as aulas práticas, ter um professor qualificado e a
realização de oficinas e dinâmicas são citados pelos alunos da Escola Estadual Professora Maria Edilma
de Freitas, como sendo fatores importantes para a melhoria do processo ensino-aprendizagem de
química em sua escola.
Outra questão analisada a partir dos dados dos questionários é que cerca de 67% dos alunos
questionados apresentam interesse pela área de química e apenas 33% afirma não ter esse interesse.

Oficina de Química
Na oficina realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte – campus Pau dos Ferros, cujo título era: Temas Geradores: A problemática do Lixo Urbano por
uma Perspectiva Química foi emitido informações sobre os temas geradores, como, o que é, quem
criou, os objetivos, e também nos voltamos para uma perspectiva ambiental, abordando os problemas
ambientais causados pelos resíduos sólidos descartados de forma irregular.
A oficina tinha como objetivos aprimorar e dinamizar o conhecimento dos alunos e conscientizar
os mesmos a preservar o meio ambiente. A aplicação da metodologia “temas geradores” no contexto
dos resíduos sólidos, nos levou a estabelecer uma boa interação com os alunos, ou seja, conseguimos
fazer acontecer o que Paulo Freire diz ser importante para uma aprendizagem significativa, isto é, a
troca de informações, a qual é capaz de transformar o aluno de um ser passivo para ativo no processo
de aprendizagem. Além de nos possibilitar mostrar na prática, o papel da educação, que é ensinar e
levar o aluno ao ponto de interrogação despertá-lo para o saber.
A realização da oficina foi de grande relevância tanto para nós palestrante quanto para os
participantes, pois podemos adquirir experiência na docência e expomos informações que
enriqueceram os conhecimentos dos educando. Esses tiveram uma boa participação no decorrer da
oficina, respondendo e questionando a nossa temática.
Abordagem dos resíduos sólidos em nossa oficina se deu pelo fato que este é um tema atual e
presente em nosso cotidiano, respeitando e seguindo a pedagogia dos temas geradores, e por ser
preocupante o crescimento desses resíduos e, principalmente, o descarte inadequado destes, o que
provoca sérios problemas ao meio ambiente e ao próprio homem.

Aplicação de questionários nas escolas públicas de ensino médio
No intuito de coletar dados relevantes para nossa pesquisa, aplicamos questionários fechados nas
escolas estaduais de ensino médio DR. Jose Fernandes de Melo no município de Pau dos Ferros/RN,
Desembargador Sinval Moreira Dias no município de Pilões/RN e na escola Francisco de Assis da Silva
em Serrinha dos Pintos/RN.
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As questões estavam voltadas para tentativa de identificar se os alunos eram sabedores dos
problemas ambientais causado pelo descarte irregular das pilhas/baterias. A primeira pergunta buscava
avaliar o que os alunos faziam com as pilhas/baterias utilizadas, notamos que 67% dos alunos jogam no
lixo doméstico, o que gera um risco muito grande de contaminação do solo e das fontes de água, outro
fator considerado preocupante foi o que 13% dos discentes afirmaram que após utilizar as
pilhas/baterias enterram, caso ocorra à liberação das substâncias que compõem as baterias portáteis,
parte do solo poderá ser contaminado, gerando sérios prejuízos. (Observe o gráfico 2)

4%
13%

16%

Joga no lixo doméstico!
Coloca em local separado!
67%

Entrega ou o fabricante recolhe!
Enterra!
Outro (Qual?)

Gráfico 2 – Identificação sobre como os alunos descartam as Pilhas/Baterias

A segunda pergunta destacava se os alunos sabiam dos danos causados pelo mau descarte dos
metais pesados, a grande maioria afirmou que sim, e consequentemente responderam a questão
seguinte que pediam para que os discentes destacassem os danos que poderiam ser causado, 58%
afirmaram que ocorria tanto a poluição de águas, como do solo e de toda cadeia, enquanto 26%
destacaram que apenas a ocorrência de poluição de águas e do solo, 7% relataram que ocorria a
poluição de toda cadeia e 9% nenhumas das alternativas existentes.
Outro fator importante foi tentar descobrir se existia coleta dos metais pesados
(pilhas/baterias), tendo em vista que é obrigatório o recolhimento do produto pelo fabricante ou pelo
vendedor. Notamos que existe uma grande negligência por parte dos responsáveis pela coleta, como
expõe o gráfico 3, onde 98% dos alunos afirmaram que não há coleta, fato que é preocupante, e apenas
2% disseram que o fabricante recolhe o material.

Sim, o fabricante recolhe!
Sim, o vendedor recolhe!
Não há coleta!
98%
0%
2%

Gráfico 3 – Avaliação sobre a existência de coleta de pilhas/ baterias.
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A escola é grande propulsor social, que tem a função de educar e transformar o jovem não
apenas conhecedor, mas difusor do conhecimento. Nesse aspecto buscamos descobrir ser nas escolas
estaduais de ensino médio dos municípios de aplicação do questionário existiam debates ou palestras
sobre problemas ambientais causados pelo uso indevido/descarte dos metais pesados, notamos que há
certa igualdade nas respostas dos alunos, onde 47% afirmaram que nunca e 53% disseram que as vezes
há debates/palestras na escola.
Buscamos também saber dos discentes se segundo eles no Brasil existi preocupação com os
resíduos sólidos, o gráfico 4 mostra que 47% disseram que não e 53% destacaram que não existi
preocupação . A última questão perguntava se os alunos sabiam que os elementos químicos que
constituem as pilhas/baterias são prejudiciais tanto ao meio ambiente como a saúde humana, a maioria
afirmou que sim e apenas 11% disseram que não.

55%
50%

53%

45%

47%

40%

Sim!

Não!

Gráfico 4 – Avaliação sobre a existência de preocupação do Brasil com os resíduos sólidos.

A coleta de dado foi bastante produtiva, notamos que há certo conhecimento dos alunos quanto
aos problemas ambientais causados pelo descare irregular das pilhas/baterias e notamos também a
negligência existente quanto à coleta dos metais pesados, sendo necessária uma maior fiscalização por
parte das autoridades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Utilizar temas geradores como método de ensino é uma forma de tornar os alunos seres críticos e
pesquisadores, e os levam a participar de forma ativa no processo de ensino-aprendizagem, além de
auxiliar na construção de uma aprendizagem significativa. É ver o mundo de uma forma mais ampla e de
tornar os indivíduos participantes da construção do meio social. Além de poder trabalhar com vários
temas em uma única aula, ou seja, fazer uso da interdisciplinaridade.
Sendo assim, podemos dizer que a abordagem dos temas geradores como método de ensino é
de grande importância para a construção do pensamento crítico para com a realidade social e
influenciando-os a ter uma posição diante dos problemas sociais, políticos e ambientais presentes no
nosso país.
A temática metais pesados busca seguir a pedagogia do método temas geradores, ou seja, essa
temática, que faz parte do cotidiano, visa despertar nos educandos um olhar e um pensamento crítico e
“ecológico”. Crítico ao olhar a ação devastadora do ser humano e ecológico quando buscam
metodologias e práticas que diminuam essas ações, passando a preservar todo o meio ecológico,
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livrando-o dos danos causados pelos metais pesados presentes principalmente em pilhas e baterias de
aparelhos eletrônicos portáteis como celulares, filmadoras, computadores, entre outros.
Abordar temas geradores proporcionou uma nova visão, a partir deste estudo avaliamos que é
possível sim diminui a defasagem existente no ensino de química, além de estimular a prática social,
através da educação ambiental. Por tanto usar temas geradores é de extrema importância para
construção do conhecimento do indivíduo, sendo importante instrumento de auxílio ao docente na
aplicação didática.
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RESUMO
Hoje convivemos com a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC’s) em todos os setores
de nossas vidas e ás vezes parece-nos impossível viver sem elas. Está presente nos
supermercados (verificador de preços, computadores...), nas lojas (computadores e leitores de
códigos de barra...), nos espaços de diversões (tela do cinema, jogos eletrônicos...), nos
centros de saúde (aparelhos de ultra-sonografia...), no espaço (satélites...) e não poderia
deixar de estarem presentes na educação; e quando pensamos em educação o computador é
o recurso mais citado, porém não é o único, o celular, a câmera, o vídeo, o DVD, a internet são
uns dos diversos recursos da tecnologia. A escola é um espaço de conhecimento que abraça
tantos os aspectos científicos, como culturais, técnicos e tecnológicos entre tantos outros, e, é
sua função dela fazer presente as Tecnologias da Informação e Comunicação presentes como
competências e habilidades a ser despertadas nos estudantes e praticada pelo docente. Neste
contexto propormos diagnosticar a presença das TIC’s na formação e prática docente nas aulas
de química em duas escolas do ensino médio da rede pública de ensino na região
metropolitana de Macapá/AP. Participaram desta pesquisa cinco professores de química de
nível médio da rede pública de ensino. A metodologia envolveu dados qualitativos e/ ou
quantitativos das respostas dos questionários apresentados aos professores pesquisados. A
análise dos resultados revelou que são poucos os professores que apresentaram as TIC’s
durante sua formação acadêmica, mas utilizam de alguma maneira algum recurso oferecido
pela TIC’s em sua escola e buscam por iniciativa própria e/ ou promovida pela escola a
formação continuada. Percebemos desta forma que os professores, apesar de todas as
dificuldades enfrentadas, compreenderam que o melhor caminho de minimizar os obstáculos
vividos na atuação docente é formação continuada e permanente.
Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC’s). Formação docente.
Formação Continuada.

1757

ͻ

INTRODUÇÃO

Estamos na “era” da tecnologia; onde usar o celular e o computador parece nos ser tão vital;
todos os recursos oferecidos por esses e outros meios tecnológicos são como “combustíveis”
para nós. Parece que não podemos mais viver sem tirar fotos ou filmar seja no celular ou na
câmera fotográfica, passar e-mail, acessar blogs, chats entre tantos outros recursos de
informação e comunicação.
De fato, não podemos ignorar a presença e interferência das Tecnologias da Informação e
Comunicação no âmbito educacional como um todo. Desde 2001 o Conselho Nacional de
Educação (CNE) observou a necessidade de introduzir na formação de professores em nível
superior que atuarão em nível básico (fundamental e médio) as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC’s); o que reforça a lei maior da educação (Lei de Diretrizes e Bases – LDB)
que preconiza a preparação básica para o trabalho e que atualmente está intimamente
relacionada à aplicação tecnológica dos conhecimentos construídos durante a formação do
indivíduo dentro e fora do espaço escolar.
Diante das atuais expectativas que são geradas em torno das Tecnologias da Informação e
Comunicação, delimitamos o seguinte problema de pesquisa: Durante a formação para atuar
em ensino médio o professor de química teve e/ou tem instrução de uso de tecnologia de
informação e comunicação como recurso didático que pode melhorar o ensino aprendizagem
dos alunos?
Procurando responder a esse problema de pesquisa, este trabalho teve como objetivo geral
diagnosticar a presença das TIC’s na formação e prática docente nas aulas de química em duas
escolas do ensino médio da rede pública de ensino na região metropolitana de Macapá/AP e
como objetivos específicos: verificar quantos professores durante sua formação acadêmica de
química tiveram as TIC’s como parte de seu currículo; Identificar quantos professores faz uso
de TIC’s em suas aulas; Descrever a postura dos professores de química quanto à importância
do uso das TIC’s em suas aulas; Relatar as dificuldades enfrentadas pelos professores de
química para utilização das TIC’s como recurso didático no processo de ensino aprendizagem.
Este trabalho contemplou quatro capítulos. O primeiro capítulo discute aspectos quanto a
formação docente, suas competência, a relação de importância das TIC’s com a educação e a
importância da formação contínua. O segundo capítulo apresenta os aspectos e
procedimentos da metodologia desenvolvida. O capitulo três discute os resultados obtidos na
investigação, e capitulo quatro, apresenta as considerações finais.

ͻ

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A presença das tecnologias na sociedade impõe modificações no campo das políticas de
formação de docentes no que se refere às tecnologias educacionais. O Parecer CNE/CP n°
9/2001 enfatiza a urgência em introduzir as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s)
nos cursos de formação de professores em nível superior (BRASIL, 2001). Além disso, as
orientações presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental
e médio realçam a presença das tecnologias nas áreas curriculares, procurando conectar os
conhecimentos com sua aplicação tecnológica, concretizando a preparação básica para o
trabalho preconizada na Lei de Diretrizes e Base (LDB) (BRASIL, 2004).
Quando falamos em formação talvez nos venha em mente apenas a formação do aspecto
escolar, mas não podemos esquecer que as crianças quando iniciam suas atividades escolares
trazem consigo uma experiência de vida e um referencial familiar e que embora seja tão pouco
o seu tempo de vida ainda essas relações interferirá em sua aprendizagem e, assim será pelo
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decorrer de sua vida. Cada experiência vivenciada será como impulso ou bloqueio para sua
formação de modo mais amplo que a formação do cidadão.
O maior desafio não se restringe ao uso das novas tecnologias, mas requer do educador uma
transformação exigida pelo próprio convívio social. O professor continua tendo o merecido e
importante valor nesse novo cenário que educação está inserida em detrimento aos recursos
tecnológicos que surgem diariamente com suas diversas inovações. Sob esta análise, o maior
diferencial na prática docente são os resultados obtidos em favor do ensino que possibilitem
interação e produção do conhecimento. Sem limitar-se aos dois, contudo destacando-os, os
caminhos a serem trilhados tomam como ponto inicial a priorização por uma formação
docente que entenda o professor como sujeito principal em detrimento aos recursos
tecnológicos que surgem diariamente com suas diversas inovações (AZEVEDO, 2010).
Quando falamos em Tecnologia da Informação e Comunicação pensamos logo de imediato no
computador. De fato, ele é a tecnologia mais utilizada na escola como recurso didático pelos
professores e/ ou estudantes, mas não é o único. O celular com sua câmera para fotografar
e/ou filmar, o DVD (até um tempo atrás o videocassete), a televisão, o rádio, o jornal enfim
uma infinidade de recursos que se definem realmente quando são utilizados como recursos
tecnológicos da informação e comunicação. Informação e comunicação são conceitos que se
complementam, mas que não podem ser considerados sinônimos (MAMEDE-NEVES, 2008).
As informações proporcionadas pelo advento da tecnologia exigem das pessoas uma
interatividade tanto no âmbito pessoal quanto profissional haja vista que as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC’s) foram evoluindo e atendendo as necessidades do homem
tornando-se difícil negar sua influencia na configuração do mundo atual. Como esclarece
Sancho (2006, p. 18): “As tecnologias da informação e comunicação não são neutras. Estão
sendo desenvolvidas e utilizadas em um mundo cheio de valores e interesses que não
favorecem toda a população”.
Portanto, favorecer a autonomia e independência por meio de recursos pedagógicos, é um dos
meios em que os conteúdos podem ser trabalhados na escola. O uso de tecnologias acentua a
independência, a produtividade e aumenta as habilidades dos estudantes para participar de
ofertas oferecidas pela sociedade, seja para acesso a informações, seja para garantir uma vaga
no mercado de trabalho.
As didáticas específicas têm demonstrado que nas disciplinas de um currículo há conceitos que
não são fáceis de ensinar, por serem mais complexos do que parecem à primeira vista, como
os conceitos de ângulo, de fração, átomo isomeria, modelos atômicos, etc. Há um número
crescente de objetos educacionais, softwares, aplicativos disponíveis para os professores,
exigindo formação continuada, como ocorre noutras profissões. As decisões que o professor
tomar na escolha dos recursos para ensino de um determinado conteúdo supõe alguma
consciência do que é conhecer através de tecnologias.
O Parâmetro Curricular Nacional cita alguns trechos das Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação de Professores da Educação Básica (de 8/05/2001) referente à necessidade de
uma revisão para a formação inicial do professor nas universidades.
A formação contínua do professor promove a sua atuação com autonomia, reformulações de
suas práticas e avaliações. Os ganhos no processo ensino-aprendizagem dos alunos têm
reflexos positivos não apenas na escola, mas na família e sociedade como um todo; sobre tudo
na transformação de uma sociedade mais humana e humanizadora. É um momento para se
refletir sobre a necessidade de se continuar a investir em educação, na formação inicial, ao
longo de sua vida profissional, de forma contínua, efetiva e eficiente.
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2. METODOLOGIA

Realizamos uma pesquisa com abordagem qualitativa na tentativa de explicarmos “em
profundidade o significado e características do resultado das informações obtidas através de
questões abertas”(OLIVEIRA, 2003, p. 57). Assim, as experiências relatadas e os conceitos
manifestos ocuparam o centro de referência de nossas análises e interpretações. Entretanto,
na análise dos dados obtidos foram considerados aspectos quantitativos, uma vez que de
acordo com Neves (1996) métodos quantitativos e qualitativos enquanto associados diferentes
visões da realidade, não podemos afirmar que se oponham ou se excluam mutuamente como
instrumento de análise.
O objeto de estudo foi do tipo caso, uma vez que é uma análise profunda de unidade de
estudo. Segundo Godoy (1995, p.25) visa o exame detalhado de um ambiente, de um sujeito
ou de uma situação em particular. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um
questionário com questões abertas (apêndice A), característicos da pesquisa qualitativa.
A coleta de dados desenvolveu-se com a participação de 05 professores de ensino médio da
disciplina de química; todos compõem a rede pública de ensino na região metropolitana de
Macapá/AP. Dos 05 professores participantes, 03 são da mesma escola.
Os procedimentos metodológicos desta pesquisa se constituíram na verificação da presença
das TIC’s na formação e prática docente nas aulas de química em escolas do ensino médio da
rede pública e privada de ensino.
Os dados obtidos nesta investigação emergiram de transcrições realizadas a partir do
questionário aplicado (Apêndice A), as respostas dos professores foram categorizadas
conforme os objetivos a que se propõe esse trabalho, ou seja, verificar a compreensão dos
docentes quanto a importância da formação continuada e permanente sobre tudo sobre da
presença das TIC’s na sua formação e prática. Os questionários foram enumerados de 1 a 5;
dos quais cada número representa a resposta de um docente.
Todos os professores envolvidos na pesquisa obtiveram sua formação em nível de graduação
em instituições públicas e cursaram o curso de Licenciatura Plena em Química; 80% deles
concluíram seu curso de graduação depois de 2001. Das respostas coletadas verificamos que
80% dos docentes não tiveram abordagem das TIC’s como componente curricular e todos
lecionam atualmente em instituições públicas de ensino.
Todos os professores obtinham informações acerca do que são TIC’s e citaram alguns dos
recursos que podem ser classificados como tal. Das escolas nas quais os docentes atuam todas
apresentavam recursos de TIC’s e o computador foi o mais citado. Apesar de todas as
instituições terem recursos da tecnologia da informação e comunicação 80% utilizam alguns
desses recursos em seu plano de aula.
No que se refere à postura dos professores de química quanto à importância do uso das TIC’s
em suas aulas eles apontam que são significativos para aprendizagem do aluno e os
estudantes se interessam mais pelas aulas quando são utilizados recursos referentes a TIC’s.
60% dos professores tem dificuldades em utilizar algum recurso oferecido pela escola em
relação a TIC’s como recurso didático.
A última questão do questionário (apêndice A) revela dados interessantes em relação à
formação continuada: 60% realizaram alguma formação promovida pela escola dentro de um
contexto educacional, 20% não realizou nenhuma formação nem por iniciativa própria nem
promovida pela escola e 20% realizou por iniciativa particular cursos na área de informática e
língua estrangeira.
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3. RESULTADOS E DICURSSÕES

Os participantes da pesquisa demonstraram compreender o que são TIC’s e citaram exemplos
não apenas do computador como recurso, mas outras ferramentas que também se enquadra
nesse contexto: TV, iPAD, celular, modem, data show, entre outros.
A escola tem um papel decisivo no grau de desenvolvimento do processo ensino–
aprendizagem na “relação de mão dupla” entre professor- aluno- sociedade; e uma das
maneiras de contribuir para esse sucesso é disponibilizar meios de acesso as TIC’s tanto para o
corpo docente como discente e não podemos deixar nos encantar de maneira demasiada por
esses recursos e esquecer-se de equipar e manter as bibliotecas com livros atualizados,
revistas, DVD’s, estrutura física com conforto entre tantos outros aspectos que são somados
para poder obter sucesso na educação.
É interessante perceber nos relatos que as escolas nas quais o professor atua têm recursos
como computador, internet, DVD, TV entre outros e o 80% deles faz uso de alguns desse(s)
recurso(s) em suas aulas. Fica claro diante dos dados obtidos que o professores que
participaram da pesquisa conhecem e identificação a presença das Tecnologias da Informação
e Comunicação (TIC’s) no processo educacional e de sua importância como recurso didático
para melhorar a capacidade de ensino – aprendizagem dos estudantes. Segundo Valente
(1993) utilizar as TIC’s como práticas pedagógicas tem sido cada vez mais freqüentes dentro
das escolas. Mas, na maioria das vezes essa utilização é realizada como mais um instrumento
sem planejamento e não como um meio do aluno construir com ele o conhecimento.
Mais da metade dos professores tornaram-se graduados em Licenciatura Plena em Química
após 2001; esse período já era obrigatório nos cursos de nível superior para docentes que
iriam atuar no ensino fundamental e médio a TIC’s ter como parte de sua formação a presença
das TIC’s.
O fato dos graduandos tornarem-se professores sem ter uma noção do que são TIC’s, de que
maneira elas podem nos ajudar e como utilizar dentro do contexto da nossa disciplina torna a
aceitação mais difícil por parte do professor no dia a dia, aumenta a insegura ao utilizar esses
recursos como ferramenta didática e mais difícil ainda acompanhar todas as mudanças que
sofrem a área da Tecnologia da Informação e Comunicação.
Essa insegurança pode ser superada com a formação continuada e permanente dos docentes
durante sua atuação profissional que é amparada por lei e deve ser incentivada pela própria
escola para seu corpo docente. As escolas envolvidas nessa pesquisa demonstraram ser
colaboradoras na formação continuada dos professores disponibilizando cursos na área de
educação.
Sessenta por cento dos professores em questão nessa pesquisa fizeram um pós graduação em
alguma modalidade (40% a nível de especialização e 20% a nível de mestrado) o que
demonstra iniciativa própria e interesse dos docentes podemos afirmar, apesar do número de
participantes ser pequeno, mas retrata o anseio de todos nós em fazer perseverante a busca
do conhecimento. Nenhuma profissão atualmente dispensa a renovação de seus
conhecimentos de forma contínua e constante. Estamos na “era da informação” e devemos
usá-la a favor do progresso do ser humano na sua forma mais ampla; não apenas com caráter
de formação científica-tecnologia, mas sobre tudo humana e transformar as informações em
educação é o ponto de partida para construir um mundo melhor.

ͻ

4. CONCLUSÃO

Neste trabalho verificamos que apesar de desde 2001 as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC’s) tornaram-se parte dos currículos dos futuros professores de nível médio e
fundamental, obrigatório por Leis que regem a educação, verificamos que isso não uma
realidade vivenciada pelos profissionais já licenciados, em especial, a disciplina de química,
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foco desta pesquisa. Apesar, da não formação é notório que as TIC’s fazem parte dos planos de
aulas dos docentes pesquisados o que revela de modo geral o comportamento de centenas de
professores.
A formação do professor que atua a nível básico não só exige uma formação a nível superior
como uma formação tecnológica. Não é uma obrigação apenas por Lei a presença das
Tecnologias na formação dos nossos estudantes, mas na atuação do professor. As
competências exigidas por nós professores de química vão além de motivar os alunos a
compreender os processos químicos, suas implicações e aplicações com o meio ambiente; ela
espera alcançar a sublime atuação do homem como ser humano: o respeito a vida e sua
conservação com qualidade.
O uso de recursos tecnológicos para nos ser vital, pois é quase impossível imaginar algum
aspecto de nossas vidas que não tenha a presença das TIC’s. Percebemos que apesar das
angústias dos professores em fazer uso de maneira pedagógica vários são os aspectos que
geram ansiedade no professor; salas de aulas superlotadas, jornadas de trabalho excessivas,
entre tantos outros motivos. Porém, a velocidade com que esses recursos atualizam é muito
mais rápida com que as mudanças na área da educação de maneira geral acontecem e muita
mais rápida ainda com a velocidade que nós internalizamos essas informações.
A escola tem um papel importantíssimo em aproximar essa relação: a tecnologia e a educação.
É preciso que nós enxerguemos a necessidade de está em contínua formação. Não basta ter
uma escola bem equipada com computadores, salas climatizadas, profissionais na área se no
momento de nossas aulas usamos esse espaço para que os nossos alunos acessem a internet
de forma voluntária e sem objetivos. Se preciso saber usar bem o que temos; mesmo que seja
apenas o nosso quadro negro e o livro didático;
Tudo isso exige de nós professores das mais diversas áreas, não só a química, novas
competências. Competências essa que retira o professor que apenas transmitia os saberes
partilhados para um professor que mediar do conhecimento construído dentro e fora do
espaço escolar dentro dessa “era” da informação e tecnologia. Podemos perceber atualmente
que os professores tem buscado formação durante o exercício da profissão.
A própria experiência vivida em sala de aula e fora dela também nos põe numa postura de
buscar soluções para as dificuldades vivenciadas na educação. E é na buscar de formação
contínua e permanente a “combustível” para começarmos a minimizar os imensos obstáculos
que nós docentes e outros profissionais e/ ou educadores experimentam no dia a dia da
educação. Portanto, nenhuma dessas propostas será eficaz se o professor não reconhecer seu
importantíssimo papel no processo de educar para formar cidadãos críticos reflexivos; e sentir
a necessidade e o prazer em continuar se formando não apenas de conhecimentos científicos,
mas da experiência de vida que todos construímos e iremos continuar a construir enquanto
vivermos. A educação só tem real sentido se utilizá-la como instrumento de valorização da vida
humana.
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RESUMO
Nos últimos anos, a poluição ambiental tem despertado a atenção das indústrias produtoras de
biodiesel. Dentre os poluentes deste tipo de indústria está o glicerol, principal subproduto da
cadeia produtiva do biodiesel. Para o tratamento desse efluente químico o uso do POA (Processo
Oxidativo Avançado) se mostra um procedimento bastante promissor devido ao seu baixo custo e
a sua elevada reatividade com diferentes tipos de compostos. O objetivo deste trabalho é
potencializar a ação do POA com catalisadores esféricos de óxido de prata suportados em óxido de
alumínio. O suporte esférico mesoporoso de óxido de alumínio foi impregnado com prata nas
proporções 2; 5; 7 e 10 . Os materiais foram caracterizados pelas técnicas de MEV (análise realizada
no suporte), DRX, Isotermas de N 2 e Análise Química. As análises de DRX revelaram a presença de
fase cristalina de óxido de prata e de óxido de alumínio com tamanho de nanopartículas. Os
resultados de Isotermas de N 2 mostraram que o processo de síntese favoreceu a formação de
materiais mesoporos com alta área superficial e estreita distribuição de poros. Tais resultados
obtidos indicam que os catalisadores possuem interessantes propriedades estruturais e texturais,
sugerindo um desempenho promissor na degradação de glicerol pelo processo oxidativo
avançado.
Palavras-chaves: esferas, catalisadores, glicerol.
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a poluição do meio ambiente tem aumentado de forma significante1.
Diversos tipos de contaminação, como a do solo, da água, do ar2, estão despertando a atenção das
indústrias produtoras de biodiesel3. Dentre os poluentes da produção desse combustível está o
glicerol, efluente tóxico gerado nesse tipo de indústria, que é o principal subproduto da cadeia
produtiva do biodiesel4, 5.
Diferentes tipos de processos são sugeridos, atualmente, para o tratamento desses
efluentes químicos industriais como: o Eletroquímico, a Incineração e o Processo Oxidativo Avançado
(POA)6. A utilização do POA, que consiste no emprego de reações redox na presença de luz
ultravioleta7 para a redução de contaminantes, é um método bastante promissor devido ao seu baixo
custo e a sua alta reatividade com uma grande variedade de classes de produtos químicos.
Esse método pode ser potencializado através do uso de catalisadores8, que aumentariam
a velocidade de reação do processo. A literatura reporta sobre as propriedades eletrônicas da prata e
a sua potencialidade para as reações fotocatalíticas9.
Desta forma, o presente trabalho reportará a síntese e a caracterização de catalisadores
esféricos de óxido de prata suportados em óxido de alumínio, onde a prata será utilizada como um
indutor de elétrons no processo oxidativo.

EXPERIMENTAL
Preparação do material de suporte.
O suporte esférico de óxido de alumínio, denominado de Al, foi sintetizado conforme
método descrito na literatura10. O material se apresenta como mesoporoso, com diâmetro poros
na faixa de 20 e 75 Å, com área superficial de 308 m2.g-1
As características morfológicas do material suporte foram analisadas por Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV) em um aparelho SERIES modelo Philips XL30, com uma tensão de
20 KV e aumento de 2000 vezes.
Preparação e caracterização dos catalisadores.
As porcentagens de prata impregnada nas esferas foram 2,5; 5; 7 e 10%, usando como
fonte de prata o sal Ag(NO 3 ) . Após secagem a 500C, os materiais foram calcinados a 500oC, para
formação dos óxidos de Alumínio e de Prata. As amostras de catalisadores foram denominadas de
Al/Ag2, Al/Ag5, Al/Ag7 e Al/Ag 10.
Para a quantificação do teor de metais presentes no catalisador, foi realizada análise
química das amostras em um fluorescência de raios-X ZSXMini II fabricado pela Rigaku (Japão)
para quantificação de elementos do F ao U.
Análises de Difração de Raios X (DRX), foram realizadas em um difratômetroXPertMPD
da PanalǇƚŝĐĂĞŵĨĂŝǆĂĂŶŐƵůĂƌϮɽĚĞϭϬo a 95o com velocidade de varredura de 0,5°/min.
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As áreas superficiais específicas e porosidades dos materiais foram obtidas através de
um analisador por adsorção gasosa, modelo Autosorb-1 da Quantachrome Instruments. As
amostras foram desgaseificadas à 200o C por quatro horas e os experimentos de
adsorção/dessorção de nitrogênio foram realizados a temperatura de 77K (-196oC).
A distribuição do tamanho, do volume e do diâmetro de poros foi determinada pelo
método BJH dessorção, descrito por Barrett, Joyner e Halenda e a área superficial especifica
determinada pelo modelo de BET, Brunauer, Emmett e Teller – BET

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
As análises de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foram realizadas após o processo
de secagem dos suportes esféricos de alumina, antes e depois da calcinação. A Figura 01 mostra as
micrografias para as esferas de óxido de alumínio, onde se observa boa regularidade na forma e no
tamanho das esferas, que apresentaram diâmetro médio de aproximadamente 1,0mm.

a

b

Figura 01: MEV das esferas com ampliação de 50 e 100 vezes. Para amostra Al2O3: a - Antes da calcinação, b Depois da calcinação.

O resultado da Figura 02 mostra a morfologia no interior da esfera (amostra triturada) para
a amostra sem prata em sua composição. Os poros detectados pela imagem, apresentada na
Figura 02, são de uma dimensão bem acima dos poros determinadas pelas isotermas de adsorção
de N 2 (Figura 03); porém nos fornece um indicativo de que realmente se trata de um material
altamente poroso. Tal morfologia é justificada pelo procedimento de síntese, no qual se utiliza
composto orgânico (quitosana) na preparação das esferas. Estas amostras, ao sofrerem
tratamento térmico em elevada temperatura, experimentam a decomposição da matéria orgânica
e então há eliminação dos materiais voláteis, produzindo cavidades como resultados de sua
remoção.

1766

Figura 02- MEV do interior da esfera de óxido de alumínio com ampliação de 1000 vezes.

Análise Química (Espectrofotometria de Absorção Atômica)
Com o objetivo de se verificar a razão entre alumínio e prata obtida, as amostras foram
submetidas à análise química, e os resultados obtidos estão presentes na Tabela 01. Observa-se
que as esferas sintetizadas apresentam razões molares Al/Ag inferiores em relação ao cálculo
teórico. Este fato pode estar relacionado com o processo de impregnação, onde talvez parte do
nitrato de prata não fique impregnada na esfera.
Tabela 01. Análise química dos catalisadores contendo prata e alumínio.

Amostras

%(w/wAg (teo)

%(w/wAg (texp)

Al/Ag2

2,5

2

Al/Ag5

5

3,4

Al/Ag7

7

5,9

Al/Ag10

10

7,8

%Ag exp = percentagem em massa de prata teórico, e %Ag/ teo = percentagem em massa de prata experimental.

Isoterma de Adsorção de N 2
As propriedades texturais dos catalisadores esféricos de óxido de prata suportados em
óxido de alumínio foram determinadas através das isotermas de adsorção-dessorção de N 2 . A
Figura 3a mostra isotermas com histerese ao longo da região da pressão relativa, não sendo
observada reversibilidade. Os resultados apresentados pelas isotermas de adsorção mostram
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curvas com perfil do tipo IV, características de materiais mesoporosos, segundo a classificação da
IUPAC.
3,5
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300

3,0

a

b
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Al/Ag2
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200

1,0
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0
200
150

Al/Ag5

100
50
0
160

140

Al/Ag7

120

0,5
0,0
0,8
0,7

Al/Ag5

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Figura 03: a- Isotermas de adsorção/desorção de N 2 dos catalisadores; b- curvas de distribuição do diâmetro de
poros dos catalisadores (calculada usando o modelo BJH). Após calcinação em 500ºC, ao ar.

Na Figura 3b, são mostrados os perfis de distribuição de poros, segundo o modelo
BJH de dessorção, confirmando que o material é mesoporoso (faixa de diâmetro de poros
ϮϬ фˇфϱϬϬ Ϳ͕ĞǆŝďŝŶĚŽƵŵĂĞƐƚƌĞŝƚĂĨĂŝǆĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝąŵĞƚro de poros, no qual a maioria
se localiza na faixa de 20 à 150 Å de diâmetro, característico de material mesoporoso.
As amostras Al/Ag2 e Al/Ag5 que apresentam menor teor de prata, mostraram loop
de histerese tipo H2, no qual indica que a estrutura do poro é complexa e tende a ser composta de
uma rede de poros interligados de diferentes tamanhos e formas. Tendo, os catalisadores Al/Ag7 e
Al/Ag10 loop de histerese tipo H3, o qual geralmente está associado a materiais porosos,
constituídos por poros na forma de fendas.
Os valores para as áreas superficiais, volume de poros e diâmetro de poros das
esferas de catalisador, após impregnação de óxido de cobre e calcinação, encontram-se listados
na Tabela 02.
Tabela 02 - Propriedades superficiais medidas por fisissorção de N 2 , para os catalisadores.
2

3

Amostras

S (m /g)

Vp (cm /g)

Dp (Å)

Al/Ag2

498

0,78

47

Al/Ag5

263

0,31

49
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Al/Ag7

278

0,21

14

Al/Ag10

265

0,21

19

S= área superficial específica, Vp= volume total de poros, e Dp= diâmetro médio de poros.

Em relação a esses resultados, pode-se inferir que a incorporação de óxido de cobre,
no interior dos poros, promove uma diminuição da porosidade. Consequentemente, este fato leva
a um decréscimo da área específica, quando comparado ao suporte.
Portanto, os resultados de análise química e isotermas de adsorção de N 2 apontam
para uma relação ideal entre óxido de alumínio e óxido de prata, onde o óxido de prata deve estar
em quantidade suficiente para o catalisador apresentar atividade na reação. No entanto, deve-se
considerar também a exposição dos sítios catalíticos, onde a amostra Al/Ag2 apresenta maior área
superficial. A disponibilidade dos sítios desse catalisador pode possivelmente ser bem maior,
mesmo com um menor teor de prata.11

Difração de Raios-X (DRX)
Diante dos resultados anteriormente discutidos, o catalisador Al/Ag2 foi submetido à
análise de Difração de Raios-X (DRX) para conhecimento de suas propriedades estruturais.
O resultado obtido no perfil de difração do material, após calcinação, é apresentado na

Intensidade (u.a)

Figura 04.

Al2O3

Ag2O
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

2 (°)

Figura 04. Difratograma do catalisador Al/Ag2. Após calcinação em 500ºC, ao ar.
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Os padrões de difração do catalisador Al/Ag2 apontam para a formação de duas fases
cristalinas, óxido de alumínio Al 2 O 3 (JCPDS Card File 29-0063) referente à preparação do suporte
esférico e a fase de óxido de prata estequiométrico Ag 2 O (JCPDS Card File 19-1155) associada ao
processo de calcinação sob atmosfera oxidante, realizado após a impregnação úmida. Os picos
alargados sugerem tamanhos pequenos dos cristalitos12 e uma baixa cristalinidade dos materiais,
resultados em concordância com trabalhos na literatura, os quais relatam que óxido de alumínio
calcinado a temperatura de até 650o C ƐĆŽ ĚŽ ŐƌƵƉŽ ɶ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ďĂŝǆĂ ĐƌŝƐƚĂůŝŶŝĚĂĚĞ ĐŽŵ
picos alargados e com alta porosidade.
Os difratogramas foram analisados e refinados, utilizando o refinamento baseado no
método de Ritiveld. Adicionalmente, o tamanho dos cristalitos foi calculado a partir dos padrões de
difração, usando a fórmula de Scherrer. O resultado dos cálculos indicou a presença de fases
cristalinas contendo partículas com diâmetro médio de 13 nm para o óxido de prata e 14 nm para
óxido de alumínio, indicando a presença de nanopartículas no material.
CONCLUSÕES
Utilizou-se nesse trabalho um novo método de síntese de catalisadores esféricos de
óxido de prata suportados em óxido de alumínio, utilizando o polímero quitosana como direcionador.
O método de síntese permitiu a preparação de óxidos mesoporosos com fases cristalinas
evidenciadas por difração de Raios-X e com possível formação de nanopartículas, onde
possivelmente a rota utilizada esteja favorecendo a formação de partículas de tamanho pequeno.
Portanto, estas características dos óxidos obtidos são promissores para aplicação
destes materiais como catalisador na degradação de glicerol pelo processo oxidativo avançado.
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RESUMO
Este trabalho teve o objetivo de estudar a obtenção de pós de zircônia utilizando o método dos
precursores poliméricos também conhecido como Pechini. Foram sintetizadas diferentes composições
de zircônia dopada com prata e tratadas termicamente a diferentes temperaturas. O sistema
99,75%ZrO 2 .0,25%Ag e 99,50%ZrO 2 .0,5%Ag foram tratados a diferentes temperaturas pelo mesmo
período. Os pós foram caracterizados por Difração de Raios X (DRX) e microscopia eletrônica de
varredura de alta resolução com canhão de emissão de elétrons de campo e espectroscopia dispersiva
de raios X (EDX), área superficial e espectroscopia na região do infravermelho. De acordo com os
resultados de DRX, todas as composições apresentaram fase cristalina monoclínica (m-ZrO2) como fase
majoritária e a presença de traços de fase tetragonal (t-ZrO 2 ). Para todas as composições observou-se a
formação aglomerados que influenciaram na área superficial.
Palavras-chaves: Método Pechini, Zircônia, Prata.
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1. INTRODUÇÃO
A zircônia pura apresenta um polimorfismo em sua estrutura cristalina que vão desde a
temperatura ambiente e se estende até a sua temperatura de fusão (2680°C), tais mudanças acontecem
durante o aquecimento. Nas condições normais de pressão e temperatura a estrutura cristalina
presente é a monoclínica ou baddelyite (m-ZrO 2 ), e à medida que a temperatura aumenta,
aproximadamente até 1150°C ocorre a transformação para zircônia tetragonal (t-ZrO 2 ). E na
temperatura de 2370°C acontece à mudança para zircônia cúbica para estrutura fluorita (f-ZrO 2 ). Tais
transformações são reversíveis durante o resfriamento (MENEZES, 2010). Dados cristalográficos dos
polimorfos da zircônia são apresentados na Tabela1.
Estrutura Cristalina
Parâmetro de rede

Tabela1 - Características dos polimorfos da zircônia.
Cúbica
Tetragonal
a = 5,124Å
a = 5,094Å
b = 5,124Å
b = 5,094Å
c = 5,124Å
c = 5,177Å

Monoclínica
a = 5,156Å
b = 5,191Å
c = 5,304Å

O aumento do número de aplicações para as cerâmicas à base de zircônia tem conduzido ao constante
desenvolvimento de novos processos ou adequação de processos já existentes para a sua obtenção otimizada.
Esse interesse tem crescido devido suas aplicações que exigem propriedades termo-mecânicas, eletroeletrônicas e
química-biológica. Dentre as várias aplicações, destaca-se sua utilização como material refratário, utilizada em
temperaturas da ordem de 2550°C, em atmosfera oxidante, na fabricação de corantes, material abrasivo,
opacificantes para esmaltes e vidrados e na fabricação de porcelanas dielétricas, entre outras (CAMPOS, 1993).
O método Pechini (1967), também chamado método dos precursores poliméricos para a preparação de
cerâmicas, envolve a capacidade que alguns ácidos orgânicos a-hidroxicarboxílicos possuem para formação de
quelatos com a maioria dos cátions. Quando um álcool polihídrico é adicionado aos quelatos, sob aquecimento e
agitação, ocorre a formação de um éster devido a condensação entre o álcool e o quelato ácido. O polímero
formado apresenta grande homogeneidade na dispersão dos íons metálicos e um tratamento térmico adequado é
realizado para a eliminação da parte orgânica e obtenção da fase cerâmica desejada.
Este trabalho teve o objetivo de preparar o óxido de zircônio dopado com prata com intuito de utilizá-lo
como material bactericida em filtros de água. Neste primeiro estudo, mostrar-se-á a obtenção e caracterização dos
pós obtidos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Os reagentes utilizados nas sínteses dos materiais estão listados na Tabela 2.
Tabela 2 - Reagentes utilizados na preparação das resinas, preparada pelo método Pechini.
REAGENTE
FÓRMULA
FORNECEDOR
PUREZA (%)
Ácido cítrico
C6H8O 7
SYNTH
99,5
Butóxido de zircônio IV
Zr[O(CH 2 )3CH 3 ] 4
ALDRICH
80,0
Nitrato de prata
AgNO 3
ALDRICH
95,0
Etilenoglicol
HOCH 2 CH 2 OH
J.T. BAKER
99,9
O citrato de zircônio foi preparado pesando primeiramente a quantidade de ácido cítrico (C 6 H 8 O7.H 2 O) e
então foi adicionado água destilada até a completa solubilização do mesmo. Em um béquer foi colocado álcool
isopropílico e adicionado butóxido de zircônio IV, e então submetida a uma temperatura em torno de 70°C, sob
agitação, a fim de favorecer a reação de complexação do metal com o ácido cítrico, que formará o citrato de
zircônio (quelato). A razão estequiométrica ácido cítrico: metal, foi de 3:1 e para determinar a concentração de
íons de zicônio, foi feita uma gravimetria. A figura abaixo mostra o fluxograma de obtenção do citrato de zircônio.
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Figura 1 – Fluxograma de Obtenção do citrato de zircônio

O citrato de prata foi preparado pesando primeiramente a quantidade de ácido cítrico
(C 6 H 8 O 7 .H 2 O) no qual foi adicionado água destilada até a sua completa solubilização. Em seguida, foi
adicionado o nitrato de prata seguindo a mesma razão estequiométrica e determinação dos íons da
reação anterior. O citrato de zircônio foi aquecido a aproximadamente 60°C e a está solução, foi
adicionado o citrato de prata numa proporção em massa apropriada de modo a obter porcentagens de
0,25% e 0,5% de na solução. Feito isso, adicionou-se o etilenoglicol na proporção (em massa) ácido
cítrico/etileno glicol (AC/EG) de 60/40 em cada solução, obtendo assim a resina.
Após a etapa de preparação dos precursores, o gel polimérico foi calcinado a 350°C para
eliminação do material orgânico e em seguida calcinado em forno mulfla modelo LF2314 da Jung LTDA,
em diferentes temperaturas, com a finalidade de obtenção da estrutura cristalina dos pós de zircônia
com partículas de dimensões nanométricas.
As amostras foram caracterizadas por Difração de Raios X (DRX), em um equipamento
SIEMENS, D500 com monocromador de LiF100, usando radiação CuKɲ (ʄ = 1,5406 Å) e com velocidade
de varredura de 2ɽ a 2º/min de 5o a 80o. Os resultados obtidos foram comparados com os padrões dos
arquivos JCPDS (Joint Commitee on Power Diffraction Standards). Esta técnica foi utilizada para a
determinação das fases da zircônia dopada com diferentes concentrações de prata.
Para verificar a morfologia e a análise qualitativa das amostras utilizou-se um microscópio
eletrônico de varredura de alta resolução com canhão de emissão de elétrons de campo (MEV/FEG) com
espectroscopia dispersiva de raios X (EDX) acoplado, JEOL, modelo JSM 7500F. Para visualização das
amostras no FEG, adicionou-se uma pequena quantidade do material em um béquer contendo álcool
isopropílico, utilizado como agente dispersante, e então submeteu-se o conjunto à vibrações de uma
ponta ultra-sônica, objetivando desaglomerar o pó. Em seguida, com o auxílio de uma micropipeta,
gotejou-se uma gota dessa dispersão sobre uma placa de silício, deixando secar o solvente, para as
observações.
A determinação da área superficial específica e tamanho médio das partículas foram
calculados a partir do método do BET, usando um equipamento GEMINI – 2370 Micromeritics.
A análise de espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR)
na amostra em forma de pó contendo ZrO 2 com 0,25% de Ag foi realizada com a utilização de um
espectrofotômetro Nicolet 4700 FTIR da Thermo Nicolet. Os espectros foram obtidos com 500
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repetições, na região de 4000 a 400 cm-1, e resolução igual a 4 cm-1. A amostra foi analisada usando-se
um acessório de refletância difusa (DRIFTS - Diffuse Reflectance Infra-red Fourier Transform).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Difração de raios X (DRX)
Na Figura 2 é apresentado o difratograma de raios X dos pós de ZrO 2 com concentrações de
0,25% e 0,5% de Ag obtidos pelo método Pechini. Os pós de ZrO 2 dopado com 0,25% de Ag foram
tratados de 450°C até 900°C e para o pó de ZrO 2 com 0,5% de Ag o tratamento foi de 600°C até 900°C.
De acordo com os difratogramas obtidos, observa-se que para todas as composições houve a formação
da zircônia monoclínica (m-ZrO 2 ) como fase majoritária e a presença de traços da fase tetragonal (tZrO 2 ).

Figura 2 – Difratogramas de raios X dos pós obtidos

Segundo Hsieh (1996) e Gomes (1995) entre 600-800°C ocorre à transição de fase do t-ZrO 2
para m-ZrO 2. Então de acordo com os resultados obtidos, observou-se que mesmo em temperaturas
superiores a 800°C ainda temos a presença de traços da fase tetragonal. Abaixo de 500°C as amostras
apresentam-se pouco cristalina.

3.2 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E EDX
A Figuras 3 mostra as micrografias dos pós de ZrO 2 dopadas com 0,25% de Ag tratados a 600°C
e 800°C por 2h.
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Figura 3 – Micrografias do pó de zircônia dopados com 0,25% de Ag: (a) 600 C e (b) 800 C

Pode-se observar por meio das micrografias que nas duas temperaturas houve a formação de
aglomerados e de partículas manométricas com diâmetros abaixo de 100 nm que são corroborados por
BET. A Figura 4 mostra o resultado da análise por EDX do material obtido. Observa-se a presença dos
picos do zircônio nos dois pós obtidos e silício como impureza. Contudo, não são identificados os picos
referentes à prata. A não observação deve-se ao fato que o percentual deste dopante é relativamente
pequeno, inferior ao limite de detecção do equipamento.

(a)

(b)

Figura 4 - Espectro de EDS da amostra de ZrO 2 com 0,25% de Ag: (a) 600°C por 2h e (b) 800°C por 2h

3.3 ÁREA SUPERFICIAL
A área superficial (S BET ) do pó de zircônia foi determinada a partir dos dados das isotermas
de adsorção de nitrogênio mostrados na Figura 5.

(a)
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(b)
Figura 5 – Isotermas de BET das amostras de ZrO 2 com 0,5% de Ag: (a) 600°C/2h e (b) 700°C/2h

O diâmetro esférico das partículas (D s ) foi calculado através da equação (1) (VILAR, 2004).

DS 

6
S BET

[Eq. 01]

Em que:  é a densidade teórica do material e vale 6,27 g.cm-3 (GARCIA, 1993). A Tabela 3 mostra os
valores de área superficial e respectivo diâmetro esférico equivalente das amostras de ZrO 2 com 0,5%
de Ag tratadas a 600°C e 700°C por 2h em forno mufla. Os resultados mostram que área superficial
diminui com o aumento da temperatura e por meio desses dados podemos concluir que para essas
amostras as partículas obtidas são manométricas.
Tabela 3 – Área Superficial do Pó de ZrO 2 tratadas a 600°C e 700°C por 2h
Amostra

S BET

D BET
2

31nm

2

34nm

ZrO 2 com 0,5% de Ag – 600°C/2h

30,85m /g

ZrO 2 com 0,5% de Ag – 700°C/2h

28,16m /g

Neste trabalho o diâmetro esférico (D BET ) das partículas obtidas pelo método BET são praticamente
iguais ao tamanho dos cristalitos (D XRD ) obtidos por MA et al (2004) usando a equação de Scherrer que
foi de 31 nm.

3.4 ESPECTROCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER
(FTIR)
Esta técnica consiste em incidir radiação eletromagnética correspondente a faixa do
infravermelho (4000 – 400 cm-1) na amostra polimérica. A energia associada a estes comprimentos de
onda uma vez absorvida pela molécula converte-se em energia de rotação-vibração molecular. Este
fenômeno de absorção é extremamente quantizado e altamente dependente dos grupamentos
químicos que estão presentes na amostra. Portanto análise e interpretação de um espectro no
infravermelho obtido para um polímero mostram os grupamentos químicos presentes em sua estrutura
e consequentemente sua estrutura.
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A Figura 6 apresenta o espectro no infravermelho da amostra de ZrO 2 com 0,25% de Ag obtida
por DRIFTS de 4000 cm-1 a 400 cm-1.
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Figura 6 - Espectro de infravermelho da amostra de ZrO 2 com 0,25% de Ag analisado por refletância difusa

Por meio da Figura anterior vemos na região de 3441 cm-1 uma banda larga que pode ser
associada à deformação axial do grupamento O-H. Já a absorção presente a 2349 cm-1 provavelmente
está associada ao gás carbônico atmosférico, enquanto a 1635 cm-1, observa-se uma absorção que estar
associada a deformação angular do grupamento H-O-H. A banda em 1327 cm-1 costuma ser associada,
no caso da zircônia, a monosulfatos (S=O).
Observando-se a Figura 7, onde o espectro da amostra pode ser observado em detalhes de
1750 cm-1 a 400 cm-1, podemos observar os picos em 650 cm-1 e 561 cm-1 que podem estar associados à
deformação axial do grupamento Ag-O.
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Figura 7 - Espectro no infravermelho da amostra ZrO 2 com 0,25% de Ag de 400 cm a 1750 cm
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3. CONCLUSÃO
Os pós obtidos pelo método Pechini foram nanométricos e em todas as temperaturas utilizadas
observou-se por meio da difração de raios X, a presença da fase monoclínica como fase majoritária e a
tetragonal como fase secundária. A presença da zircônia nos pós foi comprovada por meio da análise
por EDX e o dopante, corroborado com a técnica de espectroscopia na região do infravermelho com
transformada de Fourier. O aumento da temperatura também ocasionou o crescimento das partículas e
consequentemente uma diminuição em sua área superficial.
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RESUMO
O SESQUÍMICA teve como objetivo despertar no educando o interesse por essa ciência e levar
os estudantes a perceber que a Química está presente em sua vida e que ela pode ajudá-los a
compreender assuntos que são noticiados pelos meios de comunicação. Ele aguçou o interesse pela
pesquisa científica, vivenciando a importância do trabalho em equipe, discutindo a função social do
conhecimento químico, no sentido da formação de sujeitos críticos e criativos, capazes de intervir de
forma mais qualificada na sociedade e nos ambientes onde atuam. O SESQUÍMICA consistiu de oito
experiências de grande apelo visual, apresentadas pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID), sendo os conhecimentos químicos trabalhados de forma atrativa.
Palavras-chaves: show da química, motivação, experimento químico.
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1. INTRODUÇÃO
A química como carreira profissional não desperta interesse pelos adolescentes, pois muitos
valorizam cursos, como medicina, direito e engenharias. A maneira como a Química é abordada em
nossas escolas pode ter contribuído para a difusão de concepções distorcidas acerca dessa ciência, uma
vez que os conceitos são apresentados de forma puramente teórica e, portanto, entediante para a
maioria dos alunos, como algo que se deve memorizar e que não se aplica a diferentes aspectos da vida
cotidiana. Devido ao baixo interesse pelos cursos de química nos vestibulares, o grupo apresentou
formas de motivação para despertar o interesse dos alunos das escolas de ensino médio pela disciplina.
A Química foi estudada por meio de experimentos, para despertar a curiosidade e incentivar os alunos a
seguirem a carreira. A escola escolhida foi o SESQUICENTENÁRIO, logo o grupo identificou o espetáculo
com “SESQUÍMICA SHOW”.
Os meios de comunicação apresentam freqüentemente informações não precisas através da
televisão, propagandas divulgando produtos de origem natural que “não contêm química” e
consequentemente são saudáveis, aliando a imagem da química a efeitos negativos. Outro problema é
que a química é apresentada como a grande vilã contra o meio ambiente, pois dejetos despejados nos
rios e mananciais ou fumaças das indústrias são as principais características visíveis interligando com a
química como fonte de poluição (ARROIO et al, 2006).
A proposta do trabalho consiste numa interação do alunado do ensino noturno com a química,
visando despertar nos alunos o interesse pela disciplina. Os alunos participam com grande empolgação
(Figura 1), fazendo com que o ensino da química deixasse de ser abstrato.

Figura 1 – Participação dos alunos nos eventos

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O uso de ferramentas presentes no cotidiano é reconhecidamente importante para atrair a
atenção do estudante, melhorando o aproveitamento do conteúdo abordado. Aspectos como a
interdisciplinaridade e o cotidiano são incentivados pelas novas propostas de ensino no País, tais como a
Lei das Diretrizes e Bases da Educação, além dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que foram
propostos para o ensino fundamental e médio, com o intuito de melhorar a participação dos alunos nas
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aulas e despertar o seu interesse para o conteúdo abordado (BRASIL, 1997). Essas propostas são
plenamente contempladas nos experimentos propostos.
A química é uma ciência experimental, servindo como base para explicar diversos fenômenos
presentes em nosso cotidiano (BRADY et al, 2002). Essa grande ciência está presente ativamente em
vários setores de nossa modernidade: combustíveis, plásticos, tintas, saúde, alimentos, petroquímica,
corantes, adesivos, bebidas, materiais de limpeza, etc. Através disso, comprova-se que essa ciência está
presente em praticamente tudo que é utilizado pela humanidade, basta olhar as embalagens de
alimentos, os rótulos de produtos de limpeza, as etiquetas de roupas, as bulas de remédio, os quais
indicam a presença de diversas substâncias químicas. Muitas empresas ainda querem iludir a população,
anunciando a venda de alimentos isentos de química, uma grande inverdade.
A construção de alternativas inovadoras na abordagem e desenvolvimento de práticas
pedagógicas, numa forma dinâmica e contextualizada, auxilia o professor em sua prática pedagógica
(TRIVELATO, 2003). O favorecimento da aprendizagem significativa destes conteúdos e o
aprimoramento das noções empíricas que os alunos já possuem devem ser sistematizados e
aprofundados no contexto formal do ensino de química.
Em sua pesquisa Estudando a Motivação para Estudar Química, CARDOSO e COLINVAUX (2000)
analisaram 157 questionários de alunos da 8ª série do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio
e dentre as sugestões apresentadas pelos alunos para melhorar o ensino de química, a mais solicitada
foi o aumento do número de aulas laboratoriais, pois elas tornam a aprendizagem mais fácil e
interessante.
O professor precisa trabalhar a disciplina química como uma ciência experimental, evitando se
restringir a aula tradicional de quadro e giz, sempre inovando a prática pedagógica.
“Como aprender ciências apenas com um quadro e giz e ouvindo a voz do
professor? Ciência é muito mais que saliva e giz. A importância da inclusão da
experimentação está na caracterização de seu papel investigativo e de sua
função pedagógica em auxiliar o aluno na compreensão dos fenômenos
sobre os quais se referem os conceitos. Muitas vezes parece não haver a
preocupação em esclarecer aos alunos a diferença entre o fenômeno
propriamente dito e a maneira como ele é representado quimicamente, por
exemplo. Mas (sic) o que se vê ainda na maioria das escolas são aulas de
física, química e biologia meramente expositivas, presas às memorizações,
sem laboratório e sem relação com a vida prática cotidiana do aluno. Essa
maneira simplista, ultrapassada e, até mesma, autoritária de conceber o
processo de ensino, certamente não deixa transparecer a complexidade que
caracteriza todo o ato de ensinar.” (NANNI, 2004)

3. METODOLOGIA
A metodologia do trabalho consistiu na apresentação de um show da química com práticas
abrangendo diversos conteúdos da química, para turmas do ensino médio noturno do Centro Estadual
Experimental de Ensino-Aprendizagem SESQUICENTENÁRIO (Figura 2).
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Figura 2 – Alunos do ensino noturno do SESQUICENTENÁRIO

No SESQUÍMICA SHOW foram apresentadas as seguintes práticas: Chopp Químico, Varinha
Mágica, Explosão do Sódio Metálico, Bomba de Hidrogênio, Chama Fria, Teste de Chama, Foguete a
Álcool e Garrafa Azul (BUENO, 2007; FERRAZ NETTO, 1997; GLÚON, 2005; SEARA DA CIÊNCIA, 1999).
As práticas, sempre que possível, foram realizadas com uso de matérias alternativos e após a
execução de cada uma delas (Figura 3), o apresentador explanava o assunto pertinente à prática, sendo
o conteúdo químico trabalhado de maneira atrativa.

Figura 3 – Experimentos do SESQUÍMICA

Experimento 1 – Chopp químico
A decomposição da água oxigenada, que aborda conceitos sobre velocidade de uma reação
química e utilização de catalisadores. Um catalisador pode aumentar notavelmente a velocidade de uma
reação química sem que ele próprio se altere quimicamente. Os catalisadores apresentam grande
importância na indústria química, possibilitando ou acelerando reações que não seriam utilizáveis, na
prática, sem a presença deles.
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Neste experimento, observa-se a formação de espuma em grande quantidade, que deve ser
colorida com a adição de anilinas. A espuma é um tipo de colóide em que um gás se encontra disperso
em um líquido, isto é, tem-se um grande número de bolhas de gás espalhadas em uma superfície líquida
com uma fina película de líquido separando as bolhas de gás entre si. A formação da espuma pode ser
facilitada pela presença de detergentes que facilitam a formação de colóides do tipo da espuma. O
presente experimento, muito simples, permite exemplificar esses conceitos de forma visual, o que pode
auxiliar muito na compreensão dos conceitos discutidos.
Após a adição de um catalisador, ocorre a reação de decomposição da água oxigenada,
representada pela equação 1:
+

[Eq. 1]

O experimento foi realizado em provetas de 500 mL e em cada proveta foram colocados 20 mL
de H 2 O 2 , 10 mL de detergente e algumas gotas de anilina (utilizamos uma coloração diferente para cada
proveta). A seguir, foram adicionados 2 g de iodeto de potássio e, então, a decomposição se processou,
gerando espuma de diferentes cores suficiente para preencher todo o volume da proveta.
Experimento 2 – Varinha mágica
A termoquímica é a parte da química que estuda as trocas de calor entre um sistema e o meio
ambiente durante uma reação química. Toda reação química absorve ou gera calor, ou seja, há sempre
uma troca de energia. A emissão ou absorção de luz, de calor, de eletricidade são manifestações dessa
energia que podem até provocar mudanças de estado físico nos componentes das reações.
A entalpia é uma medida do conteúdo de calor de um sistema, é a forma mais usada de
expressar o conteúdo calorífico de um componente em uma reação química. A variação da entalpia é a
diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes, sendo assim, a variação de entalpia
de uma reação corresponde ao calor liberado ou absorvido em uma reação, sob pressão constante.
Para as reações exotérmicas, reações que liberam calor, a entalpia dos reagentes é maior que
a entalpia dos produtos, resultando, portanto, em um valor de variação de entalpia negativo.
No experimento, o permanganato de potássio reage com o ácido sulfúrico concentrado,
resultando na reação exotérmica com liberação de oxigênio molecular, conforme descrito na equação 2.
+

+

+

+

[Eq. 2]

Para o experimento coloque cristais de permanganato de potássio em um vidro de relógio e
goteje cuidadosamente ácido sulfúrico concentrado. Toque a ponta da varinha mágica na mistura e em
seguida encoste no algodão embebido em álcool. O algodão, como num passe de mágica, pega fogo.
Importante: não toque novamente a varinha na mistura oxidante, sem limpá-la antes, sob perigo de
explodir espalhando a mistura oxidante.
Experimento 3 – Explosão do sódio metálico
O elemento químico sódio, símbolo Na, pertencente ao grupo dos metais alcalinos da tabela
periódica, se apresentando, em estado livre, como um metal prateado, mais leve que a água e tão mole
que pode ser cortado, a temperatura ambiente, com uma faca. O sódio é o sexto elemento em
abundância na natureza constituindo 2,8% da crosta terrestre.
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O sódio metálico se obtém geralmente por eletrólise ígnea do cloreto de sódio. A reação
explosiva do sódio com a água produz hidrogênio (equação 3), que pode sofrer ignição devido ao calor
de reação. Deve ser mantido imerso em líquidos inertes como o querosene para evitar a reação com a
umidade do ar.
+

+

[Eq. 3]

Para o experimento, coloque um pedaço de sódio no chão e atire a água do balde sobre ele.
Ocorre uma grande explosão com liberação de muita fumaça. Nunca toque o sódio com as mãos!
Experimento 4 – Bomba de hidrogênio
A reatividade química de metais varia com a eletropositividade, quanto mais eletropositivo for
o elemento mais reativo será o metal. Os metais mais reativos são aqueles que possuem grande
tendência de perder elétrons, logo, formam íons positivos com mais facilidade.
O alumínio é um elemento químico metálico, trivalente, leve, macio e resistente. Possui um
aspecto cinza prateado e fosco, devido à fina camada de óxidos que se forma rapidamente quando
exposto ao ar. O alumínio é o metal mais abundante na crosta terrestre, com um percentual de 7,6%, é
muito maleável, muito dúctil, apto para a mecanização e fundição, além de ter uma excelente
resistência à corrosão e durabilidade devido a camada protetora de óxido.
O alumínio reage com bases fortes liberando o gás hidrogênio (equação 4).

6

+

+

[Eq. 4]

Coloque água na garrafa até cerca da metade do seu volume e em seguida adicione a soda
cáustica, mexendo bem até dissolver. Forma-se uma solução concentrada de soda cáustica. Corte e
amasse o papel alumínio e em seguida jogue na garrafa. Recolha o gás hidrogênio formado na reação
em uma bola de gás.
CUIDADO: Quando for fazer o teste, aproxime o palito preso à pinça de madeira e não o faça
numa sala pequena fechada, pois o deslocamento de ar poderá quebrar os vidros.
Experimento 5 – Chama fria
A combustão de um combustível líquido em uma atmosfera oxidante acontece na forma
gasosa, portanto quem queima é o vapor e não o líquido. Portanto, um líquido inflamável normalmente
só irá pegar fogo acima de uma certa temperatura, que é seu ponto de fulgor.
Para o experimento foram adicionados 15mL de água destilada e 15mL de álcool isopropílico
em um cadinho. Molhe a ponta dos dedos na mistura e leve ao fogo do bico de Bunsen. O álcool
presente na mistura se incendiará (equação 5), aguarde um tempo e agite para apagar. O calor da
reação é todo consumido na evaporação da água e não provoca queimaduras.

6

+

+

[Eq. 5]

A combustão do álcool ocorre somente na fase gasosa que se forma, portanto não temos a
queima da mão.
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Experimento 6 – Teste de chama com spray
O teste de chama é uma experiência utilizada em química para detectar a presença de alguns
íons metálicos, baseado no espectro de emissão característico de cada elemento. Quando uma certa
quantidade de energia é fornecida a um elemento químico, alguns elétrons da última camada de
valência absorvem esta energia passando para um nível de energia mais elevado. Quando esses elétrons
excitados retornam ao estado fundamental, liberam a energia recebida em forma de radiação. Cada
elemento libera a radiação em um comprimento de onda característico, pois a quantidade de energia
necessária para excitar um elétron é única para cada elemento. A radiação liberada por alguns
elementos possui comprimento de onda na faixa do espectro visível, ou seja, o olho humano é capaz de
enxergá-las através de cores. Assim, é possível identificar a presença de certos elementos devido à cor
característica que eles emitem quando aquecidos numa chama (Figura 4).

Figura 4 – Cor característica da queima de alguns metais

Prepare soluções de cloretos de bário, cálcio, cobre, estrôncio, lítio, magnésio, potássio e sódio
e coloque cada uma em um frasco com spray. Acenda o bico de Bunsen. Aperte o sistema de spray do
recipiente de perfume em direção à chama do bico de Bunsen. Observe a mudança de cor da chama.
Experimento 7 – Foguete a álcool
A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade de força e de sentido contrário. Esse
princípio consiste na afirmação de que um corpo em repouso necessita da aplicação de uma força para
se movimentar e a aplicação de uma força para pará-lo. Um corpo adquire velocidade e sentido de
acordo com a intensidade da aplicação da força.
Perfure a tampa da garrafa fazendo um orifício da largura de um lápis. Prepare duas alças
cortando tiras de garrafa pet (tamanho 2,5 x 10cm), com um orifício pequeno em uma das
extremidades. Dobre as tiras que serão presas à garrafa com fita crepe (Figura 5).
Passe o fio de nylon pelos orifícios das alças e prenda-o bem esticado, mantendo uma pequena
inclinação. Revista a parte do fio de nylon próxima a tampa com papel alumínio para evitar a queima do
mesmo. Borrife, por 3 vezes, o álcool no interior da garrafa, utilizando o frasco de spray e coloque a
tampa perfurada. Aproxime a vela acesa da tampa perfurada. Observe. Para repetir a operação, renove
o ar no interior da garrafa com a sacola plástica e borrife novamente o álcool.
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Figura 5 – Colocação das alças

A.garrafa é impulsionada pela produção de substâncias gasosas (acréscimo de 40% no número
de mols gasosos) e também pela expansão resultante da reação exotérmica de combustão do
etanol.(equação 6).
+

+

[Eq. 6]

Experimento 8 – Garrafa azul
São abordados conceitos envolvendo óxido-redução, ação de catalisadores e dissolução do ar
atmosférico em água. Neste experimento, uma garrafa de plástico transparente é parcialmente
preenchida com um líquido de coloração rósea. Quando o líquido é agitado, uma coloração azul é
adquirida. Após permanecer em repouso a coloração azul muda para rosa. Este ciclo rosa-azul-rosa,
obtido pela seqüência agitação/imobilidade/agitação, pode ser repetido dezenas de vezes antes que o
líquido se inutilize.
O procedimento para realização deste experimento é o seguinte: adicionar 180 mL de água
destilada e 3,5 g de hidróxido de sódio na garrafa, agitar até dissolver completamente o hidróxido; a
seguir, dissolver 6,0 g de glicose na solução de hidróxido de sódio e, então, acrescentar 70 gotas de azul
de metileno 0,1%.
A glicose em meio alcalino é lentamente oxidada pelo oxigênio dissolvido em solução,
formando ácido glicólico, conforme a equação 7.
+

[Eq. 7]

Na presença de hidróxido de sódio, o ácido é convertido em gliconato de sódio. O azul de
metileno catalisa a reação porque atua como um agente de transferência de oxigênio. Ao oxidar a
glicose, o azul de metileno reduz-se a leuco-metileno, tornando-se incolor. O leuco-metileno se reoxida
rapidamente quando a garrafa é agitada, enquanto houver oxigênio no sistema e a solução volta a se
tornar azul.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A realização do SESQUÍMICA teve como finalidade pedagógica aproximar o aluno do curso
noturno da disciplina química, de modo que ele não a veja a como algo puramente teórico e afastado do
seu cotidiano. Durante a realização e a explicação dos experimentos, os alunos puderam aprender e
perceber a química descortinando os mistérios das experiências laboratoriais, e a teoria da sala de aula
sendo utilizada nessas explicações.
Uma variada gama de conceitos puderam ser introduzidos ou revisados, tais como: chopp
químico - velocidade de uma reação química, utilização de catalisadores e tensão superficial; varinha
mágica - reação exotérmica e energia de ativação; explosão do sódio metálico e bomba de hidrogênio reatividade e eletropositividade; chama fria – mudança de fase, reação exotérmica e queima de
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combustível líquido; teste de chama com spray – camadas eletrônicas, camada de valência e fogos de
artifício; foguete a álcool – reação exotérmica, expansão de gases e velocidade da reação exotérmica de
combustão do etanol; garrafa azul – reação de óxido-redução, ação de catalisadores; dissolução do ar
atmosférico em água e equilíbrio químico.
A atividade se mostrou um instrumento eficaz na aprendizagem de conceitos da disciplina
química, por despertar o interesse e a curiosidade do alunado. Após a realização do SESQUIMICA,
observou-se que a maioria dos alunos passou a ter mais interesse pela disciplina, freqüentando mais as
aulas. Muitos dos discentes comentaram que ficaram surpresos de como a química, que era tida como
uma disciplina enfadonha que os obrigava a decorar nomes e fórmulas, pudesse ser tão interessante e
divertida.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A participação ativa dos alunos foi muito importante, pois o objetivo principal do evento era
despertar o interesse pela disciplina química, mostrando através de experimentos de grande apelo
visual, toda a beleza dessa ciência. Eles visualizaram com atividades práticas, a teoria ensinada e se
sentiram mais motivados em participar das aulas.
O trabalho desenvolvido no SESQUÍMICA apresentou resultados excelentes, incentivando os
docentes a dar continuidade ao trabalho em outras turmas.
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RESUMO
O envolvimento das artes com a ciência tem promovido nos discentes do PROEJA uma
expectativa de melhoria de suas atividades profissionais. Neste contexto, o trabalho dos docentes com a
educação de jovens e adultos no processo de ensino-aprendizagem dos alunos tende a ultrapassar a
concepção tida como tradicional, pois a escola deixa de ser um espaço de uma pequena parcela de
eleitos para se tornar o espaço de todos, surgindo novas demandas que a visão tradicional de
conhecimento não contemplava: trabalhadores que se tornaram estudantes para obter conhecimento
que lhe permitissem melhoria profissional [1]. Todavia, nem sempre as transformações dos métodos e
dos conteúdos científicos, necessárias à efetiva implantação de uma reforma educacional, são bem
acolhidas pelo professorado [2]. No entanto, a discussão de problemas do cotidiano do alunado e suas
possíveis soluções visam contribuir para que os alunos possam entender suas causas e efeitos. Partindo
desta premissa, este projeto tende a incentivar os alunos a mudanças de hábito quanto aos cuidados
com o meio ambiente, visto que mais de 78% dos brasileiros vivem em cidades e por esse motivo,
iniciativas para redução e reaproveitamento dos resíduos urbanos constituem meios eficazes de
preservação ambiental [3]. O reaproveitamento do óleo de frituras para a produção de sabão artesanal
e confecção de embalagens decorativas a partir de caixas modelo “tetra – park” foram os instrumentos
que motivaram os alunos do Curso de Artesanato Proeja em defesa do meio ambiente. Estas caixas
também são conhecidas como “longa vida”, que é uma embalagem cartonada e apresenta várias
camadas de plástico, papel e alumínio cuja reciclagem exige cuidado especial [4]. A promoção de ações
afirmativas integradas, como hábitos alimentares saudáveis e sustentabilidade ambiental são maneiras
viáveis de alcançar e assegurar não só a qualidade, mas também a continuidade da vida [5]. O objetivo
da oficina foi proporcionar aos alunos uma postura ecologicamente correta em relação aos resíduos do
dia-a-dia. Durante as oficinas, foram debatidos temas como uso irracional da água; o despejo de
resíduos nos esgotos domésticos e a quantidade de lixo que é lançada diariamente no meio ambiente.
Para a oficina utilizou-se óleo de frituras coletado pelos alunos e as caixas de tetra – park
(comercializadas como embalagens de leite e sucos), doados ao laboratório de Reciclagem IFMA
Campus Centro Histórico. Como resultado obteve-se o sabão, o qual foi dividido em cubos, e estes
posteriormente embalados nas caixas de tetra – park, decoradas artesanalmente pelos alunos com a
garantia e a qualidade dos futuros técnicos em artesanato.

Palavras-chave:
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1. INTRODUÇÃO
Promover a sensibilização ambiental de maneira alternativa trouxe aos alunos do Curso
Artesanato do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, na modalidade
PROEJA/noturno, uma nova visão de como contribuir com o ambiente e conseqüentemente melhorar
sua postura diante de um problema grave que afeta a todos os seres vivos.
O envolvimento das artes com a ciência tende a promover nos discentes do PROEJA uma
expectativa de melhoria de suas atividades profissionais. O reaproveitamento do óleo de frituras para a
produção de sabão artesanal e a confecção de embalagens decorativas a partir de caixas modelo “tetra
– park” foram os instrumentos que os motivaram para as questões ambientais em defesa do meio
ambiente.
A promoção de ações afirmativas integradas, como hábitos alimentares saudáveis e
sustentabilidade ambiental são maneiras viáveis para alcançar e assegurar não só a qualidade, mas
também a continuidade da vida [5]. O objetivo da oficina foi proporcionar aos alunos uma postura
ecologicamente correta em relação aos resíduos do dia-a-dia, além de melhorar sua consciência
ecológica, tornando-os assim, multiplicadores capazes de sensibilizar a sociedade. Isto só reforça a
principal função da Educação Ambiental que é a formação de cidadãos conscientes, preparados para a
tomada de decisões e atuação na realidade socioambiental, com um comprometimento com a vida, o
bem estar de cada um e da sociedade, tanto em nível global como local.
O procedimento metodológico buscou a inclusão de aulas práticas (oficinas) com intuito de
mostrar a importância da reutilização de resíduos que são comumente descartados e discutir assuntos
ambientais. Tal processo motivou os alunos para a questão ambiental, além de sensibilizá-los a dar
continuidade na reutilização de resíduos que agridem o ambiente e que provocam inúmeros problemas

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

O procedimento metodológico foi composto de duas etapas, uma delas à produção do sabão utilizandose óleo de frituras e a outra produção de embalagens decorativas a partir de caixas tetra-park. A união
das duas práticas teve por objetivo chamar atenção dos alunos para o contexto ambiental, uma vez que,
o aproveitamento do óleo de frituras que geralmente vão para os esgotos domésticos e as caixas de
leite que vão certamente para o lixo terá novos destinos, comprovados por eles próprios.
ETAPA 1: Produção do sabão
Para a produção do sabão seguiu-se as seguintes etapas:
Inicialmente todos os reagentes foram medidos. A soda cáustica foi dissolvida para melhorar a
homogeneização dos outros ingredientes acrescidos. Para este procedimento, utilizou-se um balde
plástico e um cabo de vassoura, evitando o contato, uma vez que a soda apresenta risco por ser uma
base muito forte com poder de corrosão elevado (ver Figura1).
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Figura 1 – Dissolução da soda cáustica.
Em outro balde realizou-se a mistura de reagentes. Essa homogeneização ocorreu transferindose toda a mistura de um balde para outro (ver figura 2), “virando a solução”.

Figura 2 –Homogeneização da mistura
Outra etapa importante é à acomodação da mistura em caixa de papelão forrada com plásticos.
Este processo fundamental é para facilitar a secagem, pois uma vez que há “espalhamento” da mistura
há aumento da área de contato e assim facilita o resfriamento da solução. A caixa também serve para
dar forma ao sabão.
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Figura 3 – Despejo da mistura
A receita do sabão especifica que a secagem é de aproximadamente 30 minutos. Assim após
este tempo o sabão foi dividido em cubos e em seguida realizou-se o teste para verificar a eficácia do
sabão.

ETAPA 2: Confecção de embalagens decorativas artesanais

Na confecção das embalagens decorativas utilizou – se caixas de leite tetra – park, tintas,
tecidos, palhas de babaçu e até filtro de café. Outros componentes importantes também fizeram parte
como a criatividade e o talento das alunas do curso Artesanato que puderam colocar em prática o seu
aprendizado.
As caixas foram primeiramente higienizadas e em seguida deu-se início a produção artesanal. A
princípio cada aluno recebeu uma caixinha e assim cada um teve liberdade de criação. Os cortes, as
idéias, as dobraduras, o invento, todos esses recursos foram essenciais na construção de algo que
apresentaria nova logística (ver figuras 4 e 5).

Figura 4 – Confecções de embalagens
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Figura 5 – Pintura artesanal

Ao promover as oficinas para os alunos do curso artesanato, procurou-se trabalhar as
habilidades dos alunos e o conhecimento prévio de cada um e desta forma obter resultados
satisfatórios e com qualidade.
O elevado consumo de gorduras na alimentação dos brasileiros determina impactos que vão além do
ramo da saúde pública. Ao entrar em contato com os alimentos, os lipídios deixam de ser puros e as
reações químicas decorrentes do processo de industrialização modificam sua composição, gerando
posteriormente, o inconveniente da sua não reutilização para fins alimentares. Ao ser descartado de
forma inadequada na rede de esgoto, os subprodutos das reações de oxidação dos lipídios, se
acumulam nos encanamentos, causando entupimentos, refluxo de esgoto e até rompimento das redes
de coleta. Quando despejados nos córregos, rios e lagos, tais resíduos dificultam a entrada de luz e a
oxigenação da água chegando a causar danos ambientais irreversíveis.
Além de o ambiente sofrer com o despejo de efluentes, não se deve esquecer que os resíduos
sólidos também agridem o meio de forma devastadora, causando inúmeros problemas. Diante disto
foram promovidas oficinas que além de incentivar positivamente a consciência dos alunos em relação
ao meio ambiente, serviu de instrumento alternativo para desempenho de suas habilidades artísticas.
Para tais oficinas utilizou-se óleo de frituras coletado pelos alunos e as caixas de tetra – park
(comercializadas como embalagens de leite e sucos), doados ao laboratório de Reciclagem IFMA
Campus Centro Histórico. Como resultado obteve-se os produtos: sabão que foi dividido em cubos,
sendo embalado nas caixas com uma nova roupagem, ou seja, estilo decorativo, com garantia e
qualidade das mãos dos futuros técnicos em artesanato, que podem ser observados na figura abaixo
(ver figura 6).

Figura 6 - Modelo de embalagem confeccionada
As embalagens agora com nova roupagem poderão ser utilizadas como embalagens para
presente, porta trecos; embalagens de perfumes e até mesmo para bombons. Diante da nova roupagem
o custo de cada caixa pode variar de R$5,00 até 20,00 de acordo com os artesãos, que ainda garantem
que dependendo do produto a ser embalado, a embalagem poderá ser mais valorizada, ficando ainda
mais encarecida.
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Na figura abaixo (ver figura 7), utilizou-se a caixinha decorativa para comportar o sabão
artesanal produzido com óleo de fritura, concluindo assim as atividades.

Figura 7 – Produtos artesanais
Ao final das atividades os alunos puderam expor seus trabalhos e debater sobre o que pode
ainda ser feito com vários outros resíduos que vão parar no lixo e decidiram trabalhar em novos
produtos para através da sua criatividade obter recursos financeiros.

Figura 11 – Turma executora (PROEJA)
Todo este trabalho foi divulgado no site do Instituto Federal do Maranhão, onde algumas alunas e a
técnica de Laboratório de Reciclagem, Adriana Nascimento foram entrevistadas. Na entrevista a técnica
explicou que a oficina deve acontecer tanto para alunos como para a comunidade no entorno do
campus. Para a aluna Ângela Coelho, além de contribuir para a economia doméstica, os participantes
tiveram ainda ajudaram a preservar o meio ambiente. “Aproveitamos as embalagens de suco tetra park,
evitando a quantidade excessiva de resíduos no meio ambiente”.
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3. CONCLUSÃO
Durante as oficinas, foram debatidos temas como uso irracional da água; o despejo de resíduos
nos esgoto doméstico e a quantidade de lixo que é lançada diariamente no meio ambiente e percebeuse a interação dos alunos com os temas abordados, que ainda assim mostraram-se motivados na
sensibilização ambiental e na confecção de novos produtos para arrecadar fundos e ajudar no sustento
da família.
A divulgação das oficinas pelo site oficial do Instituto Federal do Maranhão trouxe novas
perspectivas às alunas do curso Artesanato PROEJA, com promessas de divulgação em futuros eventos.
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RESUMO
A educação química deve ser pautada na formação do cidadão, permitindo que o mesmo
interaja com a sociedade desenvolvendo atitudes e valores mais críticos. Neste âmbito, Santos e
Schnetzler (2000) constataram a importância dos temas químicos sociais, que visam efetivar a
contextualização dos conteúdos programáticos. Dentre os diversos temas contextualizadores,
destacam-se os alimentos. Além de ser um elemento motivador, a alimentação é um tema rico
conceitualmente, o que permite desenvolver conceitos químicos, físicos, biológicos, entre outros,
proporcionando aos estudantes compreender a relação entre os conceitos de energia e trabalho com
as diversas subdivisões da utilização da energia no corpo humano, bem como conscientizá-los sobre a
necessidade de uma dieta que esteja de acordo com as necessidades diárias. O objetivo central da
presente pesquisa é desenvolver uma metodologia de ensino para aplicação na disciplina Físicoquímica nível médio, utilizando o tema Alimentos e a Rotulagem Nutricional como método
alternativo na contextualização do conteúdo de energia, trabalho e calor. Buscou-se desenvolver
e avaliar um conjunto de atividades didáticas, envolvendo a análise e interpretação da composição
química de alimentos por meio de demonstração em sala de aula aos alunos do curso de
Licenciatura em Química do IFMA, para posterior aplicação em escolas de nível médio.
Palavras-chave: rotulagem nutricional, energia, trabalho, ensino de química.
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1. INTRODUÇÃO
Uma característica comum nas aulas de Química é a memorização de conceitos, fórmulas e leis. Com
isso, as aulas tornam-se monótonas, o que impede a participação ativa dos estudantes. Muitas
vezes, os conteúdos ensinados em sala de aula não os fazem refletir sobre os fenômenos vivenciados no
dia-a-dia nem conseguem desenvolver senso crítico de investigação pelo conhecimento. O papel
do professor nesse processo é fundamental, pois é ele quem possibilitará o desenvolvimento de
relações, o enlace entre o conhecido e o novo, utilizando interlocução e atividades que possibilitem
tal pretensão (Silva & Schimim, 2008). Dentro dessa ótica, educar através da química significa facilitar
para que o cidadão melhor interaja com o mundo, preparando-o para o trabalho, para o lazer e
também abrindo caminhos para que ele utilize os conhecimentos científicos no exercício de sua
cidadania (Chassot, 1990).
Assim, os autores de livros de ensino médio explicam o conceito de energia química tendo em vista
todo um conjunto de interações no nível atômico e molecular. Para isto, utilizam noções de energia
potencial eletrostática (ligações químicas) e de energia cinética (rotacional, vibracional e translacional),
para evitar que o termo energia química adquira um significado vazio. Mesmo assim, este conceito
ainda é muito abstrato e grande parte dos alunos tem dificuldade em entendê-lo (Oliveira & Santos,
1998).
Santos e Schnetzler (2000) constataram a importância dos temas químicos sociais, que visam
efetivar a contextualização dos conteúdos programáticos. Dentre os diversos temas contextualizadores,
destacam-se os alimentos. Além de ser um elemento motivador, a alimentação é um tema rico
conceitualmente, o que permite desenvolver conceitos químicos, físicos, biológicos, entre outros,
proporcionando aos estudantes compreender sua importância, de forma a conscientizá-los sobre
a necessidade de uma educação nutricional. Sendo assim, relacionar a química com a nutrição humana
é uma maneira de construir e desenvolver um ensino de química contextualizado, sustentado pela
corrente Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) e que está vinculado ao dia-dia do aluno, para que o
mesmo possa aprender química de forma mais autônoma e dinâmica (Marques et al, 2007).
Segundo Evangelista (1994), a alimentação é o processo responsável por atender às
necessidades orgânicas do indivíduo, possibilitando seu crescimento, aumento e manutenção do peso e
estatura, assim como aptidão para suas atividades de trabalho e boa disposição espiritual. Com
essa finalidade, os alimentos devem conter em sua composição, nutrientes capazes de suprir as
necessidades básicas no organismo: plástica, energética e reguladora. A função energética ou
calórica assegura a manutenção da temperatura corporal e o fornecimento da energia necessária para
o organismo realizar suas funções em atividade e em repouso. São fontes de energia glicídios, lipídios e
proteínas. A função plástica ou reparadora mantém os processos orgânicos de crescimento,
desenvolvimento e de reparação dos tecidos. São nutrientes plásticos proteínas, sais minerais e
vitaminas. A função reguladora favorece e acelera as reações e atividades biológicas, tendo como
nutrientes proteínas, sais minerais e vitaminas.
Uma característica comum nas aulas de Química é a memorização de conceitos, fórmulas e leis.
Com isso, as aulas tornam-se monótonas, o que impede a participação ativa dos estudantes.
Muitas vezes, os conteúdos ensinados em sala de aula não os fazem refletir sobre os fenômenos
vivenciados no dia-a-dia nem conseguem desenvolver senso crítico de investigação pelo conhecimento.
O papel do professor nesse processo é fundamental, pois é ele quem possibilitará o desenvolvimento
de relações, o enlace entre o conhecido e o novo, utilizando interlocução e atividades que
possibilitem tal pretensão (Schimim, 1998). Dentro dessa ótica, educar através da química significa
facilitar para que o cidadão melhor interaja com o mundo, preparando-o para o trabalho, para o
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lazer e também abrindo caminhos para que ele utilize os conhecimentos científicos no exercício de sua
cidadania (Chassot, 1990).
Os alimentos proporcionaram o desenvolvimento de diversas propostas didáticas no ensino de
Química. Destas, podem-se citar os trabalhos desenvolvidos por Lutfi (1988), que relatou os resultados
de uma série de atividades tendo como tema sua conservação, e por Kinalsky e Zanon (1997),
que utilizaram, no Ensino Fundamental, o leite como tema organizador de aprendizagens no
estudo de substâncias e misturas.
Dentro da ampla variedade de atividades, no presente trabalho, optou-se por abordar a
rotulagem nutricional. Apesar de englobar um conjunto de informações importantes, que correlacionam
aspectos nutricionais, composição química e desenvolvimento dos temas geradores – energia e
trabalho, a dificuldade de entendimento dessas informações impede a correta interpretação dos
rótulos.

2. METODOLOGIA
Este estudo foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Monte Castelo, com alunos do Curso de Licenciatura em Química do 5° período. As atividades
foram desenvolvidas ao final da disciplina de Físico-Química Básica, e visaram à correlação dos temas
energia, calor e trabalho com as substâncias presentes nos alimentos por meio da análise de rótulos.
A primeira etapa da atividade consistiu em uma aula expositiva em que se buscou identificar cada
grupo de nutrientes que compõe os alimentos e suas funções no organismo. Mostrou-se que da
mesma forma que os combustíveis como o álcool e a gasolina movem os carros, os alimentos movem o
corpo humano. Evidenciaram-se também as frações do alimento (proteínas, lipídeos e
carboidratos) como as responsáveis por essa geração de energia. Cabe ainda ressaltar que foi preciso
expor algumas reações e transformações bioquímicas por meio de fluxograma para explicar essa
geração de energia pelo organismo.

Durante a aula, foi mostrado aos alunos o quanto uma dieta normal contribui caloricamente para a
geração de energia (juntamente com o desprendimento dessa energia em forma de calor), como
o estoque de energia promove o processo de ganho de peso e como a consumo insuficiente de energia
pelo organismo gera o processo de emagrecimento. Também se destacou como uma dieta feita
especificamente para um atleta é bem diferente que a dieta para uma pessoa comum, já que
há maior realização de trabalho no caso de um atleta.
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Foram utilizados recursos como alguns rótulos de alimentos e um rótulo padrão proposto pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para discussão sobre unidades calóricas.
Demonstrou-se a diferença entre Calorias (Cal) e calorias (cal) e como é realizado o cálculo do
valor energético total (VET) de um alimento. Neste ponto da aula foi apresentada a fórmula para o
cálculo do VET, isto é, VET = (Proteína) x 4 + (Carboidrato) x 4 + (Lipídeo) x 9, explicando ainda a
origem dos fatores multiplicadores.

Na segunda etapa, procedeu-se então à análise de alguns rótulos como o do refrigerante comum e
do refrigerante light, a partir da composição química. Em seguida, esses rótulos foram utilizados para
calcular o VET e assim foi realizada também uma comparação entre suas diferenças nutricionais.

3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
A análise dos resultados baseou-se na participação dos alunos (comentários, questionamentos,
críticas e sugestões) e nas respostas das questões.
Na primeira etapa da aula, ao analisar o processo químico de obtenção de energia pelo corpo
humano, que os alunos de forma análoga discutiram sobre a obtenção de energia por meio da oxidação
(combustão) de compostos orgânicos e, em contrapartida, a síntese desses compostos, a partir
de moléculas simples como CO2 e H2O, pelos vegetais na fotossíntese. Tal abordagem permitiu
que associassem o valor calórico dos alimentos com a variação de entalpia da reação. Notou-se também
que os alunos não tinham conhecimento a cerca da descrição obrigatória dos nutrientes nos
rótulos de alimentos, e que isso, por sua vez, dificultava muito na escolha dos alimentos adequados a
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cada dieta. Estas estatísticas demonstram a necessidade de desmistificar o conhecimento e torná-lo
acessível a todapopulação. Observou-se a nítida diferenciação que fizeram entre energia, calor e
trabalho por meio da análise de como a energia total do organismo humano se dissipa.
Analisando os resultados da segunda etapa, que consistia na análise entre os rótulos
derefrigerante comum e de refrigerante light, os alunos constataram que o valor calórico diminuiu à
medida que se reduziu um componente (carboidratos/glicídios). Nesse momento, fez-se uma
abordagem dos termos diet e light, cuja compreensão é de extrema importância para o consumo
de forma correta e o posicionamento crítico dos alunos perante questões que envolvem esses
termos. Diet é o termo empregado para designar a retirada de um nutriente do alimento, sem a
necessidade de redução do valor energético. Nesse sentido, um alimento diet pode ser empregado em
dietas especiais com restrições, tais como ausência de sal para um hipertenso ou de açúcar para um
diabético. Por outro lado, o termo light é utilizado para indicar a redução mínima de 25% em
determinado nutriente ou valor energético (Silva e Furtado, 2005).
A participação ativa dos alunos nas atividades propostas bem como nas críticas após a
aula,contribuiu para melhor ajuste no desenvolvimento da metodologia de ensino, que será
brevemente empregada em duas escolas de ensino médio, da rede particular e da rede pública.

4. CONCLUSÃO
A contextualização demonstrou ser um recurso importante na busca por um ensino de Química que
contribua para a formação de cidadãos cada vez mais críticos e bem informados. Os resultados
encontrados sugerem que a proposta de ensino descrita foi bem aceita pelos estudantes e atuou de
maneira facilitadora no processo de ensino-aprendizado.
Portanto, esta proposta de aula indica uma alternativa de ensino em que se deve investir,
interligando assim, a química com a vida dos alunos e propiciando uma maior aquisição de
conhecimento. Cabe, ainda, ressaltar a importância da rotulagem nutricional para este processo,
visto que, ao mesmo tempo em que atua de forma facilitadora, propicia a motivação e a aguça a
curiosidade dos alunos acerca do tema proposto, favorecendo assim a aprendizagem do tema.
Este estudo indica que a partir de aulas contextualizadas envolvendo o tema nutrição, podem-se
desenvolver os conceitos de energia, trabalho e calor, além de ensinar o conteúdo de uma
forma mais interessante para os alunos. Reitera-se que o presente trabalho pode contribuir para uma
educação mais dinâmica e atraente, onde a Química presente no dia-a-dia do aluno seja mais
compreendida e útil para a sua vida.
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RESUMO
O presente artigo baseia-se na reutilização do óleo residual coletado no refeitório do IF Baiano
Campus Santa Inês-BA, com fins a um descarte mais eficiente deste resíduo, que comumente é
depositado na rede de esgotos, atingindo níveis cada vez mais alarmantes de degradação
ambiental. Neste sentindo, este trabalho, deixa clara a tendência e a emergência em se
discutir uma ideia sustentável para o reaproveitamento do óleo residual deste Campus,
proveniente do processo de cocção dos alimentos, destinando-o, a fabricação de sabão.
Podendo suprir a demanda dos sabões utlizados na instituição. Espera-se que com esse
trabalho, o Campi se conscientize, que seu descarte no meio diminua drasticamente,
dimimuindo também, o custo e, a dificuldade no tratamento de esgoto. Tanto a nível
econômico, quanto a nível ambiental, a reutilização do óleo residual faz-se cada vez mais
necessária, gerando ganhos sistêmicos a sociedade como um todo. Este trabalho é uma idéia
local, mas visando efeito global.
Palavras-chave: óleo residual, saponificação, meio ambiente.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, a reciclagem do óleo residual, proveniente de frituras, vem se mostrando cada
vez mais necessária e vantajosa no setor empresarial, quer seja por razões econômicas quer
seja pelas ambientais.
Após a sua utilização, em geral, os óleos residuais apresentam partículas em suspensão
(resíduos provenientes dos alimentos fritados) e sua composição química alterada. Não existe
um método único pelo qual é possível detectar todas as situações que envolvem a
deterioração de óleos no processo de fritura. A determinação do ponto ideal para descarte
tem impacto econômico significativo implicando em maior custo quando o óleo for descartado
cedo, antes de sua degradação efetiva, e pela perda da qualidade do alimento, quando
descartado tardiamente. Alguns indicadores utilizados por restaurantes e fastfoods, para
determinar o ponto de descarte do óleo ou da gordura são alteração de cor, formação de
fumaça e de espuma durante o processo de fritura e alterações de aroma e de sabor
(O’BRIEN., 1998).
A degradação de óleo e gorduras é resultado, principalmente, de reações hidrolíticas e
oxidativas que ocorrem no processamento de alimentos, expresso no trabalho de Bobbio e
Bobbio (1992). O processo de fritura expõe os óleos e as gorduras a três agentes capazes de
provocarem estas alterações: 1. Água, proveniente do próprio alimento, responsáveis por
alterações hidrolíticas e das quais resultam os ácidos graxos livres, monoglicerídeos,
diglicerídeos e glicerol; 2. Oxigênio que entra em contato com o óleo ou gordura a partir de
sua superfície e provoca alterações oxidativas e 3. Temperatura, responsável pelas alterações
técnicas (LAGO et al., 1997).
Todos estes fatores representam a suposição de que o óleo residual traz consigo inúmeras
impurezas oriundas do seu processo de cocção dos alimentos e, a presença deste material, no
ambiente, além de acarretar problemas de origem estética, diminui a área de contato entre a
superfície da água e o ar atmosférico impedindo a transferência do oxigênio da atmosfera para
a água, e também os óleos e graxas em seu processo de decomposição, reduzem o oxigênio
dissolvido elevando a DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), causando alteração no
ecossistema aquático, comprometendo assim, a base da cadeia alimentar aquática,
contribuindo para a ocorrência de enchentes, além de propiciar o entupimento de tubulações
de esgoto, o óleo descartado no esgoto também pode atingir as estações de tratamento de
águas residuárias. Os óleos residuais apresentam baixa solubilidade em água, dificultando os
processos de tratamento destas.
De acordo com Mittelbach (1988) e Neto et al (2000), hoje, no Brasil, parte do óleo vegetal
residual oriundo do consumo humano é destinado a fabricação de sabões. E, em menor
volume, à produção de biodiesel, entretanto, a maior parte deste resíduo é descartado na rede
de esgotos (NETO et al., 2000; FERRARI, OLIVEIRA e SCABIO, 2005).Segundo, Hocevar (2005)
cada litro de óleo despejado no esgoto urbano tem potencial para poluir cerca de um milhão
de litros de água, o que equivale à quantidade que uma pessoa consome ao longo de quatorze
anos de vida.
Por esses e outros motivos é que a reutilização de óleos e gorduras vegetais residuais (OGR) de
processos de frituras de alimentos tem- se mostrado atraente, e que vem ganhando espaço
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com o passar do tempo, devido ao baixo custo dessa reciclagem, e o impacto ambiental
positivo que traz consigo, diminuindo o direcionamento indevido das sobras industriais ou
particulares dos óleos vegetais. Na medida em que aproveita o óleo vegetal após a sua
utilização na cadeia alimentar, resulta-se assim num segundo uso, ou mesmo uma destinação
alternativa a um resíduo da produção de alimentos, diz Almeida et al (2000).
Fazendo uma reflexão de todas essas questões, uma das propostas apresentadas neste
estudo, na tentativa de minimização dos impactos gerados pelo descarte de óleo usado, é a de
destiná-lo a fabricação de sabão.
Existem três principais vantagens decorrentes da utilização de óleos vegetais residuais de
fritura como matéria-prima para a produção de sabão: a primeira, de cunho tecnológico,
caracteriza-se pela dispensa do processo de extração do óleo; a segunda, de cunho econômico,
caracteriza-se pelo custo da matéria-prima, pois por se tratar de um resíduo o óleo residual de
fritura tem seu preço de mercado estabelecido; a terceira de cunho ambiental, caracteriza-se
pela destinação adequada de um resíduo que em geral, é descartado inadequadamente
impactando o solo e o lençol freático.
Frente às circunstâncias apresentadas, finalmente, é importante ressaltar, que a coleta do
óleo residual do refeitório do IF Baiano Campus Santa Inês-BA, é uma ótima alternativa para
aproveitamento deste resíduo, a fim de se adequar aos princípios que se estabelecem na
definição de desenvolvimento sustentável.
A discussão a ser apresentada neste artigo se justifica por esta introdução: uma explanação
dos riscos do óleo usado em frituras ao meio ambiente e, reutilização deste, para fins de
fabricação de sabão.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Toda atividade antrópica gera resíduos. Essa geração é inevitável e vai existir por tanto
tempo quanto a espécie humana. O descarte incorreto desses rejeitos sejam eles domésticos
ou industriais, inviabiliza seu reuso, sua reciclagem, bem como contribui para a degradação
dos compartimentos ambientais onde são depositados (NOGUEIRA, BEBER., 2009).
Para que isso não ocorra, é necessário que planos de gestão integrada de resíduos sejam
concebidos e implantados, visando estabelecer metodologias de descarte, coleta, tratamento
e disposição final sanitariamente adequadas à manutenção da saúde pública e do meio
ambiente (NOGUEIRA, BEBER., 2009). Dentre esses resíduos figura o óleo vegetal usado em
frituras, já exaurido e inviável para a composição e preparo de alimentos.
Mesmo não existindo padrões e legislação específicos sobre o tempo de uso e troca do
meio de fritura, este é descartado por seus usuários por conferir sabor desagradável ao
alimento e saturar o mesmo com gordura, devido ao aumento da viscosidade. Assim, o óleo
torna-se resíduo, ou seja, deixa de ser útil a quem o descartou (NOGUEIRA, BEBER., 2009).
Em relação à destinação do óleo exaurido, atualmente, como no país não há leis que
regulamentem o descarte dos óleos de fritura, muitos estabelecimentos comerciais e
residenciaisjogam este óleo em quatro alternativas usuais: esgoto, solo, corpos hídricos e
aterros. Todos eles, até mesmo a forma mais controlada que é o aterro sanitário, são
indevidos em graus e fatores diferentes, trazendo prejuízos para os assentamentos humanos,
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os cidadãos que neles vivem, as formas de governo que os controlam e o meio ambiente que
os suporta (NOGUEIRA, BEBER., 2009).
Este óleo usado, ao ser descartado na rede de esgotos, há entupimento e mau
funcionamento das tubulações, tornando necessário o uso de produtos químicos que são
tóxicos, o que implica em danos ambientais. Além disso, ao ser despejado nas redes de esgoto,
o óleo encarece o tratamento de água em até 45%, (ALVES, 2010).
Devido a menor densidade do óleo em relação à água, o óleo fica na superfície, criando uma
barreira que dificulta a entrada da luz e a oxigenação da água, o que traz danos a todos que
pertencem àquele habitat. Somado ao desequilíbrio na vida marinha, quando os óleos
residuais chegam aos cursos d’água, aumenta-se o efeito estufa, pois o óleo é decomposto e
libera gás metano, que é 21 vezes mais tóxico que o gás carbônico devido a maior retenção de
radiação solar (OLIVEIRA, 2001).
Quando são depositados no solo, em depósitos clandestinos, ou até mesmo quando
chegam aos cursos d’água e se acumulam nas margens, estes resíduos têm a capacidade de
impermeabilizar o solo, agravando os efeitos das enchentes (ALVES, 2010).
Quando descartado junto com o lixo doméstico comum e acondicionado para a coleta
convencional de resíduos sólidos urbanos, o óleo vegetal usado em frituras caracteriza um
desperdício de matéria-prima energética e nutricional, para indústrias e seres vivos. Passível
de reciclagem, química e metabólica, o óleo em aterros fica confinado, indisponível para tais
utilizações, sendo no máximo bioconvertido a metano e queimado nos queimadores de
excesso de gás. Como pode ser reciclado e necessariamente não precisa ser destinado ao
aterro, o óleo, junto à coleta comum, significa também um custo desnecessário de coleta e
transporte do lixo doméstico, ocupando um volume que poderia ser ocupado por outros
resíduos, mais adequados a tal destinação (NOGUEIRA, BEBER., 2009).
Embora o descarte inadequado dos óleos residuais tragam impactos negativos ao meio
ambiente e à sociedade, é possível reciclar estes materiais e, com isso, diminuir os danos à
natureza e gerar lucros com os cerca de 30.000 toneladas anuais de óleo de fritura (PARENTE.,
2003 apud ALVES, 2010).
No país, o reaproveitamento destes materiais, na maioria das vezes, é através da produção
de sabão e biodiesel (NOGUEIRA, BEBER., 2009 apud ALVES, 2010).
Porém a produção de biodiesel a partir de óleo de fritura residual demanda uma
quantidade e frequência muito grande dessa matéria-prima (ZHANG et al. 2003 in NOGUEIRA,
BEBER., 2009). Em estabelicimentos que não possuem grandes excentes de óleo usado,
sugere-se a sua reutilização para a fabricação de sabão, tonando-se assim, economicamente
viável.
A reciclagem do óleo comestível para a fabricação de sabão, vem como uma alternativa
para implementação das estruturas do conhecimento científico em diversos níveis do
conhecimento, por uma fácil aplicação e diversos conceitos envolvidos. Visando uma
alternativa de evitar que o óleo comestível residual seja descartado como lixo, visto que lixo
não existe, mas sim matéria-prima já utilizada, mas que ainda pode ser transformada em
diversos produtos, como o sabão, necessitando apenas de pequena mão de obra e
conhecimento sobre o material para que isso aconteça (AZEVEDO, 2009).
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Este sabão, além de ser um produto de excelente qualidade, poderá resolver parte de
nossos problemas, uma vez que para sua produção consumiremos o óleo comestível residual
que será um componente de uma nova reação de produção de sabão. Este produto de grande
necessidade na higienização de materiais diversos em nosso cotidiano. O sabão é um produto
aplicado amplamente em nosso cotidiano, sendo ele na forma de barra, líquido, pó ou pasta.
Sua fabricação é de fácil execução (AZEVEDO, 2009).
Portanto, Este trabalho tem como objetivo ressaltar a reciclagem de Óleos e Gorduras
Residuais (OGR), e sua importância como uma alternativa para a aplicabilidade na fabricação
de sabão de forma prática (OLIVEIRA, 2003).

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL
Conscientizar o IF Baiano Campus Santa Inês-BA, sobre os possíveis impactos ambientais,
causados através do descarte inadequado do óleo usado para frituras no refeitório do mesmo.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ͻDestinar o óleo de fritura usado no refeitório do IF Baiano Campus Santa Inês-BA para a
reciclagem;
ͻƌŝĂƌŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĂƌƚĞƐĂŶĂůĚĞƐĂďĆŽ͖
ͻMinimizar os impactos ambientais causados pelo óleo de fritura.

4. METODOLOGIA
A metodologia proposta nesse trabalho parte da premissa que é muito mais fácil,econômica e
tecnicamente, coletar o óleo vegetal usado diretamentena fonte geradora (refeitório) e tratálo por um processo simples de reciclagem do que esperar que este atinja os compartimentos
ambientais e demande tratamentos in loco de seus impactos.A metodologia aplicada na
produção foi feita através de uma receita do curso de Engenharia Ambiental do Centro
Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal (ALBUQUERQUE,2009).
4.1 REAGENTES
ͻMůĞŽĚĞƐŽũĂ͖
ͻ,ŝĚƌſǆŝĚŽĚĞƐſĚŝŽ
ͻŐƵĂ

4.2 EQUIPAMENTOS
ͻFormas de PVC utilizadas na confecção de sabonetes artesanais

ͻ>ƵǀĂƐĚĞďŽƌƌĂĐŚĂ
ͻhŵƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƉĂƌĂƋƵĞƐĞƉŽƐƐĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚŽĂŚŽŵŽŐĞŶĞŝǌĂĕĆŽĚŽƉƌŽĚƵƚŽ
ͻŽůŚĞƌĚĞƉĂƵ
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4.3 PROCEDIMENTO
Inicialmente, mede-se, com a proveta de 250mL, 600mL de óleo de cozinha previamente
utilizado e devidamente filtrado. Este óleo é colocado num recipiente de plástico. Em um
béquer de 600 mL, dissolve-se 96g de NaOH e, em seguida, mistura-o, lentamente, com o óleo
de cozinha. A mistura é feita manualmente com o auxílio de um bastão de vidro sob uma
chapa aquecedora à temperatura de 150ºC por cerca de 10 minutos, até que a sua
consistência se torne mais firme. Durante a mistura, observa-se se o oléo adquiriu uma
coloração esbraquiçada, e o transfere para um funil de separação. Após adiciona-se cloreto de
sódio - que auxilia na separação da solução em duas fases. Na fase superior (fase apolar)
encontra-se o sabão e na inferior (fase aquosa e polar), glicerina, impurezas e possível excesso
de soda. Nesta etapa realiza-se uma eliminação da fase inferior e, a fim de garantir a
saponificação da gordura pela soda, adiciona-se água e hidróxido de sódio à fase superior,
repetindo esta operação quantas vezes seja necessário. Após terminado o processo pode-se
colocar aditivos que irão melhorar algumas propriedades. Como os corantes e alguns talos de
cravo-da-Índia. Em seguida deixa-se a mistura descansar por cinco dias em formas de PVC.
Cinco dias após o preparo do sabão é possível verificar as características básicas de um sabão
comum, como a capacidade de limpeza e a solubilidade em água. Observe a Figura 1, que
apresenta o esquema de funcionamento da fabricação de sabão.

FIGURA 1- Esquema simplificado de um processo de produção de sabão

5. RESULTADOS ESPERADOS
Acredita-se que com a efetivação deste trabalho, os impactos ambientais gerados pelo
descarte indevido dos óleos usados pelo refeitório do IF Baiano Campus Santa Inês-BA,
diminua de forma drástica. Estima-se que com o reaproveitamento deste resíduo, além das
questões ambientais, as questões econômicas também poderão se envolver, uma vez que,
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haverá uma diminuição nos custos no tratamento de esgotos e menores gastos com a compra
de sabões.
Espera-se ainda, que haja uma maior conscientização e participação por parte da instituição, a
fim, de se alcançar um destino adequado e seguro para o óleo residual do refeitório. Com a
efetivação deste trabalho, os discentes envolvidos, poderão aplicar seus conhecimentos
básicos de química, para a fabricação deste produto (sabão).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O óleo vegetal residual que, no início era resíduo, descartado pelo refeitório do IF Baiano
Campus Santa Inês-BA por não apresentar mais utilidade, agora se torna algo útil novamente.
Em uma visão mais ampla, trabalhar em favor da preservação do meio ambiente requer
mudanças de atitudes e essas mudanças serão mais fáceis e rápidas, se o IF Baiano Campus
Santa Inês-BA se tornar mais consciente de que, o processo adequado de descarte de possíveis
substâncias poluidoras do meio ambiente, como o óleo usado em frituras, poderá vir a trazer
benefícios imediatos tanto para a intituição quanto para o meio ambiente.
Outro fato,é de se frizar a importância de se preservar e reciclar, o que vem a somar,
propiciando assim a cidadania e tornando possível para as pessoas um novo mundo, já que as
pequenas ações como essa refletem positivamente na preservação do meio ambiente e no
desenvolvimento
de
novas
tecnologias.
O fato do processo de reciclagem do óleo de fritura ser simples ajudará na aplicação deste
trabalho, incentivando assim todos os envolvidos pelo resultado do bem-estar, através da
redução dos impactos ambientais.

.
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RESUMO
Em um mundo repleto de informações, manifestar o interesse dos alunos para as ciências tem
sido uma tarefa muito difícil. As Histórias em Quadrinhos podem ser utilizadas para estimular a
curiosidade dos alunos pelas disciplinas taxadas de difíceis, criando uma atmosfera de caráter lúdico e
familiar, sendo um recurso pedagógico excelente para atrair os alunos e despertar competências que
vão além de informações científicas, mas de interdisciplinaridade. Este trabalho teve por objetivo
analisar a relevância da elaboração de materiais alternativos aos relatórios formais baseado nos
experimentos realizados no laboratório da disciplina de Físico-química Experimental II na formação de
alunos de Licenciatura em Química, no seu próprio processo de ensino-aprendizagem, bem como para
facilitar o processo de abstração dos alunos.

Palavras-chave: História em quadrinho, Físico-química, Aprendizagem
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1. INTRODUÇÃO
Despertar o interesse de alunos para a leitura de modo geral, e estimulá-los a se inserir no mundo
científico tem sido uma tarefa muito difícil. Disciplinas como química, física, matemática, são objetos de
mitificação e repulsa dos alunos, por serem consideradas difíceis. Os textos científicos e livros não são
muito atrativos ao público jovem, uma vez que traz uma linguagem técnica pesada e complexa, o que
agrava essa situação, levando os alunos a se afastarem ainda mais.
As Histórias em Quadrinhos (HQs), ao contrário, despertam um interesse devido a seu caráter
informal e divertido, que desperta o interesse desde crianças até adultos, que devido aos seus
elementos, há uma integração com o texto e uma identificação, inclusive facilitando o processo de
interdisciplinaridade devido à contextualização, utilizando as cores, os balões de diálogo e cenários nos
quadrinhos.
Como alternativa à distância entre o conhecimento científico e o público leigo, que desvirtua os
objetivos da educação e divulgação cientifica, as histórias em quadrinhos vem ganhando destaque como
recurso didático na inclusão dos temas científicos no cotidiano dos alunos, criando uma familiaridade
por seu diferencial lúdico.
Ao contrário dos textos científicos e livros didáticos, as histórias em quadrinhos sempre
despertaram o interesse desde os mais jovens, até os adultos. Durante muito tempo foi considerada
uma ameaça devido ao seu caráter informal e apresentar uma linguagem popular, sendo classificada
como uma ameaça à intelectualidade (PIZZARO, 2009). Entretanto, os educadores logo perceberam que
por atingirem a massa, esse seria um ótimo veículo de informação, não mais uma ameaça. Mas porque
os quadrinhos despertam tanto interesse? Seu caráter é dinâmico, devido à sucessão de imagens, com
uma ordem lógica, fazendo o uso do imaginário, mexendo com a criatividade e a emoção, permitindo,
inclusive, um alto nível abstração (CABELLO et al, 2010).
Segundo Melo et al (2006), os quadrinhos têm o poder de criar uma relação lúdica com o mundo,
alcançando um estágio de maior compreensão do indivíduo enquanto ser social. Os autores ainda
afirmam que, inserindo as histórias em quadrinhos nas salas de aula, é possível contribuir com a
formação do sujeito-leitor; não apenas leitor de palavras, mas também leitor de imagens, de linguagens,
ideologias, culturas e tradições. Succi Jr (2010) afirma que os quadrinhos se apresentam como uma
mídia onde podemos encontrar uma linguagem icônica a qual oferece uma representação cultural única,
além do estímulo visual que contribui para a compreensão da leitura. Baseado nisso, pode-se perceber
que a compreensão de textos mais complexos, tais como os científicos, que fazem parte do programa
disciplinar das escolas pode ser maior com esse recurso.
Pizarro (2009) declara que bem como outros veículos de comunicação em massa, as histórias
cotidianas de gibis têm destaque devido a uma grande variedade de conceitos e conteúdos que, embora
não tenham o objetivo de serem textos escolares, conseguem contribuir de maneira significativa para
este processo. Sendo assim, a utilização das informações e conceitos dentro das histórias é
extremamente comum e oferece aos professores a oportunidade de utilizá-las como um recurso
adicional e atrativo para o processo de ensino e aprendizagem.
Muitas vezes, observa-se o uso das HQ em tirinhas presentes em livros, retiradas de revistas que
não possuem um objetivo primariamente educativo, mas que tratam de temas que fazem parte do
currículo escolar, como alimentação, água, que podem ser amplamente explorados pelos professores
em sala de aula. Porque não explorar ainda mais este recurso para fins didáticos? Mas o que se observa
é que há uma ausência de propostas ou uma metodologia específica que auxilie na utilização desse
material. A dificuldade da aquisição e utilização de programas e softwares que tornem a confecção
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desse material é uma barreira que desestimula muitos profissionais da educação, o que dificulta
inclusive a divulgação científica.
Assim, Este trabalho teve por objetivo analisar a relevância da elaboração de materiais alternativos
aos relatórios formais baseado nos experimentos realizados no laboratório da disciplina de Físicoquímica Experimental II na formação de alunos de Licenciatura em Química, no seu próprio processo de
ensino-aprendizagem.

2. METODOLOGIA
2.1 Realização das práticas
A primeira parte da pesquisa foi a realização das práticas laboratoriais referentes à disciplina de
físico-química experimental cujos temas abordados foram soluções, equilíbrio químico, cinética química
e eletroquímica, com registros de filmagens e fotografias.

2.2 Elaboração de relatórios convencionais
Após cada prática, começava-se o processo de elaboração dos materiais. Na confecção das HQs,
primeiramente realizava-se uma pesquisa de cunho bibliográfico, envolvendo a fundamentação teórica
de cada tema relativo à prática a ser adaptada na HQ. Então se elaborava os roteiros convencionais, com
introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussão, conclusão e
referências.

2.3 Adaptação do roteiro
Após a elaboração do relatório convencional, partia-se para a discussão em equipe, sobre o roteiro
da HQ, uma vez que as informações das HQs devem ser de fácil entendimento e com um texto bastante
resumido.

2.4 Confecção das imagens
De posse dos roteiros, eram feitos os desenhos, expressões faciais dos personagens e materiais do
laboratório, com o programa “MyWebFace.exe” de acesso livre, com o auxílio do “Paint” do windows. A
figura abaixo mostra um exemplo dessa atividade.

Figura 1 – Adaptação dos desenhos no Paint
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2.5 Montagem da HQ
Em seguida, montava-se as HQs, com a utilização do programa “Hagaquê”, também de acesso livre.
Feito isso, todo trabalho era avaliado pela equipe a fim de corrigir possíveis erros gramaticais,
conceituais e de estética. A Figura 2 ilustra parte de um dos relatórios em produção.

Figura 2 – Montagem da HQ no programa Hagáquê

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As atividades propostas com a utilização das HQ visam facilitar o processo ensino-aprendizagem,
baseado no interesse dos alunos e em todos os aspectos já discutidos. Os alunos demonstraram intensa
participação em todas as etapas da atividade, o que propiciou uma melhor assimilação dos conceitos
abordados na disciplina de físico-química, uma vez que tinha que ser analisados cada fala dos
personagens, pois os balões não permitiam textos extensos, e a própria HQ pede um texto com
linguagem mais informal.
O maior problema encontrado foi a confecção dos cenários, pois o programa não disponibilizava de
cenários de laboratório, e manipular os personagens de modo que parecessem segurar um tubo de
ensaio, por exemplo, era muito difícil. Mas o resultado foi um Almanaque de práticas laboratoriais
muito divertidas e que permite relembrar e facilitar a abstração em cada etapa da prática com desenhos
que se assemelham aos reais, além, de situações engraçadas que aconteciam com os alunos durante a
realização das aulas, para dar um caráter ainda mais familiar às HQs. A figura abaixo ilustra uma parte
do relatório produzido com esta metodologia.
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Figura 3 – Parte de uma HQ

4. CONCLUSÃO
As HQs elaboradas podem alcançar um alto nível de abstração e de compreensão das práticas
laboratoriais devido a sua linguagem popular, a presença de elementos que possam não ser parte do
cotidiano dos alunos, mas que a visão das reações e do procedimento prático no laboratório auxiliam no
entendimento das figuras das HQs ou mesmo dos livros didáticos, e que consegue atrair um vasto
público, sendo portanto, ideal para disseminação da ciência, uma vez que é evidente que se trata de um
recurso para despertar o interesse dos alunos e buscar um maior nível de abstração e contextualização
devido aos seus elementos. Sendo assim, busca-se facilitar a aprendizagem e permitir o acesso e a
compreensão de textos científicos e de aquisição de conhecimento na área da físico-química.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de dois bolsistas (do programa PIBID - campus
Ipanguaçu, do curso de Licenciatura em Química), sobre uma aula interdisciplinar entre as disciplinas de
Química e Matemática no processo ensino-aprendizagem dos discentes. Inicialmente os bolsistas
aprenderam como fazer uma sequência didática, ensinada pela professora-supervisora do programa. O
grupo foi divido em cinco subgrupos, cada dupla escolhia uma disciplina para relacionar com a Química,
quando os bolsistas estavam elaborando a sequência didática o coordenador sugeriu que cada dupla
ministrasse sua sequência ao grupo. As aulas interdisciplinares tiveram como objetivo, proporcionar aos
futuros docentes a participação em experiências metodológicas e práticas docentes inovadoras, com a
intenção de desenvolver um ensino de qualidade dentro de sala de aula, para que futuros professores
possam romper com a educação fragmentada que lhe foram ensinados. Na sequencia didática utilizouse como base uma tirinha do livro de Feltre, sendo abordados assuntos de química e matemática do
ensino médio, com os seguintes temas: Sistema Internacional de Medidas, Grandezas e Unidade de
Massa Atômica. A aula interdisciplinar foi ministrada no dia 3 de dezembro de 2010 numa sexta-feira na
escola J.K. No inicio os bolsistas sentiram dificuldades porque a interdisciplinaridade ainda é pouco
trabalhada no Brasil e os dois discentes nunca haviam assistido a uma aula deste teor. Desse modo, a
aula de interdisciplinaridade foi muito lucrativa para a constante aprendizagem de todos os bolsistas e
para uma maior interação entre professor-aprendiz, onde cada discente passava a ser docente, uma vez
que, para ensinar é preciso estudar os bolsistas adquiriram cada vez mais conhecimentos e o
aperfeiçoamento nas práticas pedagógicas, que futuramente iram ser utilizadas nas escolas junto com
seus alunos.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Matemática e Química.
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INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID Campus Ipanguaçu, iniciouse oficialmente com o subprojeto no curso de Licenciatura em Química no Campus de Ipanguaçu no dia
13 de abril de 2010 e é formado por um professor do curso de Química (coordenador de área), 10
bolsistas, sendo 3 do segundo período, 6 do quarto período, 1 do quinto período e uma professora da
escola conveniada (supervisora), que leciona na Escola Estadual Juscelino Kubitschek – J.K, a maior
escola Estadual do Rio Grande do Norte, situada no município de Assú.
O PIBID Ipanguaçu está implantado no curso de Licenciatura em Química há um ano e cinco
meses, com o intuito de proporcionar aos futuros professores a participação em experiências
metodológicas e práticas docentes inovadoras; e contribuir para elevar a qualidade da formação
docente e o envolvimento dos alunos nos cursos de licenciatura participantes do projeto.
O presente trabalho elaborado por dois bolsistas consiste em descrever uma aula
interdisciplinar, que relacionava duas disciplinas (Matemática e Química) e expor como ela foi
trabalhada. Em uma das reuniões do programa, a professora-supervisora ensinou como fazer uma
sequência didática e pediu para que os bolsistas se dividissem em duplas, formando cinco subgrupos e
escolhessem uma matéria para trabalhar, com a disciplina de Química. Quando estávamos trabalhando
com a sequência didática, o coordenador sugeriu que todos os subgrupos apresentassem as aulas de
interdisciplinaridade para o grupo, com o propósito de relacionar a seguintes questões; o ensino de
química numa abordagem contextualizada, através da interdisciplinaridade para unir disciplinas distintas
que estão interligadas entre si através da percepção do dia-a-dia.
Através dessas temáticas iremos analisar a formação do conceito de interdisciplinaridade na
formação de futuros docentes na área de ciências, e compreender as principais dificuldades e
questionamentos que os discentes tiveram na elaboração da aula interdisciplinar.

FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS
A interdisciplinaridade surge como uma forma inovadora de transmitir conhecimento, através
de movimentos estudantis que lutava por um ensino de qualidade e pela revogação da educação
fragmentada nas escolas.

A interdisciplinaridade surge na Europa, principalmente na França e na Itália, em
meados da década de 1960 [...], época em que se insurgem os movimentos estudantis,
reivindicando um novo estatuto de universidade e de escola.
Aparece, inicialmente, como tentativa de elucidação e de classificação temática das
propostas educacionais que começavam a aparecer na época, evidenciando-se, através
do compromisso de alguns professores em certas universidades, que buscavam, a
duras penas, o rompimento a uma educação por migalhas. (FAZENDA, 1994, p. 18).

A interdisciplinaridade enquadra-se com uma possível proposta de qualidade de ensino nas
escolas, como bem argumentou Paulo Freire (1997) na analise de educador-educando. Na escola, em
qualquer grau de escolaridade, alguns educadores apresentam um caráter especial e marcante que é
fundamentado por narrações, isto é, a narração de conteúdos que tende a petrificar-se ou a fazer-se
algo quase morto, falar da realidade como algo parado, sedimentado, bem comportado e não relacionar
a teoria ao cotidiano vivenciado, que por sua vez não chama atenção do aluno.
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Segundo Alves (2007), a interdisciplinaridade introduz a cooperação e o diálogo entre
disciplinas através de ações coordenadas. Desta forma, o aluno pode compreender a existência de um
inter-relacionamento entre os conhecimentos adquiridos em diferentes disciplinas. Essa ciência
integradora permite que o aluno atribua sentido ao conhecimento construído em sala de aula, evitando,
assim, a ideia de que o que foi aprendido em uma disciplina não serve para outra. Com esse objetivo é
que deve ser trabalhada a interdisciplinaridade, pois ela permite que os educandos trabalhem com uma
visão ampla sobre o conhecimento aprendido na sala de aula e o mundo.

Interdisciplinaridade: interação existente entre duas ou mais disciplinas, em contexto
de estudo de âmbito mais coletivo, no qual cada uma das disciplinas em contato é, por
sua vez, modificadas e passa a depender claramente uma(s) da(s) outra(s). Resulta em
enriquecimento recíproco e na transformação de suas metodologias de pesquisa e
conceitos. [...] A interdisciplinaridade também é entendida, de forma radical, como
“atitude de superação de toda e qualquer visão fragmentada e/ou dicotômica que
ainda mantemos de nós mesmos, do mundo e da realidade”. [...] é também entendida
como um diálogo que possibilite o enriquecimento das disciplinas em nível de método
e perspectiva; é uma proposta de religare entre o conhecimento científico e a
complexidade do mundo vivido, para a medida do humano na produção da ciência,
visando a superação da dicotomia entre teoria e prática. É uma das chaves para a
compreensão do mundo, uma vez que esse não é feito de coisas isoladas, mas consiste
em várias dimensões complementares. (VILELA; MENDES, 2003, p. 528).

Assim a interdisciplinaridade não deve ser vista de forma negativa pelos educadores e sim de
forma positiva, capaz de unir disciplinas diferentes que tem como objetivo uma única finalidade, o de
ensinar e fazer com que seus alunos possam aprender o assunto abordado em sala de aula e que
possibilite a capacidade de usar esses conhecimentos adquiridos na sua vida profissional.

MATERIAIS E MÉTODOS
No dia 21 de outubro de 2010 a professora supervisora do programa PIBID apresentou para os
bolsistas uma sequência didática que abordava uma aula interdisciplinar com as matérias de português
e matemática onde, a mesma havia trabalhado em uma de suas turmas junto com uma professora de
português numa escola privada da cidade de Assú.
A princípio, a supervisora comunicou que os bolsistas teriam que escolher uma tirinha em
quadrinhos que relaciona-se a disciplina de Química a outra matéria e que de acordo com a tirinha, os
discentes desenvolveriam a sequência didática. Partindo dessa ótica, foram discutidos entre os bolsistas
e a supervisora quais livros seriam trabalhados, chegando a um consenso de que a escolha do livro para
retirar as tirinhas em quadrinhos, seria arbitrária. Formaram-se cinco subgrupos onde, cada dupla teria
que escolher uma disciplina para ser trabalhada com a Química.
Mediante as explicações feitas pela professora, a dupla optou por trabalhar
interdisciplinarmente com as ciências Química e Matemática. Para a elaboração da sequência escolheuse uma tirinha intitulada “O mago de ID” retirada do livro de Feltre (Química geral vol. 1). Dentre os
conteúdos abordados estão: Sistema Internacional de Medidas, Grandezas e Unidade de Massa
Atômica. A dupla que trabalhou esta tirinha foi formada por bolsistas de semestres diferentes, um do
terceiro e outro do segundo período. Veja a tirinha a seguir:
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Figura 1: Tirinha usada para realizar a aula interdisciplinar.

A sequência didática ficou para ser apresentada a professora supervisora e ao grupo no dia 10
de novembro de 2010. Depois que a dupla expôs a sequência, começou o trabalho de elaboração da
aula para ser apresentada ao grupo na presença do coordenador do PIBID. Foram abordados os
assuntos cidadania e meio ambiente, como temas transversais que era uma das tarefas indicadas,
porém opcional. Consistia em elaborar-se um jogo de cartas com perguntas e respostas. Para participar
do jogo os alunos teriam que levar uma semente ou uma muda de árvore e em seguida, a classe seria
dividida em grupos. O grupo ganhador escolheria um local para serem plantadas as mudas de arvores,
em um lugar estratégico para simbolizar a luta contra o aquecimento global.
Foi elaborada uma aula em PowerPoint, ministrada no dia 3 de dezembro de 2010. No dia da
apresentação os subgrupos reuniram-se no laboratório da escola conveniada ao programa, pois naquele
mesmo dia estava sendo realizada uma destilação simples numa sala adaptada para funcionar o
laboratório de ciências. A sala foi caracterizada da seguinte forma: janelas de veneziana, quadro branco,
dois lavatórios, uma bancada, uma mesa razoavelmente grande com 11 cadeiras e armários de vários
tamanhos para guardar as vidrarias e reagentes do laboratório. Enquanto a destilação era feita, a dupla
seguia ministrando a aula. A visualização do slide foi feita no notebook do coordenador por falta de um
Datashow, que no dia estavam todos ocupados. Durante a apresentação foi utilizado o quadro branco,
os bolsistas apresentavam e o coordenador anotava alguns equívocos nos conceitos expostos por parte
dos discentes que ministravam a aula, enquanto que no decorrer da apresentação as outras duplas
interagiam, fazendo perguntas. Ao concluírem a apresentação, a dupla se sentou com o restante do
grupo e com o coordenador na mesa que estava no laboratório com formato retangular, onde cada
bolsista relatou sua opinião sobre a aula ministrada. Logo em seguida, o coordenador também mostrou
os pontos positivos e negativos da dupla que poderiam ser melhorados.

ANÁLISES E DISCUSSÕES
Por se tratar de uma área com conceitos não definidos, percebeu-se a dificuldade de trabalhar
com a interdisciplinaridade por parte dos bolsistas. Executar a aula interdisciplinar foi tarefa difícil,
porque eles nunca tiveram uma aula deste teor e, agora teriam que elaborá-la, passando a estudar para
nos basearmos de como iria ser apresentada a aula aos colegas de grupo e o coordenador de área. No
começo a dupla tinha mais ou menos uma noção de qual matéria iria ser trabalhada com a de Química,
que no caso, foi Matemática, devido ela está interligada com a disciplina em questão. Logo em seguida
foi detectado um pequeno problema, pois os mesmos precisavam achar uma charge que relacionasse as
duas ciências. A tirinha utilizada para a elaboração da aula é a mesma da Figura 1, exposta no item
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anterior. Outra dificuldade encontrada foi localizar dois assuntos diferentes que pudessem ser
trabalhados pelos dois bolsistas através da interdisciplinaridade com o cuidado de “respeitar o território
de cada campo do conhecimento, bem como distinguir os pontos que os unem e que os diferenciam.
Essa é a condição necessária para detectar as áreas para que se possam estabelecer as conexões
possíveis.” Como bem argumentou Siqueira e Pereira (1995). Depois de ter essa preocupação, à dupla
optou pelos seguintes assuntos: Sistema Internacional de Medidas, Grandezas e Unidade de Massa
Atômica. Após conclusão de elaboração da aula, sucedeu a apresentação da dupla ao grupo que ocorreu
no dia 3 de dezembro de 2010, no turno matutino dentro do laboratório da escola J.K. No momento da
apresentação o maior obstáculo encontrado pelos bolsistas foi o nervosismo, fazendo com que as
palavras esquivassem da memória. Mas depois de terminada apresentação, à tensão aliviou e os
bolsistas foram escutar a opinião do grupo, elogios e críticas. Para FREIRE (2004, p. 39), este é um dos
momentos fundamentais, pois é caracterizado como um momento de auto-reflexão, que se torna
necessário para compreender se o método pedagógico utilizado esta dando resultados, pois:

(...) na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da
reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem
que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à
reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática.
O seu distanciamento epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise, deve
dela aproximá-lo ao máximo. (...) quanto mais me assumo como estou sendo e
percebo a ou as razões de ser de porque estou sendo assim, mais me torno capaz de
mudar, de promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingênua para o de
curiosidade epistemológica.

Sendo assim, a auto-avaliação é necessária para os desenvolvimentos metodológicos e
didáticos de cada professor dentro de sala de aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com as experiências vivenciadas pelos bolsistas, pode-se concluir que a aula de
interdisciplinaridade foi muito lucrativa para a constante aprendizagem dos discentes, aumentando suas
habilidades enquanto futuros professores. Essas habilidades serão refletidas de forma positiva na
qualidade da educação das escolas brasileiras, onde os discentes ajudaram aos seus futuros alunos a
desmistificar a educação fragmentada que muitas vezes lhe é transmitida, consequentemente,
ajudando-os a fazer os diálogos necessários entre os fenômenos e regras estudados em diferentes
disciplinas.
Por fim, os estudos realizados para elaboração da aula foi de extrema importância para
qualidade didática dos professores em formação, visto que, os mesmos estão se adaptando aos novos
métodos pedagógicos da educação, ou seja, formando educadores mais qualificados para o processo de
ensino-aprendizagem dos alunos em sala de aula, onde os discentes estarão mais preparados para
avaliar e respeitar as limitações e habilidades de cada educando.
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APÊNDICE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA

OBJETIVOS:
1- Ensinar e aplicar o Sistema Métrico decimal de acordo com Sistema Internacional de unidades (SI);
2- Identificar e relacionar as grandezas: densidade, massa e volume;
3- Trabalhar grandezas inversamente proporcionais (regra de três) através de jogos educativos;

CONTEÚDOS:
QUÍMICA
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01- Sistema Internacional de Unidades;
02-Grandezas;
03- Massa, densidade e volume.
MATEMÁTICA
01- Grandezas inversamente proporcionais (regra de três);
02- Sistema decimais de medidas;

TEMAS TRANSVERSAIS
- Cidadania no ato de preservar o meio ambiente.

ANO
- 1ª serie (ano) do Ensino Médio

TEMPO ESTIMADO
45min.

MATERIAL ESTIMADO
01- Data Show;
02- Pincel, quadro;
03- Cartolina Guache;

DESENVOLVIMENTO
01- A Apresentação dos slides será toda em tirinhas Mafalda no data show;
02- Explicação do conceito: Sistema Internacional de Unidades;
03- Explicações do conceito de grandezas inversamente proporcionais (regra de três);
04- Explicação do conceito de massa, densidade e volume;
05- Explicação do conceito do sistema decimal de medidas;
06- Realizar experimento relacionando densidade, massa e volume para melhor compreensão dos
alunos;
07- Confeccionar cartazes comparando nosso planeta com o que teremos no futuro se os problemas
climáticos não forem amenizados;
08- Para participar do jogo o aluno deverá trazer uma muda de arvores ou sementes;
“Plante uma arvore e faça o mundo mais feliz”
09- Confeccionar placas para identificar as mudas;
11- O grupo que ganhar escolherá o lugar onde deverão ser plantadas as mudas ou as sementes;
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AVALIAÇÃO
- De forma contínua a dizer: Uma atividade avaliativa valendo 5 pontos, 2 na confecção dos cartazes e 3
na participação individual dos alunos durante a realização de todas as tarefas.

Elaborado pelos bolsistas:
Jânio Campelo e Marlizia
Adja. Com a orientação da
professora
supervisora
Francileide Martins.

Data de entrega: 10 de nov. de 2010.
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REAÇÕES QUÍMICAS PARA DEFICIENTES VISUAIS: UM ESTUDO DE CASOS NO
ENSINO DE QUÍMICA
1

2

3

D. F. SANTOS , D. S. MELO e M. L. S. F. BANDEIRA
Instituto Federal da Bahia - Campus Porto Seguro
daniellefelix@ifba.edu.br – seforas@ifba.edu.br - marcusbandeira@ifba.edu.br
1,2,3

RESUMO
Os estudos de casos têm sido utilizados como metodologia de ensino na formação de professores de
Química. Neste trabalho a referida metodologia consistiu em colocar os alunos da licenciatura em
Química em contato com um problema real que poderá ser encontrado a qualquer momento em sala de
aula, com o propósito de estimular o desenvolvimento do pensamento crítico, a habilidade de resolução
de problemas e a aprendizagem de reações químicas para deficientes visuais. Os resultados mostraram
que para este caso não existe uma única solução fixa e rígida, e sim uma adaptação de diversos métodos
já existentes, juntamente com outras estratégias inovadoras. Além de proporcionar aos licenciandos
uma visão de que não basta somente os conhecimentos dos conteúdos de Química, mas uma adaptação
a realidade que circula as escolas do ensino médio, bem como a importância de cursos de formação
continuada no desenvolvimento de suas estratégias de ensino, contribuem para uma formação
diferenciada do licenciando em Química.
Palavras-chave: Estudo de casos, cálculo estequiométrico, estratégias de ensino.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, o desenvolvimento de estratégias de ensino na área de Química vem se tornando
cada vez mais necessário. Nos últimos anos, a preocupação com a adoção de metodologias de ensino
que privilegiem o papel do aluno de graduação no processo de aprendizagem vem ganhando destaque e
orientando a construção e a concretização de propostas curriculares no mundo inteiro (PINHEIRO et al.,
2010). Segundo os PCN’s, o ensino de Química deve considerar que os aspectos e conteúdos
tecnológicos associados ao aprendizado científico sejam parte essencial da formação cidadã. Neste
sentido, o ensino de Química deve proporcionar o desenvolvimento de habilidades e competências,
permitindo que os alunos sejam capazes de argumentar, compreender, agir e adquirir uma atitude
permanente de aprendizagem. Diante disso, é de fundamental importância quebrar algumas barreiras
presentes em sala de aula, em que alunos com deficiência visual estão incluídos e propor condições ao
ambiente escolar que favoreçam a aprendizagem desses alunos (BRASIL, 1997).
Esse trabalho teve como objetivo utilizar o método de estudo de casos para fornecer
habilidades relacionadas ao ensino de química, bem como, promover alternativas metodológicas que
favorecesse a aprendizagem significativa dos conteúdos de Química do Ensino médio para alunos com
deficiência visual.
O que se observa no meio educacional é a dificuldade que nosso país enfrenta em formar
professores que possam responder às necessidades do ensino superior e, conseqüentemente, do ensino
médio. A educação inclusiva é uma realidade que deve ser buscada em nosso sistema educacional, uma
vez que, a qualquer momento o professor pode deparar-se com alunos portadores de alguma
deficiência visual em suas classes regulares. Os docentes formados em licenciatura, na maioria das
vezes, têm vivências muito diferentes daquelas que encontrarão em sala de aula; portanto, eles não
tiveram a oportunidade de refletir e avaliar a atividade profissional que acabam exercendo: a de serem
professores (PINHEIRO et al., 2010).
As consequências naturais do problema relatado são o ensino tradicional da Química que
concebe o ato de ensinar como saber um pouco de conteúdo específico e utilizar algumas técnicas
pedagógicas. Nessa perspectiva, o método do estudo de casos vem se configurando como eficiente no
que se refere à aprendizagem de aspectos científicos e tecnológicos no ensino superior. Esta
metodologia oferece aos graduandos a oportunidade de direcionar a aprendizagem de assuntos
científicos enquanto exploram a ciência envolvida em situações realmente complexas, isto se refletirá,
posteriormente, nas suas ações como professor (TREVISAN & MARTINS, 2006; SÁ et al., 2007).
O método de Estudo de Casos é uma variante do método Aprendizado Baseado em Problemas
ou Aprendizagem Centrado em Problemas, também conhecido como Problem Based Learning (PBL).
Esse método foi desenvolvido no intuito de colocar os alunos em contato com problemas reais, com o
propósito de estimular o desenvolvimento do pensamento crítico, a habilidade de resolução de
problemas e a aprendizagem de conceitos da área em questão. Na maioria das variações existentes do
método PBL, os estudantes cumprem as seguintes etapas: identificar e definir problemas, acessar,
avaliar e usar informações necessárias à solução do problema e por último, apresentar a solução do
problema (SÁ et al., 2007; SÁ & QUEIROZ, 2009; COSTA et al., 2010).
Como muitas variantes do PBL, o Estudo de Casos é um método que oferece aos estudantes a
oportunidade de direcionar sua própria aprendizagem e investigar aspectos científicos e sociocientíficos,
presentes em situações reais ou simuladas, de complexidade variável (SÁ et al., 2007; SÁ & QUEIROZ,
2009; COSTA et al., 2010).
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2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
2.1. Aplicação do método
O método de estudo de casos foi aplicado na turma de Licenciatura em Química na disciplina
Química Geral I do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia campus de Porto
Seguro. No primeiro momento foi realizada uma apresentação das características da proposta,
sugerindo que as atividades envolveriam trabalhos com casos investigativos e preparação, em grupo, de
uma apresentação oral sobre a sua solução e entrega de um “diário” do caso.
A sala foi dividida em dois grupos para a realização dos trabalhos solicitados, em seguida foi
feita a entrega dos casos, conforme mostra o Quadro 1 e início dos trabalhos. Para a melhor
compreensão do assunto abordado no caso, recomendou-se discutir e responder as perguntas: De que
se trata o caso? Quais são os temas principais do caso? O que nós sabemos sobre o caso? O que nós
ainda precisamos saber para solucionar o caso?
Quadro 1 - Caso: Reações Químicas para deficientes visuais

REAÇÕES QUÍMICAS PARA DEFICIENTES VISUAIS
A professora de química Gabriela, durante todo o ano veio desenvolvendo um excelente e elogiado
trabalho com 2 alunos portadores de deficiência visual. Porém, ao preparar o seu plano da Unidade 3
do 1º ano do ensino médio, depara-se com os assuntos Reações Químicas, Mol e Cálculo
Estequiométrico e pensa: “Como vou trabalhar esses assuntos com o Renato e o Matheus?”
Angustiada diante do problema, Gabriela liga para o coordenador do curso de licenciatura em
Química do IFBA de Porto Seguro, cidade onde reside:
- Bom dia Prof. Marcus! Quem fala é a Gabriela, professora da rede Estadual daqui de Porto Seguro.
- Bom dia, Gabriela!
-O motivo da minha ligação, é que estou com problema no planejamento de Unidade 3. Tenho dois
alunos com deficiência visual e terei que trabalhar com eles os assuntos Reações Químicas, Mol e
Cálculo Estequiométrico e não sei como elaborar um plano alternativo que envolva baixo custo, pois
aqui não disponibilizamos de muito recurso e que possibilite a aprendizagem desses alunos sobre os
referidos assuntos. Sei que vocês têm um grupo de estudos com essa temática de inclusão no ensino
de Química. Gostaria de participar desse grupo, para adquirir novos conhecimento e poder
proporcionar a todos os meus alunos uma aprendizagem eficiente em Química.
- Bom, eu já tomei conhecimento do belíssimo trabalho que você desenvolve com os alunos
portadores de deficiência visual e será um prazer te ajudar. Amanhã teremos reunião com o grupo de
pesquisa. Venha! Tenho certeza que juntos, iremos achar uma solução.
Vocês são alunos de licenciatura em Química do IFBA de Porto Seguro e membros do grupo de
pesquisa sobre Inclusão no Ensino de Química e terão a missão de ajudar Gabriela na
elaboração de uma estratégia de ensino (com material alternativo e de baixo custo) que
promova a compreensão sobre Reações Químicas, Mol e Cálculo Estequiométrico por parte dos
alunos com deficiência visual.

Três encontros foram realizados em sala de aula, com duração de 2 horas/aulas cada. No
primeiro encontro os alunos responderam as questões relacionadas ao caso com base no modelo
normativo do processo de tomada de decisão presentes no Quadro 2, bem como levantamento
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bibliográfico na busca de possíveis soluções para o caso (KORTLAND, 1996). Estas questões têm como
objetivo facilitar a tomada de decisão pelos alunos com relação ao assunto. Nos segundo e terceiro
encontros foi feito um levantamento das alternativas, discussão em sala de aula e julgamento entre os
grupos para escolher a melhor solução para o caso.
Os alunos apresentaram suas propostas durante um seminário, onde cada grupo apresentou
as alternativas levantadas e a escolha da melhor solução para o caso. Cada apresentação teve duração
de 20 a 25 minutos, mediante uma banca composta pela professora da turma, dois professores do curso
de licenciatura em Química e uma professora de Braile.

Quadro 2 - Questões normativas com base no modelo normativo do processo de tomada de decisão de Kortland
(1996).

A – Assunto (Identificação do problema)
Explique, em linhas gerais, o principal assunto abordado no caso.
B – Pesquisa das características do problema (Produção de critérios)
Como o problema apresentado no caso encontra-se vinculado a questões:
 Sociais;
 Econômicas;
 Ambientais;
 Éticas.
Justifique a sua resposta.
C – Julgamento de valor: gravidade do problema
Faça um julgamento da gravidade do problema descrito no caso. Justifique a resposta.
D – Inventário das medidas (Geração de alternativas)
Que diferentes tipos de medidas, normalmente, são tomadas diante da situação apresentada no caso?
E – Pesquisas das características das medidas (Avaliação das alternativas)
 As medidas acima citadas são suficientes para resolver o problema? Explique.
 Que outras medidas são importantes e que deveriam ser tomadas?
F – Julgamento de valor da melhor solução (Escolha da solução)
 Que medida foi indicada como a mais adequada para a solução do caso?
 Por que esta foi a forma escolhida para a solução do caso? Explique detalhadamente.
 Apresente as vantagens e desvantagens da opção escolhida para a solução do problema, em
relação a outras possíveis soluções.
G – Julgamento de valor da solução para os problemas ambientais, sociais ou econômicos (Escolha da
solução)
 Como a aplicação da medida escolhida se reflete no dia-a-dia das pessoas envolvidas no caso,
levando em consideração aspectos sociais, econômicos, ambientais e éticos.
H – Estabelecimento de um plano de ação (Ação)
 Estabeleça um plano de ação. Ou seja, apresente um cenário utilizando os personagens do
caso e as medidas julgadas adequadas para sua solução.
I – Execução da decisão
Reúna todo o material que o grupo coletou sobre o caso e inicie a estruturação da apresentação oral e
do “diário do caso”, que será realizada sobre a solução do caso.

2.2. Solução para o caso
A apresentação da solução para o caso descrito no Quadro 1 revelou vários aspectos
interessantes como a angustia inicial dos grupos sobre o tema, levando a questionamentos do tipo: “O
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aluno com deficiência visual tem condições de aprender como os demais alunos? Qual o objetivo do
aluno com deficiência visual aprender disciplinas, como por exemplo, Química? Como o aluno pode ter
acesso às informações e aos conteúdos ministrados? Como devemos tratar esse aluno?”.Com relação à
gravidade do problema, foi relatado que apesar de se reconhecer a necessidade de um ensino voltado
para todos sem distinção, o que se observa na prática é uma carência de materiais adaptados para o
ensino de alunos com deficiência visual.
A maioria dos professores não se sentem preparados para receber tais alunos, por terem
desconhecimento de estratégias metodológicas e elementos de apoio necessários para atendê-los. As
soluções apontadas pelos estudantes de licenciatura para a resolução do caso foram as mais variadas,
dentre as quais se destacam as propostas de adaptação de materiais didáticos, de textos, imagens,
tabelas, gráficos, equações e fórmulas químicas, audiodescrição, experimentos e instrumentos
avaliativos, sendo por fim, sugerido a realização de um curso de capacitação para professores de
Química.
Os licenciandos mostraram como seriam as aulas para a banca examinadora da disciplina e
seus colegas. Sugerindo estratégias inovadoras, pautadas em um maior contato com a realidade da
escola de nível médio e, ao mesmo tempo, oferecendo condições para superarem as deficiências
apontadas, indicando inclusive institutos e fundações que fornecem material como subsídio
metodológico e sites que fornecem cursos e downloads gratuitos de softwares para o planejamento das
aulas e uso da linguagem Braile para explicação teórica.
Destaca-se ainda que as soluções encontradas não foram vinculadas a um método único e
exato de solução, e sim, por uma adaptação de métodos já existentes. Para trabalhar as reações
químicas, modelos moleculares confeccionados com material alternativo como bola de isopor, massa de
modelar e canudos foram utilizados, além do uso de gráficos em alto relevo feitos com palito de
madeira e barbante para explicar sobre a velocidade de uma reação química. Os conceitos relacionados
ao cálculo estequiométrico formam os pontos mais significantes, segundo a percepção da maioria dos
licenciandos, devido aos cálculos serem difíceis, até que eles reconheceram um método novo que
facilitou a assimilação dos conceitos, utilizando-se de ferramentas matemáticas como o ábaco ou
soroban.
Outro ponto importante que gerou polêmica foi um grupo ter sugerido que para uma melhor
compreensão do assunto por parte dos alunos com deficiência visual, nas aulas práticas fossem
utilizadas substâncias não tóxicas, onde os alunos iriam identificar as reações químicas pelo tato, como
por exemplo, ao invés de fazer uma reação de precipitação de cloreto de prata, propor um experimento
que tenha como precipitado o carbonato de cálcio. Foi importante salientar que embora busquemos a
inclusão desses alunos no ensino de química, existem sim, algumas limitações, e dentre elas está o
ambiente do laboratório de química. Incentivar um aluno deficiente visual a reconhecer pelo tato
substâncias químicas dentro de um ambiente insalubre pode ser um grande equívoco, porém, a
discussão e esclarecimento desse ponto foram de relevante importância nesse estudo. Uma vez que, a
argumentação é uma atividade social, intelectual e verbal, utilizada para justificar ou refutar uma
opinião e que consiste em fazer declarações, levando em consideração o receptor e a finalidade com a
qual se emitem. Para argumentar é necessário escolher entre diferentes opções ou explicações e
raciocinar sobre os critérios que permitam avaliar como mais adequada à opção escolhida (SÁ &
QUEIROZ, 2007). Por fim, após muita discussão e argumentação, foram sugeridas práticas sobre reações
químicas fora do laboratório como, por exemplo, envolvendo a preparação de alimentos.
A implementação de estratégias que aproximam os graduandos da prática de ensino do
professor do nível médio, como a utilização do estudo de casos, minimizaria o impacto do profissional
egressos dos cursos de licenciatura ao deparar-se com a realidade encontrada nas escolas públicas. Uma

1829

vez que, auxilia o graduando a proporcionar ao aluno com deficiência visual uma aprendizagem
significativa dos conteúdos de química dentro das condições oferecidas na rede pública, mostrando que
isso requer a elaboração e uso de material alternativo e de baixo custo, além das estratégias de
intervenção mostradas ao longo do texto. Destacamos que os cursos de formação continuada para as
escolas de nível médio, realização de seminários, acesso e utilização de materiais inovadores produzidos
por grupos de pesquisa de divulgação científica e Ensino de Química, mudanças nos procedimentos de
ensino e utilização de recursos didáticos contribuem para uma formação diferenciada do licenciando em
Química.

3. CONCLUSÃO
A metodologia empregada consistiu em um estudo de caso que propiciou aos alunos da
licenciatura em química adquirir conhecimento a respeito de novas estratégias para o ensino de reações
químicas para deficientes visuais com material de baixo custo, destacando-se que as soluções
encontradas pelos licenciandos não foram vinculadas a um método único e exato de solução, mas por
uma adaptação de métodos já existentes. No entanto, ainda há alguns temas que requerem mais
discussão por parte dos licenciandos, por exemplo, sobre como o deficiente visual pode perceber na
prática a evidência de uma reação química.
Conclui-se, a partir das soluções encontradas para este estudo de caso, que cursos de
formação continuada para as escolas de nível médio, assistência aos professores, durante a graduação,
no desenvolvimento de suas estratégias de ensino, acesso e utilização de recursos didáticos adaptados a
realidade dos alunos contribuem para uma formação diferenciada do licenciando em Química.
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RESUMO
Este trabalho focaliza o resultado de uma pesquisa realizada por alunos do curso de Licenciatura em
Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE, campus Maracanaú
contemplados pelo Programa Institucional de Bolsa de Incentivo à Docência – PIBID. A pesquisa constou
de um estudo de caso duplo, que teve como lócus duas escolas estaduais do mesmo município.
Considerando que o ensino de Química deve possibilitar aos alunos a compreensão das transformações
químicas que ocorrem no mundo físico para que estes possam julgar, com fundamentos, as informações
adquiridas. Os jogos podem representar uma estratégia de ensino que contribui para dinamizar as aulas.
Visando esta perspectiva, o objetivo deste trabalho foi inovar o ensino com a aplicação e produção de
jogos que possam facilitar o entendimento do conteúdo programático visto em sala de aula, de forma
dinamizada envolvendo a química no cotidiano dos mesmos. Teoricamente, procuramos nos apoiar para
melhor compreensão do assunto que será abordado, nos estudos de Murcia (2005) e Santana (2011).
Durante a pesquisa foi realizado com os alunos do Ensino Médio, sujeitos da investigação, minicurso, um
em cada escola para construção, elaboração e aplicação de jogo e atividades lúdicas para o ensino de
Química. Concluiu-se com a investigação que o jogo didático é uma ferramenta de fundamental
importância para o processo de ensino-aprendizagem por ser descontraído, inovador e estimula a
efetividade dos alunos.

Palavras-chave: Aprendizagem, Jogos de Química, Ensino de Química
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1. INTRODUÇÃO
A Química é a ciência da matéria e das mudanças. O mundo da Química inclui tudo que nos rodeia,
seja animal, vegetal ou mineral, está a nossa volta, envolve todo o avanço da tecnologia. Ao longo das
transformações do desenvolvimento humano, a Química foi fator preponderante, desde a descoberta
do fogo. No entanto, muitos alunos demonstram dificuldades em aprender esta disciplina, nos diversos
níveis de ensino, por não perceberem o significado ou a validade do que estudam.
Tal dificuldade pode estar relacionada ao ensino de Química que é, em geral, tradicional,
centralizando na simples memorização e repetição de nomes, fórmulas e cálculos, bem como,
desvinculados do dia-a-dia e da realidade em que os alunos se encontram. Diante desse contexto, a
Química, torna-se uma matéria maçante, monótona e desinteressante e pode deixar lacunas no
processo de ensino e aprendizagem.
Diante do exposto, é necessária a busca de estratégias de ensino que possam trazer uma motivação
para que os alunos se interessem e sintam curiosidade em conhecer, para poderem vivenciar estes
conhecimentos e difundi-los. Um método que pode ser usado nesse âmbito é a aplicação de jogos
didáticos no processo de ensino e aprendizagem de química, em vista a necessidade em desenvolver
habilidades para tornar o trabalho do professor mais dinâmico e eficiente.
Segundo Murcia (2005), o jogo é um recurso que pode desenvolver a inteligência emocional,
fomentar a curiosidade, estimular o senso de humor, bem como o estado de espírito, além de alcançar a
felicidade são objetivos prioritários da educação para evitar o fracasso escolar.
Piaget (1986) dá uma atribuição mais cognitiva aos jogos e relaciona diretamente a brincadeira
como a gênese da inteligência. Isso torna relevante a necessidade de o professor compreender que o
desenvolvimento da criança ocorre em dois níveis: o desenvolvimento real, representado pelas
atividades que as crianças conseguem realizar sozinhas; e o desenvolvimento potencial, representado
pelas etapas posteriores ao desenvolvimento real, nas quais as interferências de outras pessoas afetam
de forma significativa o resultado da ação individual. Nesse intervalo do nível de crescimento real e
potencial, encontra-se a zona de desenvolvimento proximal (ZDP), definida como a zona das atividades
que a criança não pode efetuar sozinha, mas com a ajuda de outras pessoas mais maduras na habilidade
a ser trabalhada (VYGOTSKY, 2008). Revela, por conseguinte, a importância da mediação do professor
na prática escolar.
A partir dessa crença surgiram os objetivos dessa pesquisa que teve como foco geral compreender
como o jogo pode auxiliar no processo de aprendizagem. Como objetivos específicos foram definidos:
identificar na perspectiva dos alunos como o jogo pode ser auxiliar na sua aprendizagem e avaliar o uso
dos jogos no processo de ensino-aprendizagem.
Em sua pesquisa Santana (2011) diz que os jogos apresentam um diferencial frente a outras
atividades já conhecidas e difundidas no âmbito da comunidade de profissionais voltados ao Ensino de
Química no Brasil, pois são elementos valiosos no processo de apropriação do conhecimento,
permitindo o desenvolvimento de competências no âmbito da comunicação, das relações interpessoais,
da liderança e do trabalho em equipe e utilizando a relação cooperação/competição em um contexto
formativo, uma vez que no jogo, o aluno coopera com os colegas de equipe e competem com as outras
equipes que são formadas pelos demais colegas da turma.
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2. MATERIAL E MÉTODO
A pesquisa teve uma abordagem qualitativa e utilizou como método um estudo de caso duplo (YIN,
2010) que teve como lócus duas escolas estaduais do mesmo município. Sendo sujeitos da pesquisa 31
alunos do 1º e 2º ano do ensino médio, cuja faixa etária varia entre 14 e 17 anos e que foram
selecionados através de inscrição voluntária. A pesquisa ocorreu por meio de várias etapas: revisão
teórica, oficinas com jogos e questionários de avaliação.
Inicialmente, foi feita uma revisão geral sobre a Tabela Periódica e suas características. Onde
abordamos a inserção dos elementos químicos no cotidiano dos alunos, facilitando a assimilação. Logo
após essa abordagem o jogo Quimikeiro (Figura 1) foi apresentado aos alunos, no qual foi confeccionado
com material acessível como: uma folha de isopor, TNT, cola de isopor, EVA e pistola de cola quente
com bisnaga.

Figura 1: Jogo Quimikeiro

Para iniciar o jogo, dividiu-se a turma em três grupos que continha um moderador por equipe. O
jogador lança o dado e avança à casa correspondente ao número que caiu no dado. Cada casa
corresponde a um elemento da tabela periódica. Para prosseguir no jogo, o aluno deve acertar
primeiramente o nome do elemento. No caso de dúvida, o moderador tem por função informar três
características físicas ou químicas do elemento em questão contextualizando, sempre que possível, as
mesmas com o cotidiano do aluno.
Caso, o mesmo erre o nome do elemento volta-se para o início do jogo. Assim, o jogo proporciona
momentos de maior descontração e desinibição e, medida que o tempo passa o aluno se desbloqueia, o
que pode proporcionar maior aproximação, melhoria na integração e na interação do grupo, facilitando
o processo de ensino e aprendizagem.

3. RESULTADOS E DICURSSÕES
Ao apresentar o jogo Quimikeiro, notou-se uma grande curiosidade por parte dos alunos. Eles
queriam saber de imediato como funcionava o jogo, quais as regras e quando iriam iniciar. A aplicação
do jogo explicitou que há um entusiasmo e curiosidade dos mesmos, motivando o interesse dos
estudantes a participarem das aulas. Comprovando a afirmação de Murcia (2005), ao defender que:
Uma propriedade que diferencia o jogo de qualquer outra atividade é seu caráter
voluntário relacionado com a motivação intrínseca. Motivação interna que leva a
iniciar diferentes formas de brincadeira sem a ajuda de familiares e educadores, se
impõe a ela alguma atividade por mais prazerosa que nos pareça, deixará de se
interessar, poderá se aborrecer e se livrar dela rapidamente (MURCIA, 2005, p.31).
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Segundo matéria assinalada pela jornalista Machado publicada no site de noticias da Globo, de 25
de Maio de 2011, denominada “Professores buscam alternativas para fazer alunos gostarem de
química” diz que especialistas admitem que a disciplina de Química é difícil de ensinar e de aprender.
Um dos entrevistados afirma o seguinte:
É preciso utilizar novos recursos no computador, jogos interativos e novas
metodologias de ensino os alunos vão conseguir ser atraídos pela disciplina. Se o
professor ficar só no giz não vai conseguir atrair a atenção do estudante. Hoje, o aluno
precisa que o assunto que está sendo ensinado seja transmitido numa forma diferente,
com muita tecnologia (MACHADO, 2011).

Quando foram questionados quanto ao conhecimento adquirido através da forma como fora
abordado o conteúdo de Química, ou seja, através do jogo, 100 % da amostra apontaram que o jogo
facilitou a aprendizagem do conteúdo de forma qualitativa.
Merecem destaque algumas opiniões:
“Bom, porque ele desperta nos jogadores bastante atenção, pois eles querem
memorizar os símbolos, o nome e as características de cada elemento”. (Aluno 7).
“Com as aulas que tive no minicurso pude perceber que a química está presente na
minha casa”. (Aluno 11).
“Os jogos ajudaram no aprendizado das famílias e os períodos da tabela periódica”.
(Aluno 16).
“Muito criativo, nós aprendemos química jogando. Além de ampliar nossos
conhecimentos”. (Aluno 29).

De acordo com Brasil (2006), a obtenção do conhecimento, mais do que a simples memorização,
pressupõe habilidades cognitivas lógico-empíricas e lógico-formais. Alunos com divergentes histórias de
vida podem desenvolver e apresentar diferentes leituras ou perfis conceituais sobre fatos químicos, que
poderão interferir nas capacidades cognitivas. O aprendizado deve ser conduzido levando-se em conta
essas diferenças. No processo coletivo da construção do conhecimento em sala de aula, valores como
respeito pela opinião dos colegas, pelo trabalho em grupo, responsabilidade, lealdade e tolerância têm
que ser enfatizados, de forma a tornar o ensino de Química mais eficaz, assim como para contribuir para
o desenvolvimento dos valores humanos que são objetivos concomitantes do processo educativo.
Santana (2001) defende que, “as atividades lúdicas não levam à memorização mais fácil do assunto
abordado, mas induzem o aluno a raciocinar, a refletir. Além disso, essas práticas contribuem para o
desenvolvimento de competências e habilidades, aumentando ainda a motivação dos alunos perante as
aulas de Química, pois o lúdico é integrador de várias dimensões do aluno, como a afetividade, o
trabalho em grupo e das relações com regras pré-definidas, promovendo a construção do conhecimento
cognitivo, físico e social”. É importante ressaltar que durante a aplicação do jogo o aluno não tinha
simplesmente que memorizar, ele tinha que formular estratégias com sua equipe para que todos
pudessem prosseguir no jogo, e a memorização foi uma das ferramentas para que o mesmo pudesse
persistir, mas não foi à única, nem a mais relevante.
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4. CONCLUSÃO
A utilização de jogos no ensino da Química pode proporcionar a aprendizagem e a participação do
discente durante as aulas, dessa forma contribui na fixação do entendimento adquirido. O uso do
Quimikeiro, proporcionou melhor assimilação do assunto abordado de forma descontraída, como um
canal de motivação na aquisição de conhecimento em Química. Compreender como o jogo pode auxiliar
no processo de aprendizagem ajuda o professor no momento de escolha dos recursos que ele irá utilizar
para determinados assuntos das aulas, pois, na perspectiva dos alunos o jogo pode ser auxiliar na sua
aprendizagem.
Assim, este trabalho teve por finalidade despertar o interesse dos alunos no ensino de Química, em
foco a falta de motivação e interesse dos alunos e falta de práticas pedagógicas dos professores. E
através desta ação possibilitar a prática docente em harmonia com os avanços nos métodos de ensino
utilizando-se de tendências educacionais, tomando-se como destaque o construtivismo. O uso dos jogos
no processo de ensino e aprendizagem é um grande parceiro não só para assimilação dos conteúdos,
mas para desenvolver o espírito de equipe, o companheirismo e a parceria entre aluno-aluno e alunoprofessor.
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RESUMO
Este artigo relata a aplicabilidade do Projeto de Intervenção Química News que faz uso de
metodologia diversificada, que se tornou eficaz no processo de ensino-aprendizagem na disciplina de
Química no nível médio na cidade de Petrolina (PE). Com base em pesquisa realizada em uma escola
estadual da cidade, através de entrevistas com a gestão escolar e observações feitas em sala de aula,
foram identificadas as causas do baixo rendimento escolar na disciplina. Com o objetivo de despertar
nos alunos a curiosidade pelo mundo da química, iniciou-se o desenvolvimento de atividades com
caráter investigativo e atrativo, buscou-se principalmente selecionar métodos que relacionam o
conhecimento teórico ao prático de forma dinâmica e variada a fim de transmitir ativamente, de forma
agradável e multidisciplinar, os conceitos fundamentais de Química. O Projeto foi concluído por meio do
Jornal Química News, que gerou excelentes resultados, assegurando o sucesso deste Projeto.

Palavras-chave: Educação, Ensino de química, lúdico
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1. INTRODUÇÃO
Quando se fala em ensino de ciências na atualidade, em especial da Química, a metodologia
utilizada por professores se refere à mera transmissão de conhecimento, sobrecarregando os alunos
de conhecimentos que são decorados, sem questionamento. Entretanto o ensino de Química
quando apresentado distante da realidade dos alunos, faz com que os conteúdos sejam
incorporados como uma disciplina de difícil compreensão, criando dificuldades no processo de
assimilação ativa dos conteúdos.
Grande parte dos docentes alega que a presença de um laboratório, onde se possam realizar
experiências contribuem para motivar os alunos a participarem das aulas, baseado no ensino por
redescoberta, a qual tenta aproximar os alunos das atividades por meio de estratégias que envolvem
observações e experiências baseadas no método científico. Todavia, em um grande número de
escolas públicas, as estruturas laboratoriais não são realidades concretas, fazendo com que o
professor utilize o ensino tradicional. Sabe-se que a presença de um laboratório de ciências nas
escolas não deve estar propositada em substituir todas as estratégias de ensino disponíveis, mas sim
de servir de instrumento didático para auxiliar o ensino e aprendizagem de determinados conteúdos
científicos.
Diante de tal realidade, o Projeto de Intervenção Química News foi realizado em uma escola
estadual, relatada como Escola X, localizada no Município de Petrolina – PE, com alunos dos 1º e 3º
anos do Ensino Médio.
O objetivo deste trabalho foi despertar nos alunos o interesse em estudar Química de maneira
diversificada, através do lúdico, estimulando a aprendizagem e desenvolvendo de habilidades.

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Esse método de ensinar Química desenvolveu nos alunos um senso crítico em relação a ciência,
uma vez que permitiu a reflexão sobre o acúmulo de informação em regras e conceitos que dificulta
o desenvolvimento de capacidades intelectuais. Os alunos envolvidos desenvolveram o interesse
pela ciência e conseguiram com facilidade aplicar os conteúdos ensinados na realidade do dia-a-dia
através de situações vivenciadas por eles mesmos. Também descobriram que a aprendizagem pode
ser mais atrativa quando se introduz o espírito da investigação e do pensamento científico, o que
possibilita um rompimento com a aula tradicional.
Como método de avaliação do Projeto, os alunos responderam a um questionário aberto com
cinco questões envolvendo os conceitos abordados pela equipe Química News. Para cada questão
totalmente certa foi atribuído nota dois; para acerto de 50% da questão foi atribuído nota um; e,
para questão com 25% de acerto, meio ponto.
A Figura 1 mostra a porcentagem das notas obtidas pelos alunos com relação ao questionário.
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10,57%

21,03%

3.

56,56%

Figura 1 - Resultado da porcentagem da nota dos alunos

3. CONCLUSÃO
Com a aplicação do Projeto Química News os alunos da Escola X conheceram a Química de
forma interativa e dinâmica através da contextualização dos assuntos de forma clara e objetiva. Além
de praticarem habilidades nas práticas de experimentação, que representou uma atividade diferente
da vivenciada cotidianamente em sala de aula provocando a motivação e a investigação do alunado
através do lúdico.
A Equipe Química News constatou a desenvoltura de todos os participantes envolvidos, bem
como o interesse e ampla participação das turmas nas atividades propostas, uma vez que, através de
perguntas durante a realização de cada etapa, mostraram-se curiosos e criativos.
Outro fator determinante foi a interação professor e aluno no processo de ensino-aprendizagem de
Química, justificado pela melhoria do rendimento escolar.

REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICA
ARROIO, A.; HONÓRIO, K. M.; WEBER, K. C.; et al. O Show da Química: Motivando o Interesse Científico.
Química Nova, v. 29, n. 1, p. 173 – 178, 2006.

1839

AZEVEDO, M. C. P. S. Ensino por investigação: problematizando as atividades em sala de aula in Ensino
de Ciências Unindo a Pesquisa e a Prática. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 9.394, 20 de dezembro de 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino Médio: ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, volume 3; Brasília,
1999.

LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.

SILVA, C. C. Estudos de História e Filosofia das Ciências: Subsídios para Aplicação no Ensino. São Paulo:
Editora Livraria da Física, 2006.

1840

QUÍMICA DO COTIDIANO: A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS SIMPLES NO ENSINO DA
DISCIPLINA
1

2

3

4

D. F. SOARES , A. A. COSTA , C.A. C. SILVA , R. M. BRANDÃO
1,2,3,4
Instituto Federal do Maranhão - Campus Monte Castelo
1
2
3
email :dfsoares2@yahoo.com.br – email : alineavelar.costa@gmail.com – email :carlosadriano10@gmail.com –
4
email : reivylle@gmail.com

RESUMO
Como o ensino da disciplina de química tem enfrentado diversas dificuldades, por ser
considerada difícil, principalmente pela falta de práticas experimentais de fácil acesso que contribuam
com aluno na visualização das reações que são demonstradas em sala de aula. Diante dessa situação
realizou-se um modelo de aula para a disciplina de físico-química, onde são utilizados experimentos com
utilização de materiais de fácil acesso, que demonstram fatores que influenciam na velocidade das
reações, como alternativa para mostrar aos alunos que as reações ocorrem dentro do seu cotidiano e
possibilitar que eles identifiquem a partir dos conceitos trabalhados na aula. A aula se desenvolve com a
explanação teórica para que os alunos se familiarizem com assunto e posteriormente lhes é proposto a
atividade prática com experimentos utilizando reações que podem ser observadas no cotidiano.

Palavras-chave: Experimento, química, cotidiano
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1. INTRODUÇÃO
O ensino da disciplina química tem sido um grande desafio para os educadores em nosso país, visto que
a grande maioria das escolas não apresenta as mínimas condições para implantações de laboratórios,
em conseqüência disso a maioria dos professores não conseguem observar uma alternativa para
ministrar as aulas a não ser através das velhas e antigas aulas com aplicação de conteúdos a cerca de
assuntos que vão além da imaginação dos alunos para que entendam, pois tem que imaginar como se
da um fenômeno, uma reação ou outro qualquer fato sem que possa comprovar a partir de algo prático.
A utilização de praticas experimental é imprescindível para o aprendizado da disciplina química, pois se
trata de uma ciência experimental e não há como fugir dos experimentos, pois eles representam a
complementação da disciplina diante da demonstração de reações e fenômeno nas aulas pratica que
mostrem o que é explanado pelo professor.
Essa forma de ensino com experimentos alternativos busca na verdade fazer uma relação com a aula
teórica, ou seja, uma forma de contextualizar com a finalidade de um melhor resultado no processo de
ensino e aprendizagem, pois em muitas situações ainda se vê a química como disciplina difícil
principalmente da falta de relação com as atividades cotidianas onde geralmente elas esta presente,
cabe ao professor trazer essa relação pra sala de aula e mostrar aos alunos como uma simples reação
pode envolver diversos assuntos que ele aborda em sala de aula.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O presente trabalho foi elaborado Com a finalidade de realizar experimentos para demonstrar como
cada fator influencia na velocidade das reações, é mostrar que é possível realizar praticas
experimentais, mesmo estando em um ambiente onde as condições e incentivo sejam poucos, o
professor pode ter a autonomia de montar experimentos com baixo custo que vão representar de
forma bem clara a influencia desses fatores na velocidade das reações, sem que seja necessário um
laboratório de ultima geração.
Segundo Rosito (2003, p.206), muitos professores acreditam que o ensino experimental exige um
laboratório montado com materiais e equipamentos sofisticados, situando a falta disto como a mais
importante restrição para o desenvolvimento de atividades experimentais. A inclusão da
experimentação que contribui para a caracterização do método investigativo da ciência é apontada
como relevante e ressaltada a sua função pedagógica como auxiliar na compreensão dos fenômenos
químicos (SANTOS; SCHNETZLER,1996).
De acordo com Zanon e Maldaner (2007) existem limitações no Ensino de Química praticado na
Educação Básica. As mesmas vêm sendo observadas desde o final da década de 70 do século XX. São
exemplos: a carência de experimentação e de relação com o cotidiano, a descontextualização, a
linearidade, a fragmentação dos conteúdos, a desconsideração da História de Química, entre outras.
A aula elaborada tinha a finalidade de mostrar experimentos simples como forma de conclusão da
aula para que os alunos visualizassem o tema abordado teoricamente.
Segundo Araújo e Abib (2003) o fato das atividades de demonstração ilustrar um determinado
fenômeno, podendo contribuir para a compreensão de diversos aspectos relacionados ao mesmo.
De acordo com esses autores, tais atividades demandam um pequeno tempo de realização e podem
ser facilmente integradas a uma aula com ênfase expositiva, sendo utilizadas como um fechamento
da aula ou como seu ponto de partida, procurando despertar o interesse do aluno para o tema que
será abordado.
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3. METODOLOGIA
A aula foi realizada da seguinte maneira: Primeiramente foi explanado o tema da aula destacando os
pontos principais do tema bem como teoria de colisões , falando da velocidade das reações e por
seguinte os fatores que influenciam na velocidade das reações como concentração dos reagentes,
superfície de contato, temperatura e catalisador. Após a explanação do conteúdo foi mostrado em
cada experimento a influencia de cada um dos fatores de forma isolada.
No experimento que tratava da concentração dos reagentes, os materiais utilizados durante o
experimento foram: Água, vela, pires, caixa de fósforos. E se processou da seguinte maneira,
chamou-se a atenção para os alunos visualizarem de que forma a reação se processaria ao
momento que fosse interferindo na reação mudando a concentração na reação. Ao iniciar o
experimento acendeu-se a vela com o palito de fósforo, em seguida colocou-se água no pires e
posteriormente colocou-se um copo na vela e observou-se que ao colocar a água subiu alguns
centímetros e observou-se que o fogo acabou, pois retirando o oxigênio do meio acabou- se
diminuindo a concentração de reagente em conseqüência a reação não se processou na velocidade
normal, ocasionando que a reação diminuísse a velocidade ate que parasse a queima da vela.
Com o experimento sobre superfície de contato, utilizaram-se os seguintes materiais: água, dois
copos e dois comprimidos efervescentes a base de bicarbonato de sódio. O experimento foi
realizado da seguinte forma: Primeiro pegou-se um dos comprimidos e amassou-se até ficar em pó.
Em seguida colocou-se ao mesmo tempo, um em cada copo. O comprimido em pó e outro inteiro. E
observou-se onde a reação se processou de forma mais rápida e a partir daí pode se analisar a
influencia da superfície de contato, pois aumentando o contato entre as partes do efervescente e a
água aumentou o numero de colisões que ocasionam uma maior velocidade em uma reação.
No experimento que tratava sobre a temperatura. Utilizaram-se esses materiais: água quente e em
temperatura ambiente, dois copos e dois comprimidos efervescentes com bicarbonato de sódio. O
procedimento foi realizado da seguinte forma: Primeiro pegou-se dois copos, em um deles colocouse água quente, e no outro se colocou água a temperatura ambiente, E observou-se a reação se
processar de maneira mais rápida no copo em que tinha água quente. Mostrando aos alunos que
com o aumenta da temperatura aumenta-se o numero de choques efetivos, consequentemente a
velocidade das reações.
No experimento que tratava sobre a influência do catalisador os seguintes materiais foram
utilizados: dois copos de vidro, água oxigenada, e um pedaço de batata crua. O procedimento foi
realizado da seguinte forma: Pegaram-se dois copos e colocou-se aproximadamente 10 mL de água
oxigenada. E em um deles colocou-se um pedaço de batata crua. E observou-se que no copo que foi
colocado a batata houve a formação de bolhas, caracterizando a decomposição do peróxido de
hidrogênio presente na água oxigenada, um processo que iria ocorre de forma lenta, porem com a
adição da batata ocorreu de forma mais eficiente, pois a batata apresenta em sua composição uma
enzima denominada catalase que acelera o processo de decomposição, logo o aluno pode observar
a influencia de um catalisador na velocidade de uma reação.
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ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
Com a finalidade de melhorar o entendimento do aluno com relação ao conteúdo e admitindo que a
realidade da educação nacional nos coloque diante de escolas que deixam a desejar quando se trata de
laboratórios e equipamentos para a aplicação de aulas práticas. Foi-nos colocado a proposta de
elaboração de uma aula onde tivéssemos o mínimo de recursos para sua aplicação, mostrando aos
alunos do curso de licenciatura em química uma alternativa que pode ser utilizada a fim de realizar um
trabalho que prenda e chame a atenção dos alunos. Diante do proposto foi desenvolvida uma aula no
curso de licenciatura em química com o seguinte tema: Fatores que influenciam na velocidade das
reações, utilizando experimentos que mostrassem a influencia dos fatores citados na aula proposta.
Com essa proposta desenvolvida pode-se buscar diversos temas e encontrar experimentos que
pudessem relacionar reações que observamos em nosso cotidiano, bem como os abordados, tais como
as reações com os efervescentes a base de bicarbonato de sódio que são muito comuns e serviram para
exemplificar os fatores que influenciam na velocidade das reações. Cabe ao professor se planejar e
encontrar alternativas para fazer com que o aluno tenha uma atividade de experimentação sem que
seja preciso um laboratório sofisticado, fazendo o uso desses materiais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho desenvolvido foi realizado levando em consideração a realidade da maioria das nossas
escolas, que apresentam certas limitações quando se trata de laboratórios e equipamentos que possam
ser utilizados para aulas praticas de química. Diante dessas dificuldades encontradas, elaborou-se uma
aula alternativa, onde houve a preocupação em relacionar a teoria aplicada inicialmente com os
experimentos realizados posteriormente, realizados com a utilização de materiais do nosso cotidiano,
para que pudessem ser facilmente aplicados e apresentassem um fácil entendimento por parte dos
alunos.
A aula elaborada com a utilização de experimentos com materiais de fácil acesso sobre os fatores que
influenciam na velocidade das reações foi desenvolvida com certa facilidade e pode-se observar que
obteve um bom resultado, pois a partir dos experimentos os alunos puderam questionar e discutirem
como cada fator que fora citado anteriormente pode influenciar o decorrer de uma reação na pratica
mesmo que seja uma simples reação do nosso cotidiano.
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RESUMO
A diversidade de espécies frutíferas no Brasil é representada por fruteiras nativas e exóticas que se
adaptaram muito bem ao clima e solo do país. Essas plantas representam oportunidade de
desenvolvimento sócio-econômico, tanto para os mercados interno e externo, de comercialização de
frutas in natura como para industrialização. Durante o período colonial os portugueses trouxeram para
o Brasil a jaca, um fruto originário do continente asiático (Índia, Malásia, Filipinas), que pertence à
família Moraceae, ao gênero Artocarpus e possui quatro sinonímias: Artocarpus integra Merr.,
Artocarpus integrifolia Linn. F., Artocarpus brasiliensis Lam. e Artocarpus heterophyllus, Lam. Esse fruto
adaptou-se tão bem ao clima e solo do país que recebeu o nome de Artocarpus brasiliensis por um
botânico brasileiro. O fruto da jaqueira é considerado o maior do mundo, podendo pesar no máximo 50
kg, comprimento de até 70 cm e diâmetro de 40 cm. Quando maduro, tem cor amarelo acastanhado,
aroma peculiar e forte. Em apenas um fruto pode existir de 100 a 500 sementes. O presente trabalho
tem por objetivo obter a quantificação de proteínas e carboidratos das sementes de jaca (Artocarpus
heterophyllus, Lam.), esperando que os resultados possam contribuir para o conhecimento das
características nutritivas da fruta. A Jaca também tem despertado o interesse dos pesquisadores por
apresentar propriedades medicinais. A jaca (Artocarpus heterophyllus, Lam) foi adquirida para realização
desta pesquisa foi coletada na cidade de Baturité-CE e quantificação de proteínas foi realizada pelo
método de Bradford, técnica que consiste na ligação entre moléculas de proteínas da solução e o
corante coomassie brilliant blue G-250. Enquanto a quantificação de carboidratos foi realizada pelo
método de Dubois, técnica que consiste em analisar a solução, através da reação entre fenol e ácido
sulfúrico concentrado. Diante dos resultados obtidos neste trabalho, diz-se que farinha sementes de
jaca (Artocarpus heterophyllus, Lam) apresentou um teor de proteína de 18,7 ʅg/100ʅL; a farinha
sementes de jaca (Artocarpus heterophyllus, Lam) apresentou um teor de Carboidrato de 19 ʅg/mL e
sugere-se que a sementes de jaca (Artocarpus heterophyllus, Lam) pode ser utilizada como fonte de
proteína na alimentação humana, ou seja, como suplemento alimentar, atendendo aos requisitos
nutricionais e proporcionando benefícios principalmente para a população de baixa renda.
Palavras-chaves: Artocarpus heterophyllus, Lam., Sementes, Carboidratos e Proteínas.
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1. INTRODUÇÃO
A diversidade de espécies frutíferas no Brasil é representada por fruteiras nativas e exóticas
que se adaptaram muito bem ao clima e solo do país, e representam oportunidade de desenvolvimento
sócio-econômico, tanto para os mercados interno e externo, de comercialização de frutas in natura
como para industrialização (OLIVEIRA, 2009).
A jaqueira (Artocarpus heterophyllus, Lam.), apresenta uma grande variedade de frutos, no
entanto não tem sido utilizada para criar diversidade no mercado. A Jaqueira pode ser utilizada no
consumo humano e na medicina natural. (OLIVEIRA, 2009).
Devido à ausência de produtos de baixo custo e com características nutritivas os pesquisadores
tem se interessado em encontrar fontes alternativas de proteínas de baixo custo (SANTOS, 2009). Desta
forma a jaca por ser uma fruta de custo baixo e encontrada em abundância no Brasil pode ser utilizada
para a preparação de alimentos energéticos que ajudarão combater a fome. De acordo com a literatura
a jaca apresenta as macromoléculas, tais como, Proteínas, Carboidratos, dentre outras.
As macromoléculas são polímeros formados por monômeros (pequenas moléculas). As
proteínas, os carboidratos, os lipídeos e os ácidos nucléicos são as macromoléculas principais (PURVO et
al, 2005).
Nesta pesquisa, estudaremos as proteínas e os carboidratos. As Proteínas são constituintes
estruturais dos tecidos e possuem a função de defesa, proteção, catálise, transporte e movimento. São
formadas, geralmente, por 20 aminoácidos (PURVO et al, 2005). Podemos classificá-las em duas grandes
categorias: As fibrosas, onde que as cadeias de aminoácidos se organizam em grandes filamentos ou em
folhas, e as globulares com cadeias de aminoácidos que se arrajam em formas globulares (LEHNINGER et
al., 2006).
A estrutura molecular das Proteínas é dividida em níveis: estrutura primária, refere-se à
sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica; a secundária é o arranjo espacial que cadeia de
aminoácidos pode adquirir, essa estrutura divide-se em Hélice-alfa, onde a cadeia polipeptídica enrolase formando uma hélice e a Folha-beta com as cadeias de aminoácidos fazendo um movimento para
cima e para baixo, formando um arranjo que parece com um conjunto de pregas; a terciária se refere à
estrutura tridimensional da cadeia polipeptídica das proteínas; estrutura quaternária, descreve a forma
como as subunidades (duas ou mais cadeias polipeptídicas) se agrupam e se ajustam para formar
complexos tridimensionais (LEHNINGER et al., 2006).
Já os Carboidratos são compostos orgânicos formados por átomos de Carbono, Hidrogênio e
Oxigênio. Eles são reserva de energia. Há quatro classes principais de Carboidratos: monossacarídeos,
como a glicose, a ribose, a frutose, a manose e a galactose que são carboidratos que originam moléculas
maiores; dissacarídeos, tais como a sacarose, a maltose e a lactose, são formados pela ligação glicosídica
de dois monossacarídeos; oligossacarídeos, são diversos monossacarídeos unidos por ligações
glicosídicas; E os polissacarídeos, são grandes cadeias formadas pela ligação glicosídica de diversos
monossacarídeos. O amido, a celulose e o glicogênio são alguns polissacarídeos (PURVO et al, 2005).
Há diversos métodos de determinação de proteínas, tais como, BCA, Biureto, Bradford,
Kjeldahl e Lowry, dentre outros, destacando-se o método de Bradford, pois é rápido, sensível e pode ser
utilizado em diversos meios (ZAIA, ZAIA, LICHTIG, 1998). Da mesma forma, há muitos métodos para
determinação de carboidratos, tais como Lane- Enyon, Luff-Schoorl, Musson-Walker, Dubois e SomogyiNelson, dentre outros (SILVA, 2003). O método de Dubois se destaca entre esses métodos por ser uma
técnica rápida, sensível e reprodutível (DUBOIS, 1956).
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O método de Bradford é utilizado para determinar Proteínas totais que se baseia na ligação do
corante Coomassie Brilliant Blue com as proteínas, devido aos a presença dos aminoácidos com cadeias
laterais, sendo utilizado Soro Albumina Bovina como padrão. Há um deslocamento do equilíbrio do
corante para sua forma aniônica. (BRADFORD, 1976). Essa técnica tem sido utilizada em plasma, saliva
humana, produtos alimentícios, leite humano, suspensões de células, avidina e estreptavidina, urina e
detergentes (ZAIA, ZAIA, LICHTIG, 1998).
E o método de Dubois determina a quantidade de Carboidratos, através da reação entre o
fenol e ácido sulfúrico, responsáveis pela coloração amarelo-alaranjado. É uma técnica rápida, sensível e
reprodutível (DUBOIS et al., 1956). Pode ser utilizado em diversos materiais que possua em sua
composição carboidratos. Recentemente, Pauli, Cristiano e Nixdorf utilizaram esse método para
determinação de carboidratos na triagem de adulteração de café e confirmaram que a metodologia está
validada, visto que, garantiu resultados analíticos confiáveis e podem ser aplicados para efetuar triagem
de amostras comerciais quanto a suspeita de adulteração, até porque, apresentaram compatíveis com a
literatura, considerando os perfis e teores limites estabelecidos pela AFCASOLE (PAULI; CRISTIANO;
NIXDORF, 2011).
O presente trabalho tem por objetivo quantificar proteínas e carboidratos de sementes de jaca
(Artocarpus heterophyllus, Lam.), esperando que os resultados possam contribuir para sensibilização do
da população do valor nutritivo da semente da jaca e para que a semente possua um valor agregado e
não somente sirva de descarte.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Durante o período colonial os portugueses trouxeram para o Brasil a jaca, fruto originário do
continente asiático (Índia, Malásia, Filipinas), pertencente à família Moraceae, ao gênero Artocarpus e
possui quatro sinonímias: Artocarpus integra Merr., Artocarpus integrifolia Linn. F., Artocarpus
brasiliensis Lam. e Artocarpus heterophyllus, Lam. Esse fruto adaptou-se tão bem ao clima e solo do país
que recebeu o nome de Artocarpus brasiliensis por um botânico brasileiro (OLIVEIRA, 2009).
No Brasil, são conhecidas duas espécies de Jaca, “Jaca dura” e “Jaca mole”, essas espécies são
diferenciadas conforme a consistência e tamanho dos frutos (MAIA, 2004). O fruto da jaqueira é
considerado o maior do mundo, podendo pesar no máximo 50 kg, comprimento de até 70 cm e
diâmetro de 40 cm. Quando maduro, tem cor amarelo acastanhado, aroma peculiar e forte. Em apenas
um fruto pode existir de 100 a 500 sementes (TORRES, 2009). É normalmente consumido in natura, na
forma de sovertes e de sucos de Jaca (PUA et al., 2010).
Conforme Balbach e Boarim (1992), a jaca é uma fruta energética, pois em sua composição
química apresenta calorias, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais. A polpa e as
sementes são indicadas aos anêmicos e gestantes, devido à presença de ferro, enquanto as folhas são
utilizadas para tratar anemia, asma, dermatoses, diarréia, tosse, sendo também, expectorante. A tabela
1 apresenta a composição química de 100 g de jaca.
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Tabela 1. Composição Química da Jaca (Artocarpus heterophyllus, Lam.)
COMPOSIÇÃO QUÍMICA

POLPA

SEMENTES

52,0 Kcal

136,0 Kcal

Água

87,5 g

66,2 g

Carboidratos

10,0 g

30,0 g

Proteínas

2,20 g

3,5 g

Lipídios

0,30 g

0,3g

Cálcio

30,0 mg

50,0 mg

Fósforo

20,0 mg

80,0 mg

Ferro

2,0 mg

8,0 mg

Calorias

Asquieri, Rabêlo e Silva (2008) estudaram o fermentado de Jaca e avaliaram as seguintes
variáveis como, grau alcoólico, açúcares redutores, cálcio, proteínas, acidez total, dentre outras, tendo
como resultado: o teor alcoólico ficou um pouco elevado quando comparado com fermentados de
outras frutas. Foi encontrado, também, açúcares redutores, resultados próximo aos estabelecidos pela
legislação brasileira; o cálcio encontrado foi semelhante ao encontrado em vinho de uva; o valor
determinado para acidez total no fermentado de jaca foi próximo aos valores encontrados em pesquisas
de outros fermentados, todavia, não foi detectada a presença de proteínas. (ASQUIERI; RABÊLO; SILVA,
2008).
Enquanto Santos (2009) pesquisou a farinha das sementes de jaca, analisando as seguintes
variáveis dentre outras: umidade, cinzas e proteínas. O teor de umidade encontrado foi de 9,24%,
inferior ao valor encontrado que foi de 13,16%, bem como, o conteúdo de cinzas foi de 1,53%, valor
abaixo do encontrado que foi de 2,61%, contudo o valor de 12% para o teor de proteína, sendo superior
ao encontrado por Cruz e colaboradores (SANTOS 2009; CRUZ et al, 2007)
Apesar de ser uma fruta pouco explorada comercialmente, a jaca poderá ser utilizada para
combater a desnutrição, bem como, uma alternativa de fonte protéica apresentando potencial para a
produção de diversos alimentos. (CRUZ et al., 2007).

3.

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Materiais
3.1.1 Sementes
A jaca (Artocarpus heterophyllus, Lam) foi adquirida na cidade de Baturité-CE e após
devidamente selecionadas foram armazenadas sob refrigeração para posterior utilização.
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3.1.2 Farinha da Semente da Jaca (Artocarpus heterophyllus, Lam.)
As sementes da jaca foram descascadas, manualmente, desidratadas e trituradas em moinho
até pulverização. Após obtenção da farinha, a amostra foi armazenada, à temperatura ambiente, em
recipiente, hermeticamente, fechado até utilização, mostrado na figura 1.

Figura 1. Fluxograma de obtenção da farinha da semente de jaca (Artocarpus heterophyllus, Lam.).

3.2 Métodos
3.2.1 Determinação de Proteínas
O teor de Proteína foi determinado pelo método colorimétrico de Bradford e a leitura foi
realizada por espectrometria a 595nm (BRADFORD, 1976). Esta técnica utiliza o reagente de Bradford,
que é formado por 50 mg de Coomassie brilliant blue G-250 diluído em 25 mL de etanol 95% e após 1 h
de agitação adicionou-se 50 mL de H 3 PO 4 85%, sendo o volume aferido para 500 mL.

3.2.1.1 Preparo de extrato de proteínas
O extrato foi preparado, suspendendo a farinha de jaca (Artocarpus heterophyllus, Lam) em
tampão Tris/HCl 25 mM, PH=7,5 e mantida em agitação por 4 horas. A suspensão obtida foi filtrada e
armazenada até posterior utilização.

3.2.1.2 Preparação da curva de calibração
A curva de calibração padrão para proteína albumina foi preparada com BSA (bovine serum
albumin) e reagente de Bradford para a quantificação de Proteínas. Preparou-se uma solução estoque
de BSA concentração 1 mg/mL e, a partir dessa solução, fez-se diluições seriadas nas concentrações 0,1
mg/mL; 0,2 mg/mL; 0,3 mg/mL; 0,4 mg/mL; 0,5 mg/mL; 0,6 mg/mL; 0,7 mg/mL; 0,8 mg/mL; 0,9 mg/mL.

3.2.1.3 Preparação do branco
Adicionou-se em um tubo de ensaio 100 ʅL de água e 2,5 mL de reagente de Bradford.

3.2.1.4 Preparação da amostra
Adicionou-se em tubos de ensaio 100 ʅL da amostra extraída com Tris-HCl e 2,5 mL de
reagente de Bradford. As leituras foram realizadas no espectrofotômetro a 595 nm e em triplicata.
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3.2.2 Determinação de Carboidratos
A quantidade de Carboidratos foi determinada pelo método de Dubois (DUBOIS, 1956). Essa
técnica consiste em analisar a solução, através da reação entre Fenol 5% e ácido sulfúrico concentrado.

3.2.2.1 Extração de carboidratos
Pesou-se 1g da farinha de e transferiu-se para um béquer, onde adicionou-se 67 mL de água
destilada, mantendo por agitação por 12 horas, em seguida, a solução foi filtrada.

3.2.2.2 Preparação da curva de calibração
Pesou-se 1 g de Galactose e dissolveu-se em 100 mL de água destilada, preparando-se uma
solução de Galactose a 10 mg/mL e, a partir dessa solução, procedeu às diluições em água destilada com
as seguintes concentrações: 1; 2; 3; 4; 5 6; 7 (mg/mL).
Em tubos de ensaio, adicionou-se 500 ʅL das diferentes concentrações de Galactose, 500 ʅL de
Fenol 5 % e 2,5 mL de H 2 SO 4 .

3.2.2.3 Preparação do branco
Em um tubo de ensaio, adicionou-se 500 ʅL de água destilada, 500 ʅL de Fenol 5% e 2,5 mL de
H 2 SO 4 .

3.2.2.4 Preparação da amostra
Adicionou em tubos de ensaio 100 ʅL da amostra extraída, 1900 ʅL de água destilada, 500 ʅL
de fenol 5% e 2,5 mL de H 2 SO 4 . As leituras foram realizadas em duplicata em espectrofotômetro a 490
nm.

4.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Nesta pesquisa o teor de proteínas foi realizado pelo método de Bradford. E a figura 2, abaixo,
representa a curva padrão (obtida através da leitura das diluições de BSA) para a quantificação de
proteínas, em que, se obteve a seguinte equação da reta: y = 0, 006 x + 0, 202, através desta equação
podemos encontrar a concentração da amostra, já a correlação linear R² = 0, 951 representa a
linearidade da reta, as distorções observadas podem ter sido ocasionadas por erros do operador ou do
equipamento. O R² mostra que a reta teve linearidade de 95,1%. Substituímos o valor da leitura da
amostra na eqƵĂĕĆŽ͕ŶĂǀĂƌŝĄǀĞůǇ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŶĚŽƵŵƚĞŽƌĚĞƉƌŽƚĞşŶĂĚĞϭϴ͕ϳʅŐͬϭϬϬʅ>ŶĂƐŽůƵĕĆŽĚĂ
farinha das sementes de jaca (Artocarpus heterophyllus, Lam).

1850

Figura 2. Curva Padrão para a Quantificação de Proteínas.

Ainda nesta pesquisa, o teor de carboidratos foi determinado pelo método de Dubois. E a
figura 3, abaixo, representa a curva padrão (obtida através da leitura das diluições de galactose) para a
quantificação de Carboidratos, em que se obteve a seguinte equação: y = 0, 016x – 0 002; nesta equação
podemos encontrar a concentração da amostra e a correlação linear R² = 0, 989, que representa a
linearidade da reta; as distorções observadas podem ter sido ocasionadas por erros do analista ou do
equipamento. Podemos observar pelo R² que a reta teve linearidade de 98,9%. Substituiu-se o valor da
ůĞŝƚƵƌĂ ĚĂ ĂŵŽƐƚƌĂ ŶĂ ĞƋƵĂĕĆŽ͕ ŶĂ ǀĂƌŝĄǀĞů Ǉ͕ ĞŶĐŽŶƚƌĂŶĚŽ Ƶŵ ƚĞŽƌ ĚĞ ĐĂƌďŽŝĚƌĂƚŽ ĚĞ ϭϵ ʅŐͬŵ> ŶĂ
solução da farinha das sementes de jaca (Artocarpus heterophyllus, Lam).

Figura 3. Curva Padrão para a Quantificação de Carboidratos.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A farinha sementes de jaca (Artocarpus heterophyllus, Lam) apresentou um teor de proteína
de 18,7 ʅg/100ʅL;
A farinha sementes de jaca (Artocarpus heterophyllus, Lam) apresentou um teor de
Carboidrato de 19 ʅg/mL;
Sugere-se que as sementes de jaca (Artocarpus heterophyllus, Lam) pode ser utilizada como
fonte de proteína na alimentação humana, ou seja, como suplemento alimentar, atendendo aos
requisitos nutricionais e proporcionando benefícios principalmente para a população de baixa renda.
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1

RESUMO
A água é um elemento de extrema importância na terra devido a suas propriedades
peculiares e sua contribuição salutar para a existência de vida. Nesse contexto esse artigo visa
determinar alguns descritores físicos e químicos presentes na lagoa do Angelim.
Palavras chave: Angelim; Fosfato; Ecossistema; Água
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1. INTRODUÇÃO
A água é um elemento fundamental no que diz respeito a vida. Devido ao seu grande poder
de dissolução a água é considerada um solvente universal. Essa propriedade é muito importante, pois
todas as reações químicas celulares ocorrem em solução. A água transporta, também, substâncias
dentro e fora das células dos organismos. Atua como fator de termorregulação dos seres vivos, devido
ao seu calor específico que é o valor mais alto entre os solventes comuns, ou seja, igual a 1.
Sabemos, experimentalmente, que quanto maior o calor específico de uma substância,
menores variações de temperatura ela experimenta. Graças a isso, a água contida nos organismos vivos
conserva, praticamente, constante a temperatura deles em relação ao seu ambiente. (Água, on-line,
2007). Dessa meneira esse artigo visa elucidar descritores físico-químicos tendo em vista o
entendimento do metabolismo da lagoa do Angelim.

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
2.1 Resultados:
2.1.1 Características Físico-Químicas da Água da Lagoa do Angelim.
2.1.1.1 Temperatura, Salinidade, Condutividade, pH e Sólidos Totais Dissolvidos.
A determinação dos parâmetros foi realizada através do termo-salinômetro-condutivímetro
in situ. Os resultados obtidos foram [Tab.1]:
[Tab.1] Dados comparativos das características físicas e químicas das águas da Lagoa do
Angelim, com os valores estabelecidos pelo CONAMA para águas salobras.
Descritores físicoquímicos

Valores obtidos na
Lagoa

Valor estabelecido pelo CONAMA, res.nº 357 de 17
de março de 2005

Temperatura (°C)

30

*

ŽŶĚƵƚŝǀŝĚĂĚĞ;ʅ^͘Đŵ1
)

260

*

pH

6,9

6,5 – 8,5

A radiação solar apresentou valores distintos de acordo com a profundidade, que se caracterizou em
intervalos de 10cm. [Tab.2]
[Tab.2] Valores em wm2 de radiação solar ao longo da coluna d’água da Lagoa do Angelim.
Profundidade (cm)

Radiação solar (wm2)

Superfície*

400
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10

300

20

180

30

70

40

40

2.1.1.2 O.D e Nutrientes.
As concentrações dos nutrientes foram determinadas no laboratório, os quais obtiveram os
seguintes valores [Tab 3]:

[Tab.3] Dados comparativos entre os valores do O.D e nutrientes obtidos na Lagoa do
Angelim, com os valores estabelecidos pelo CONAMA para água doce.
Valor médio obtido

Valor estabelecido pelo CONAMA, res.

em (mg/L)

n° 357 de 17 de março de 2005

Oxigênio dissolvido (O.D)

1,34

шϱ

Nitrato (NO 3 -)

1,63

10

Nitrito (NO 2 -)

0,503

1,0

Amônio (NH 4 +)

0,0014

*

Silicato [Si(OH) 4 ]

2,68

*

Fosfato total (PO 4 -3)

2,63

0,02

Sulfeto (S-)

21,86

0,002

Sulfato (SO 4 2-)

1,47

*

Alumínio total dissolvido

0,175

0,1

Ferro total dissolvido

0,03

0,3

Parâmetros físico-químicos

* Valores não estabelecidos pelo CONAMA.
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2.2 Análise:
2.2.1 Temperatura, pH, Condutividade na Água da Laguna.
A água da Lagoa do Angelim apresentou temperaturas elevadas [Tab.1], próprias da época
e região e pH levemente ácido, quase neutro [Tab.1]. A condutividade apresentou valores próprios de
água doce (ESTEVEZ, 1998)

2.2.2 Radiação solar.
À medida que se aumentava a profundidade à radiação solar diminuía, atingindo seu limite
ou ponto de compensação na profundidade de 40 cm, a qual representa 1% da produção primária do
local [tab.2 e Fig.1].

450
400
350

radiação wm2

300
250
200
150
100
50
0
0

10

20

30

40

profundidade cm

Fig.1 Quantidade de radiação solar por intervalo de 10 cm de profundidade na Lagoa do
Angelim

2.2.3

Oxigênio Dissolvido.

O oxigênio dissolvido apresentou valores baixíssimos, devido a elevadas temperaturas,
baixa profundidade e um maior incremento de esgotos, que provoca uma maior concentração de
matéria orgânica originando um blum na população de algas, principalmente de euglenas e
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diatomáceas, além de aumentar a atividade microbiana para decomposição desta, aumentando o
consumo do oxigênio. A concentração de oxigênio dissolvido está abaixo da concentração estabelecida
pela resolução nº 357 de 17 de março de 2005 [Fig.2]

Fig.2 Comparação dos valores de O.D e alguns nutrientes na Lagoa do Angelim, com os
valores estabelecidos pela resolução nº 357 do CONAMA.

2.2.4 Fosfato Total.
A água da lagoa apresentou valores elevadíssimos deste íon, ultrapassando o valor
permitido pelo CONAMA resolução nº 357 de 17 de março de 2007 para água doce [[Fig.2] e Tab.3],
indicando um ambiente eutrófico, uma vez que o fosfato é um agente limitante de produtividade. Essas
concentrações elevadíssimas estão vinculadas ao lançamento excessivo de esgotos na lagoa, que trazem
em si diversos compostos fosfatados. Além disso, o fosfato do excesso de matéria orgânica,
provenientes dos esgotos, que devem se precipitar no sedimento, voltam à coluna d’água devido aos
grandes processos de decomposição, que consumindo grande parte do oxigênio dissolvido na água,
deixa o ambiente anóxico, não permitindo o desenvolvimento da película superficial do sedimento,
decorrente da oxidação pelo O 2 , que funciona como barreira para liberação do fosfato na interface
sedimento/água, colaborando com o aumento deste, no ecossistema aquático.

2.2.5 Sulfeto e Sulfato.
Devido ao grande incremento de esgotos na lagoa, o sulfato apresentou concentrações
baixíssima [Tab.3], devido às baixas concentrações de oxigênio dissolvido e elevados consumos de O 2
pelos microorganismos decompositores, ocasionando a sulfatorredução. Em decorrência desse processo
e do excesso de decomposição de matéria orgânica, a liberação de gás sulfídrico aumentou
vertiginosamente, indicando características anaeróbicas na água da lagoa. A concentração de sulfeto
(H 2 S) apresentou concentrações que ultrapassaram os valores estabelecidos pela res. nº 357 CONAMA
para água doce [Fig.2].
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2.2.6 Ferro e Alumínio Totais Dissolvidos.
O ferro apresentou concentrações baixíssimas em função do excesso de sulfeto na água,
fato que facilita a formação do composto sulfeto de ferro, que é facilmente imobilizado no sedimento.
As concentrações deste metal estão de acordo com os valores estabelecidas pela resolução nº 357 do
CONAMA [Fig.2].
Já o alumínio apresentou valores superiores ao permitido pela resolução nº 357 do
CONAMA [Fig.2], sendo preocupante sua elevada concentração, pois o alumínio é fitotóxico e
facilmente bioacumulado, podendo prejudicar toda cadeia trófica do ecossistema aquático da lagoa.
Esse excesso de concentração pode estar vinculado aos compostos fosfatados do esgoto, que ao serem
precipitados no sedimento liberam o Alumínio devido às condições anóxicas e de baixo pH (hipolimnio)
por causa do excesso de gás sulfídrico.

2.2.7 Silicato
O silicato apresentou concentrações esperadas para corpos aquáticos de água doce
(ESTEVES, 1998). Este íon é um indicativo de grandes populações de diatomáceas e solos ricos em
silicato (aluminossilicatos). [Tab.3]
.

3. CONCLUSÃO
Conforme mostram os resultados, a Lagoa do Angelim apresentou valores de alguns
nutrientes que a classificam como eutrófica, isto porque nutrientes como o fosfato, que são limitantes
em ecossistemas aquáticos, encontra-se em concentrações elevadíssimas, que excedem as
concentração permitidas pelo CONAMA, resolução n° 357 de 17 de março de 2005, que é de 0,02 mg/L.
Além desse indicador, percebeu-se que a quantidade elevada de nitrito e sulfeto classifica a lagoa como
ambiente redutor ,ou seja, anaeróbico, cuja concentração de oxigênio dissolvido é baixíssima. Portanto
a Lagoa do Angelim é um ambiente contaminado, onde a maioria do material encontrado nela é
alóctone, isto é, proveniente do esgoto urbano, que influi decisivamente na concentração de muitos
nutrientes, que por conseqüência atinge a biodiversidade da laguna e sua oxigenação.
Além desses fatores, outro fato importante é a concentração elevada de alumínio
dissolvido, que excedeu também, a concentração estabelecida pelo CONAMA, podendo nestas
prejudicar toda a cadeia alimentar da laguna, além de causar danos aos organismos autótrofos, uma vez
que o alumínio é fitotóxico.
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RESUMO
Atualmente as grandes cidades enfrentam dificuldades para destinação adequada dos resíduos sólidos
gerados pela população. Este fato pode ser observado pela inexistência de uma rede de coleta seletiva
eficiente que separe os produtos coletados e que agregue valor a alguns destes produtos. Propomos
neste estudo realizar uma pesquisa experimental de campo, seguida da aplicação, em duas escolas
estaduais, de práticas de reutilização de óleos comestíveis. Os trabalhos foram iniciados com uma visita
à Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE, para coletas de dados a cerca dos impactos
ambientais causados pelo descarte de resíduos sólidos pela população, em seguida, criamos pontos de
coleta de óleo de cozinha usado, um em cada escola, e posteriormente promovemos uma oficina de
fabricação de sabão a partir do material coletado. Ao final, utilizamos como instrumento de avaliação
um questionário, a fim de verificarmos o aprendizado e o interesse dos 40 alunos participantes em
relação à Educação Ambiental e à aprendizagem da Química. A aplicação desta proposta atingiu nossos
objetivos, pois aguçamos a curiosidade e o interesse dos educandos em aprender química e a defender
o meio ambiente de forma transformadora.

Palavras-chave: Esgoto. Resíduos Sólidos. Meio ambiente. Educandos
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1. INTRODUÇÃO
O descarte de resíduos comestíveis segue para as estações de tratamento de esgoto, onde uma
quantidade enorme de produtos químicos e filtragem física (que é a filtração de partículas de resíduos
sólidos da água) é demandada para a purificação de água. Estima-se que o tratamento de esgoto em
suas estações de tratamento torna-se aproximadamente 45% mais sobrecarregado pela presença de
óleos comestíveis que outros produtos nas águas servidas. Quando não há uma estação de tratamento
de esgoto, este óleo vai direto para os cursos d’água ou baias, poluindo grandes porções de água (um
litro de óleo polui cerca de um milhão de litros d’água (CABRAL, MURTA e SILVA, 2008), quantidade esta
suficiente para a sobrevivência de uma pessoa – para consumo, higiene e limpeza (desde banho, comida
e consumo) – por até 40 anos). Isso acontece porque, apesar de o óleo vegetal se dispersar em uma
camada muito fina sobre a água, ele é suficiente para prejudicar a transferência de oxigênio na interface
ar/água. Caso este óleo venha a cair na terra, como no caso dos lixões, haverá uma infiltração deste
material no solo podendo provocar a poluição de reservas subterrâneas de água (CABRAL, MURTA e
SILVA, 2008).
Para retirar o óleo e desentupir encanamentos, quando o mesmo é jogado na pia, são empregados
produtos químicos tóxicos, com efeitos negativos sobre o ambiente. Além disso, como o óleo é mais leve
que a água, fica na superfície, criando uma barreira que dificulta a entrada de luz e a oxigenação da
água, comprometendo os seres vivos aquáticos, os fitoplânctons. Além de acarretar a poluição do meio
aquático ou ainda do lixo domestico – contribuindo para o aumento das áreas dos aterros sanitários.
O descarte do óleo é apenas uma pequena parte do grande problema relacionado à geração de lixo
no mundo (CABRAL, MURTA e SILVA, 2008). Tratar lixo é caro e, quando este não é tratado, há um forte
impacto ambiental. Ao mudar seus hábitos, o homem tende a contribuir para a sustentabilidade do
planeta, gerando o mínimo de lixo possível e reaproveitando ao máximo os produtos antes de descartálos. O óleo de cozinha usado pode servir como matéria-prima na fabricação de diversos produtos, tais
como biodiesel, tintas, óleos para engrenagens, sabão, detergentes, entre outros. Dessa forma, o ciclo
reverso do produto pode trazer vantagens competitivas e evitar a degradação ambiental e problemas no
sistema de tratamento de água e esgoto.
O reaproveitamento do óleo de cozinha na fabricação de sabão surge então como uma alternativa
ambiental e econômica, já que pode ser utilizado para geração de renda.
Para atingir nosso objetivo, três ações foram desenvolvidas: primeiramente, visitamos a Estação de
Pré-Condicionamento de Esgoto – EPC – da (Companhia de água e Esgoto do Ceará) CAGECE para coletas
de dados a cerca dos impactos ambientais causados pelo descarte de óleo de cozinha, em seguida,
mobilizamos os alunos das escolas contempladas com o projeto para coletar o óleo em suas próprias
residências, criando pontos de coletas nas respectivas escolas; realizamos uma oficina de fabricação de
sabão, a partir do óleo residual coletado pelos; e finalmente aplicamos aos alunos o questionário.

2. MATERIAL E MÉTODO
2.1 Primeira Ação: Visita a EPC
Foi realizada uma visita a Estação de Pré-Condicionamento de Esgoto – EPC – da Companhia de Água
e Esgoto do Ceará – CAGECE, em Fevereiro de 2010 sob a orientação do Biólogo da mesma Sr. Silvano
Pereira e da Técnica em Saneamento Fernanda Barros.
A principal modalidade de tratamento de esgoto utilizada pela CAGECE é de lagoas de estabilização.
O material é levado para lagoas anaeróbias, facultativas e de maturação. O tratamento é totalmente
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natural, feito por meio de agentes biológicos, não sendo necessária a adição de produtos químicos. Em
Fortaleza, o esgoto coletado vai para a Estação de Pré-Condicionamento de Esgoto (EPC), é feito de
forma automatizada. Através dos computadores conectados a sensores inteligentes da CAGECE que
comanda e monitora a longa distância as estações elevatórias que integram o sistema de esgoto
convencional de Fortaleza.
Concluído esse processo, o esgoto pré-condicionado é lançado ao mar através do emissário
submarino, a cerca de 3.500 metros da praia, a uma profundidade de 16 metros, numa área onde as
correntes marítimas fazem a autodepuração, ou seja, a completa dispersão do esgoto pré-condicionado,
não permitindo o retorno para a praia. O emissário contém orifícios que fazem a dispersão do fluxo.
Esse procedimento segue todas as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que
determina parâmetros e condições de tratamento do esgoto doméstico (CAGECE, 2010).
A rede de esgoto é um conjunto de obras que serve para coletar os dejetos das casas, vindos de
banheiros, lavatórios, pias e lavanderias e dar um destino final a eles. Esta rede é formada por varias
estruturas, que tem início na calçada do cliente. Neste local é colocada a caixa de visita, também
conhecida como caixa de calçada. É a partir daí que o morador vai fazer sua ligação com a rede. A caixa
da calçada está ligada à rede coletora, que passa nas ruas. Os canos maiores que recebem o esgoto da
rede coletora são chamados coletores Troncos e são responsáveis pelo escoamento do esgoto até a
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Como nem sempre é possível o esgoto ir de um ponto a outro
da mesma área, existem as Estações Elevatórias (EE), que bombeiam o esgoto para as áreas mais altas,
completando o ciclo. Por último, todo esgoto é levado para a estação de tratamento, que trata os
dejetos antes de lançá-los no seu destino final, garantindo que não haverá poluição. A rede de esgoto
melhora a saúde da comunidade, trazendo solução para sanitários e ambientais de toda comunidade.
O saneamento vai acabar com os esgotos a céu aberto correndo nas ruas. O saneamento reduz os
casos de doenças causadas pela falta de higiene e as doenças transmitidas através da água sem
tratamento, tais como: cólera, dengue, hepatite e leptospirose (CAGECE, 2010).

2.2 Segunda Ação: Criação de Pontos de Coleta nas Escolas
Mobilizou-se os alunos das escolas contempladas com o projeto para coletar o óleo em sua própria
residência criando pontos de coleta nas respectivas escolas. Assim sendo arrecadamos ao todo 20 litros
de óleo de cozinha usado que por sua vez será usado na fabricação de sabão.
2.3 Terceira Ação: Oficina de Fabricação de Sabão a Partir do Óleo Residual
Aplicou-se uma oficina de fabricação de sabão a partir do óleo residual coletado com 40 alunos,
sendo 20 de cada escola. Em cada oficina utilizou-se 10 litros de óleo residual, e obteve-se 120 barras de
sabão que foram utilizadas pelas escolas. Quanto ao ensino de química, durante as oficinas
demonstramos a reação de saponificação na formação dos sabões, que é um sal de ácido graxo formado
pela adição de um hidróxido solúvel e um éster.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para reaproveitar o óleo de cozinha usado utilizaremos os seguintes materiais, de acordo com o
livro Manual de Química Orgânica (MENDES, 2006):
- Óleo comestível usado
- Óleo de algodão
- Agua
- Cloreto de sódio
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- Álcool etílico comum
- Soda cáustica
A fabricação do sabão consiste em uma prática chamada saponificação que é a reação de formação
dos sabões. O sabão é um sal de ácido graxo formado pela adição de um hidróxido solúvel ao éster. É
necessário que o produto obtido seja solúvel em água, para que o sabão faça espuma.
Em termos gerais, a reação de saponificação ocorre quando um éster em solução aquosa de base
inorgânica origina um sal orgânico e álcool. A Reação de saponificação também é conhecida como
hidrólise alcalina, através dela é que se torna possível o feitio do sabão. Falando quimicamente, seria a
mistura de um éster (proveniente de um ácido graxo) e uma base (hidróxido de sódio) para se obter
sabão (sal orgânico).
A equação abaixo demonstra este processo:
ƐƚĞƌнďĂƐĞĨŽƌƚĞїƐĂďĆŽнŐůŝĐĞƌŽů
Praticamente todos os ésteres são retirados de óleos e gorduras, daí o porquê das donas de casa
usar o óleo comestível para o feitio do sabão caseiro.
Equação genérica da hidrólise alcalina:

Fonte: (MENDES, 2006)

A equação acima representa a hidrólise alcalina de um óleo (glicerídeo). Dizemos que é uma
hidrólise em razão da presença de água (H 2 O) e que é alcalina pela presença da base NaOH (soda
ĐĄƵƐƚŝĐĂͿ͘ K ƐşŵďŽůŽ ѐ ŝŶĚŝĐĂ ƋƵĞ ŚŽƵǀĞ ĂƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ž ƉƌŽĐĞƐƐŽ͘ WƌŽĚƵƚŽƐ ĚĂ ƌĞĂĕĆŽ ĚĞ
Saponificação: sabão e glicerol (álcool).
Abordou-se os seguintes conteúdos da matriz curricular para o ensino médio: funções orgânicas,
funções inorgânicas e reações químicas.
A fim de avaliar a metodologia aplicou-se um questionário com os alunos envolvidos. Para
aproximadamente 86% dos alunos, a metodologia aplicada favoreceu o processo de aprendizagem. E
para 94% o fato de colaborar com a preservação dos recursos naturais foi um fator relevante no
processo de motivação dos mesmos.
Portanto, de acordo com os resultados, concluiu-se que a metodologia aplicada demonstrou que a
possibilidade de ensinar química de forma prática, contextualizada e desenvolvendo ações em que os
alunos possam atuar como sujeitos na transformação de um contexto, colaboram qualitativamente para
melhoria do processo de ensino e aprendizagem.

4. CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos com a aplicação desta metodologia, conclui-se que esta é uma
ferramenta auxiliar muito importante no ensino da Química e Educação Ambiental, uma vez que
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proporciona um ambiente favorável à construção do conhecimento, além de gerar uma atmosfera
propícia para a contextualização do assunto abordado.
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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 com previsão de esgotamento no futuro, portanto, a busca por
fontes alternativas de energia é de suma importância. Neste contexto, os óleos vegetais aparecem como
uma alternativa para substituição ao óleo diesel. O biodiesel surgiu como uma alternativa para a
substituição ao óleo diesel, contribuindo para minimizar a dependência das importações do petróleo,
como também para a redução da poluição ambiental, através da diminuição das emissões de gases
poluentes. Esta fonte renovável de energia vem sendo amplamente pesquisada em diversos países. A
maior parte do biodiesel atualmente produzido no mundo deriva do óleo de soja, utilizando metanol e
catalisador alcalino, porém, todos os óleos vegetais, enquadrados na categoria de óleos fixos ou
triglicerídeos, podem ser transformados em biodiesel. Por isso é importante a procura de novas fontes
vegetais para suprir as necessidades do mercado, nesse trabalho pretende-se avaliar o óleo da semente
de leucena como uma fonte de biodiesel. A leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) tem uma
ótima probabilidade de ser enquadrada entre as oleaginosas com categorias de óleos fixos ou
triglicerídeos, pois há diversos estudos sobre ela que mostram uma grande produção de sementes ainda
não estudadas em relação ao seu óleo extraído, mas muito estudada em relação aos benefícios que essa
espécie trás para o solo, como a fixação de nitrogênio, dando assim uma melhor desenvoltura ao solo.

Palavras-chave: Óleo vegetal; Sementes de leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.); Biodiesel
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1. INTRODUÇÃO
A leucena é uma planta exótica originária da América Central, e comumente encontrada na costa do
México. Devido sua versatilidade de utilização foi dispersa para outras partes do mundo, em que a
mesma pode ser empregada para forragem, produção de madeira, carvão vegetal e melhoramento do
solo. Essa planta é derivada de toda região tropical, em que permanece verde durante toda estação
seca, perdendo somente seus folíolos em secas muito prolongadas ou geadas forte (OLIVEIRA, 2008).
Segundo informações passadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Gado
de Corte, a leucena é uma planta que apresenta um sistema radicular profundo, com poucas raízes
laterais, as folhas são bipinadas, com 15 a 20 cm de comprimento, a inflorescência é globosa e solitária,
sobre um pedúnculo com mais de 5 cm de comprimento, apresentando numerosas flores brancas e as
vagens são estreitas e achatadas, com 20 cm de comprimento e 2 cm de largura, acuminadas. As partes
dessa planta podem ser observadas na Figura 1.

(a)

(b)

(c)

Figura 1: (a) Flores de Leucena; (b) Vagens de Leucena; (c) Sementes de Leucena.

São conhecidas mais de 100 variedades de leucenas, em que a mesma apresenta diferença
grandemente em porte, sendo agrupada em três tipos: Havaiano, Salvadorenho e Peruano como mostra
a Tabela 1.
Tabela 1. Tipos e características das leucenas.
TIPOS

Havaiano

Salvadorenho

CARACTERÍSTICAS
São variedades arbustivas com até 5 m de
altura, que florescem jovens (com 4 a 6
meses). O florescimento ocorre durante todo
o ano e apresenta pouca produção de
madeira e folhas, e sua produção, abundante
de sementes, pode tornar esta planta uma
invasora.
Apresenta plantas altas com até 20 m de
altura, folhas grandes e troncos grossos. É
originária do interior da América Central e
produz, geralmente, mais do dobro de
biomassa que o tipo havaiano.
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Peruano

Apresenta plantas com até 15 m de altura,
mas com bastante ramificação e grande
quantidade de folhagem. Embora produza
bastante forragem, tem sido investigada só
recentemente.
Fonte: Embrapa Gado de Corte.

Segundo Martinez (2009), a leucena possui nódulos formados por uma bactéria (Rhizobium), em
que se situam em pequenas raízes laterais, ficando as mesmas próximas da superfície do solo, quando
efetivos na fixação de nitrogênio atmosférico, elas apresentam uma cor rosada intensa e pode por ano
fixar mais de 500 kg de nitrogênio por hectares.
Outra grande utilidade da leucena é o seu valor nutricional, em que pode ser encontrados
aminoácidos em proporções adequadamente balanceadas (REIS, 2001). Então, muitos agricultores e
criadores de caprinos e bovinos ainda não conhecem essa planta, que poderia ajudar na criação dos
seus animais em períodos de secas, já que ela não perde suas qualidades nesse período.
O biodiesel é uma nova forma de tentar produzir energia por meio de fontes renováveis, sendo
estas desenvolvidas principalmente por óleos e gorduras vegetais, em que tem a função de reduzir os
danos causados pelas queimas dos combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo (SARTORI, 2007).
Essa nova energia já tem gerado muita polêmica, deixando assim um grande desafio para nossa
sociedade, de como submetê-la a ela sem provocar muito impacto ambiental e convencendo os grandes
empresas de petróleo que essa é a melhor forma de ter uma energia mais ecológica e limpa, para o
ecossistema do planeta terra (SARTORI, 2007).
Com tanta riqueza no Brasil, na fauna e flora, a cada dia que se passa novas descobertas são
desvendadas, menos do que o esperado, se comparado com tamanha riqueza em biodiversidade
vegetal.
A leucena é uma planta típica da região tropical, no Brasil, não tem restrição com o solo, podendo
ser plantada em qualquer lugar, que germina e fornece sementes de boa qualidade. Devido à facilidade
de cultivo e qualidade da semente este trabalho tende a fazer uma pesquisa a respeito do óleo da
semente de leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) do tipo havaiano, em que até agora não há
nenhum trabalho na literatura sobre o biodiesel da mesma.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O Brasil com sua rica fauna e flora, ainda é pouco explorada na matriz energética brasileira uma
fonte alternativa de energia, que é o biodiesel, por meio de óleos vegetais que substitui derivados de
petróleo (SARTORI, 2007). Tendo em vista que um dos principais recursos naturais utilizado para
obtenção de energia ainda é o petróleo.
O biodiesel pode ser preparado a partir do óleo extraído das sementes por vários processos. O
método físico, através do uso da prensa para extração de óleos vegetais ainda é utilizado, sendo que nas
primeiras décadas deste século, a extração por meio de solvente mostrou-se mais interessante, sendo o
n-hexano o solvente mais utilizado (CORSO, 2008).
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Esse biocombustível é uma mistura de alquil-ésteres de cadeia linear, obtida da transesterificação
dos triglicerídeos de óleos e gorduras com alcoóis de cadeia curta (Figura 2), esta reação tem como coproduto o glicerol (GERIS e col., 2007).

Figura 2: Reação de transesterificação de triglicerídeos (GERIS e col., 2007).

Dentre os álcoois empregados na transesterificação de óleos e gorduras, os mais utilizados são
metanol e etanol. O metanol é mais amplamente aplicado na produção de biodiesel em escala comercial
e, por ser mais reativo, implica em menor temperatura e tempo de reação. O etanol, além de ter
produção consolidada no Brasil, é consideravelmente menos tóxico, é renovável e produz biodiesel com
maior número de cetano e lubricidade. Uma grande desvantagem do etanol está no fato deste
promover uma maior dispersão da glicerina no biodiesel, dificultando a sua separação. Para a obtenção
de maiores rendimentos na reação de transesterificação costuma-se utilizar excesso de álcool e
remoção da glicerina. Para o metanol, a razão molar comumente empregada é de 6:1, enquanto que
para o etanol, a razão é de 9:1 a 12:1 (GERIS e col., 2007).
A reação de transesterificação de óleos ou gorduras é realizada na presença de catalisadores ácidos,
básicos ou enzimáticos. Os catalisadores mais empregados são os catalisadores homogêneos alcalinos,
que são mais eficientes, promovendo altos rendimentos. Dentre estes, os alcóxidos são mais ativos,
resultando em rendimentos superiores a 98% na reação de transesterificação, porém são mais sensíveis
à presença de água. Os hidróxidos de sódio e de potássio, embora menos ativos, apresentam menor
custo, promovem rendimentos satisfatórios e têm sido mais amplamente empregados (GERIS e col.,
2007).
Além da preparação do biodiesel é importante a análise físico-química, em que são caracterizadas as
qualidades do mesmo. A determinação analítica é que faz a avaliação da qualidade carburante de óleos
vegetais, a viscosidade é a medida da resistência interna ao escoamento de um líquido e o ponto de
névoa corresponde à temperatura inicial de cristalização do óleo. Com isso são esses e outros mais
fatores que influencia a produção do biodiesel. Para ser um bom biodiesel, é preciso possuir tais
características como ser virtualmente livre de enxofre e aromáticos, ter alto número de cetano, possuir
teor médio de oxigênio em torno de 11%, possuir maior viscosidade e maior ponto de fulgor que o
diesel convencional, possuir nicho de mercado específico, diretamente associado a atividades agrícolas
(NETO et al. 1999).
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A leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) é uma planta que já possui um bom acervo de
artigos e trabalhos publicados. Já é reportado o conteúdo a respeito da sua biomassa arbustiva e a
quebra da dormência da semente. Para alguns estudiosos, essa semente tem provocado muitos
experimentos, para saber qual a melhor forma da germinação. Métodos como água quente (100ºC)
sobre as sementes durante 4 segundos, ácido sulfúrico (95,0%) durante 2 minutos submetidos às
sementes e impactos sobre superfície dura da mesma, são métodos simples para acelerar a
uniformização da germinação (PASSOS et al. 1988).
No que diz respeito ao óleo extraído da semente de Leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de
Wit.), há uma ausência de estudos surgindo assim uma necessidade de explorar os conhecimentos sobre
a mesma.

3. METODOLOGIA
3.1 Coleta e Classificação do Material Botânico
Coletou-se a espécie vegetal Leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) na cidade de Apodi no
Estado do Rio Grande do Norte. As operações preliminares foram as seguintes:
a) Coletou-se o vegetal, prepararam-se as exsicatas.
b) Secou-se ao ar, em seguida foram feitos a moagem e pesagem do material que será estudado.

3.2 Extração do Óleo Vegetal
O material vegetal foi triturado e colocado no cartucho do soxhlet (Figura 3 (I)), adicionando um
algodão para tampar o cartucho. O cartucho foi colocado no extrator de soxhlet. No balão foi colocada
certa quantidade de n-hexano e algumas pedras de ebulição. O extrator de soxhlet foi montado como
mostra a Figura 3 (II). O sistema permaneceu sob refluxo durante 6 horas. Após este período o material
foi concentrado em rota evaporador (Figura 3 (III)).

(I)

(II)

(III)

Figura 3: Triturador (I); Sistema para extração do óleo vegetal (II); Evaporador rotativo (III).

3.3 Preparação do Biodiesel
3.3.1 Preparação da Solução de Metóxido de Potássio
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A solução de metóxido de potássio será preparada dissolvendo-se 1,5 g de hidróxido de potássio
(KOH) em 35 mL de metanol com o auxílio de agitação e controle de temperatura (45°C) até a completa
dissolução de KOH (GERIS e col., 2007).

3.3.2 Reação de Transesterificação
Em um balão de fundo chato (500 mL) será adicionado 100 mL do óleo vegetal da leucena. Esse
material será aquecido em banho-maria, sob agitação com o auxílio de uma barra magnética, até atingir
a temperatura de 45°C. Em seguida, será adicionada a solução de metóxido de potássio, e a mistura
reacional permanecerá, sob agitação, durante 10 min a 45°C (GERIS e col., 2007).

3.3.3 Separação do Biodiesel
A mistura reacional será transferida para um funil de separação para permitir a decantação (15
minutos) e separação das fases: superior contendo biodiesel e inferior composta de glicerol, sabões,
excesso de base e álcool. A fase inferior será recolhida em uma proveta de 50 mL e o volume obtido será
anotado. Este material será submetido à destilação a 80°C para recuperar o álcool que não reagiu. O
volume de biodiesel (fase superior) será medido utilizando-se uma proveta de 250 mL e então retornado
ao funil de separação para os procedimentos de lavagem (GERIS e col., 2007).

3.3.4 Tratamento do Biodiesel
O biodiesel separado anteriormente será lavado inicialmente com 50 mL de uma solução aquosa de
ácido clorídrico a 0,5% (v/v); e em seguida, uma lavagem com 50 mL de solução saturada de NaCl e,
finalmente, com 50 mL de água destilada. A ausência do catalisador básico no biodiesel pode ser
confirmada através da medida do pH da última água de lavagem, a qual deve estar neutra. Nos casos em
que houver a formação de emulsão, a mesma será desfeita com auxílio de um bastão de vidro, agitandose lentamente a camada emulsificada. Para remoção dos traços de umidade o biodiesel será filtrado
utilizando-se sulfato de sódio anidro e transferido para uma proveta de 250 mL para medição do
volume. O biodiesel aparecerá como um líquido límpido de coloração amarela (GERIS e col., 2007).

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
O presente trabalho encontra-se em fase inicial, tendo sido apenas coletado o material botânico e
iniciado o processo de extração do óleo, mas no decorrer da pesquisa pretende-se obter os seguintes
resultados:


Descobrir um novo biodiesel por meio da semente de leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de
Wit.);



Implementar parcerias com órgãos governamentais com o intuito da obtenção de uma aplicação
efetiva do biodiesel extraído da semente de leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.);



Desenvolver processos para a melhoria da qualidade do meio ambiente, com utilização de uma
tecnologia limpa e de baixo custo operacional.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer da pesquisa foi realizado um levantamento bibliográfico da leucena e assuntos
correlacionados, em seguida iniciou-se a extração do óleo vegetal da leucena e a preparação do
biodiesel a partir do óleo vegetal. No decorrer da pesquisa, pretende-se descobrir um novo biodiesel,
bem como o desenvolvimento de processos para a melhoria do meio ambiente. Pretende-se também
inserir os alunos do curso de licenciatura em Química do IFRN Campus Apodi no universo da pesquisa.
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RESUMO
Conscientes da necessidade de preservar o meio ambiente, tendo em vista o desperdício de
papel reciclável no Liceu Estadual de Maracanaú e áreas vizinhas, sabendo que cada tonelada de papel
reciclado economiza até 20 árvores, desenvolveu-se um trabalho que visa o reaproveitamento do papel
que está sendo desperdiçado, associando teoria e prática. O presente artigo surgiu respaldado na
problemática de que o papel é um poluidor ambiental. Assim os estudantes do curso licenciatura em
Química, na disciplina Estágio Supervisionado I, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Ceará – Campus de Maracanaú tomaram como desafio a investigação que teve como objetivo geral:
analisar como ações educativas podem contribuir na formação de uma consciência ambiental em alunos
do ensino médio. Como objetivos específicos: realizar formação de alunos do ensino médio sobre
educação ambiental; identificar ações que possam ser realizadas para o desenvolvimento da consciência
de alunos do ensino médio e avaliar como a reciclagem pode se tornar uma intervenção na educação
ambiental. A metodologia utilizada foi um estudo de caso, a partir de uma intervenção escolar em uma
escola publica no município de Maracanaú. Teve como sujeitos da investigação alunos do 2º ano do
Ensino Médio nos três turnos de funcionamento da instituição (manhã, tarde e noite). Os resultados
mostraram que houve sucesso. Todos que participaram, tornaram-se capazes de reciclar papel,
utilizando as técnicas abordadas nas atividades. Vimos que reciclando, evitamos que uma maior
quantidade de papel se transformasse em lixo, e que prolongamos sua vida útil. Os envolvidos
ganharam uma consciência ambiental. Concluiu-se, portanto, que a reciclagem de papel por ser uma
atividade de grande alegria, poderá ajudar a solucionar o problema do acúmulo de lixo no mundo e
evitará que um maior número de árvores seja derrubado.

Palavras-chave: Educação ambiental, papel reciclado e conscientização ambiental.
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1. INTRODUÇÃO
Neste novo milênio, a sociedade está cada vez mais consciente do desafio que implica o
desenvolvimento sustentável e este tema é exigido nas instituições de ensino médio, mas não é posto
em prática no cotidiano dos alunos.
Segundo o Relatório da Comissão Brundtland 1 (1987):
O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual,
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas
próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro,
atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de
realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos
recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. (p. 19)
Uma forma de transformar a realidade atual é incorporar à educação tradicional a sistemas que
permitam trabalhar de forma multidisciplinar o conhecimento. Esse conhecimento propicia à formação
de cidadãos suficientemente informados, conscientes e preparados para modificar o presente, para que
as questões ambientais possam ser não apenas discutidas, mas para que se busquem soluções para as
mesmas (LUCATTO; TALAMONI, 2007).
A escola, por ser instrutora de conhecimentos e moldadora de opiniões, deve apresentar
meios simples e práticos para enfrentar o problema do mal destino do lixo através do desenvolvimento
de atividades que favorecem reflexão, participação e, acima de tudo, comprometimento pessoal e
mudança de atitudes para com a proteção da natureza. Diante disso, a reciclagem do papel passou a ser
uma problemática abordada para focar a química existente em seu processo e para a contextualização
da conscientização ambiental.
O mundo passa por momentos cruciais, os noticiários denunciam a possível falta de água
potável, crise energética, desmatamento desordenado, poluição do ar, dos rios, além de doenças
degenerativas, causadas pela falta do conhecimento de causa. Estima-se que cerca da metade das
florestas do planeta já foram devastadas e que nos últimos trinta anos, o lixo do mundo multiplicou-se
por três, diante disto, a reciclagem e a reutilização de papel, além de ajudar a solucionar o problema do
acúmulo de lixo, também diminui a devastação florestal. Dados revelam que “cada tonelada de papel
reciclado economiza de 17 a 20 árvores (eucaliptos com sete anos de idade) ou uma área plantada de
100 a 350 m², diminui aproximadamente 400 kilowats/hora em relação ao papel virgem, reduz a
poluição do ar e o consumo de água”. (Projeto Vida-Educação Ambiental).
A reciclagem é, indiscutivelmente, uma das melhores soluções para o problema que representa
a maior parte dos nossos resíduos domésticos. E, contudo, não é uma "panacéia para todos os males".
Também absorve energia e gera resíduo, exceto no caso da compostagem. Inevitavelmente, deixa de
fora uma série de materiais não recicláveis cujo único destino possível é o aterro sanitário ou a
incineração. Por isso deve ser acompanhada de outras medidas como a Reutilização e uma perspectiva
crítica face ao modelo de consumo. O Programa Ambiental da ONU publicou a seguinte informação:
Cerca de 1,5 km de floresta tropical é destruída a cada 6 minutos. Uma área do
tamanho da Áustria é desmatada a cada ano. Uma árvore é plantada para cada
10 que são derrubadas. Nesse ritmo, toda a floresta tropical restante estará
destruída até ao ano de 2035.
1

Relatório Brundtland, também chamado Nosso Futuro Comum (Our Common Future) é o documento final da
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, promovida pela ONU, nos anos 80 e chefiada pela
então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlen Brundtland.
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Reciclar é preciso, e é de fundamental importância para a vida do ser humano e preservação do
meio ambiente. Ano após ano a reciclagem vem crescendo no mundo inteiro, isto porque, a consciência
da população a respeito da reciclagem está cada vez maior.
Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil produz aproximadamente cem mil
toneladas de lixo por dia. Imagine uma fila de caminhões de lixo, de cinco toneladas de capacidade
ocupando uma distância equivalente a dez pontes Rio - Niterói. Pense no que acontece com o lixo que
produzimos em casa. Normalmente ele é colocado em sacos de plásticos e fechado para ser coletado.
Cerca de 35% dos materiais de lixo caseiro poderiam ser reciclados ou reutilizados, e outros 35%
transformados em adubo orgânico. Do que é coletado, apenas uma pequena parte é destinada
adequadamente em aterros e sanitários; o resto é depositado sem tratamento, em lixões. Todo material
descartado e que se transforma no lixo das cidades, em grande parte, deve ser retirado da “corrente”
para ser recuperado como matéria-prima, podendo assim ser reutilizado na fabricação de um novo
produto.
Diante dessas informações e ciente que o papel reciclado pode ter inúmeras utilidades, segundo
experiência vivenciada no Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus de Maracanaú pode-se constatar as várias
maneiras de reutilização do papel. Com esta experiência foi-se proposto a realizar um trabalho com o
objetivo de reaproveitar o material que está sendo desperdiçado no nosso ambiente de trabalho, bem
como nas escolas públicas e em outras instituições dos municípios circunvizinhos ao Campus de
Maracanaú do IFCE.
Frente a essas questões, além de reflexões, estudos e observação de um contexto específico, no
caso o Liceu Estadual de Maracanaú, e principalmente objetivando ressaltar a importância da
conscientização ambiental, a reciclagem do papel e a química existente em sua fabricação que para isto,
foram realizadas palestras e oficinas de reciclagem e confecção de materiais com o papel produzido,
visto que, não só se aprende com métodos tradicionais de ensino e que são amplas as possibilidades
que um professor pode disponibilizar para ministrar suas aulas.
A partir das questões anunciadas surgiu a presente investigação como o objetivo geral: analisar
como ações educativas podem contribuir na formação de uma consciência ambiental em alunos do
ensino médio. Além dos objetivos específicos: realizar formação de alunos do ensino médio sobre
educação ambiental; identificar ações que possam ser realizadas para o desenvolvimento da consciência
de alunos do ensino médio e avaliar como a reciclagem pode se tornar uma intervenção na educação
ambiental.
Os objetivos do projeto é fornecer subsídios práticos e teóricos para fortalecer as atividades
educativas nas escolas e em outras entidades do município de Maracanaú. Desenvolver uma educação
ambiental baseada na compreensão da importância do ato de reciclar para a melhoria das condições do
meio ambiente, quanto ao uso indiscriminado dos recursos naturais e a produção do lixo urbano,
levando o educando a vivenciar a transformação de materiais, como também a de conceitos e préconceitos, reciclando suas vidas, adquirindo uma consciência ecológica, visto que, “Reciclar é uma forma
criativa de transformar o velho, novo”.

2. METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido decorrer da disciplina de Estágio I, com o intuito de analisar um
projeto de intervenção escolar. Teve-se como campo de pesquisa o Colégio Estadual Liceu de
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Maracanaú, localizado na região metropolitana de Fortaleza, Ceará. A pesquisa ocorreu no período de
setembro de 2010 a janeiro de 2011, com alunos do segundo ano do ensino médio dos três turnos da
escola. A mesma se enquadra em uma abordagem qualitativa que teve como forma de metodologia
uma pesquisa-ação, no qual os pesquisadores estão inseridos no campo de pesquisa, contribuindo,
direta e indiretamente, no aprendizado dos alunos.
A investigação foi realizada através de um projeto de intervenção escolar. O mesmo é uma
técnica utilizada por consultores de organizações e serve para provocar mudanças num dado ambiente
organizacional. A técnica de intervenção é normalmente feita, portanto, por alguém que não faz parte
do grupo que precisa ser alterado. Ela pretende compreender as opiniões e as forças que estão atuando
no grupo e identificar aquelas que são impulsoras e restritivas ao desenvolvimento do grupo, e a partir
daí, trabalhar o grupo (intervir) para ressaltar as forças impulsoras e minimizar as forças restritivas, por
meio de dinâmicas de grupo, confrontação e outras técnicas. Para tanto, a pessoa não deve se envolver
com os problemas, pois se isso ocorrer ela não terá a isenção necessária à sua aplicação. Não tomar
partido é fundamental. A importância é necessária para promover a mudança no comportamento de
grupos de qualquer tipo, seja no ambiente familiar, escolar ou profissional. Quando pedimos a alguém
que fale com outra pessoa sobre um problema, esse alguém está fazendo uma intervenção.
A Tabela 1 mostra a metodologia de execução do trabalho que compreendeu-se nas seguintes
atividades:
Tabela 1: cronograma de atividades
ANO 2010 e 2011
Set-2010/Jan-2011
Divulgação do projeto e discussão dos
interesses
Treinamento dos envolvidos
Oficina de reciclagem e confecção de
mostruário
Apresentação do trabalho no I Feira do
PIBID

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

Inicialmente foi feito uma divulgação pelos pesquisadores através de visitas nas salas de aula,
expondo o objetivo e o cronograma das atividades que seriam realizadas. Foram ofertadas 20 vagas em
cada turno para os alunos do segundo ano do ensino médio que realizaram suas inscrições na própria
secretaria da escola.
Ocorreram encontros no desenvolver do projeto, sendo exposições teóricas, atividades práticas
e a participação em uma feira no IFCE – campus de Maracanaú. As teóricas tiveram como temas a
conscientização ambiental, a qual demonstrava os impactos causados ao meio ambiente com o destino
indevido do lixo; e “O papel com Ciência” que explicava a produção do papel, a Química existente neste
processo, os tipos de papel e algumas dicas sobre a utilização consciente do papel.
No decorrer da abordagem dos assuntos houve uma grande preocupação em trazer o cotidiano
do aluno para dentro da escola, fazendo um paralelo com a sua realidade. Segundo Paulo Freire, ensinar
exige respeito aos saberes dos educandos, visto que o aprender não é um processo que ocorre apenas
no âmbito escolar, que o aluno já trás consigo saberes adquiridos ao longo do seu processo educacional.
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Com o auxílio do Tecnokits, equipamento disponibilizado pela instituição de atuação, composto
por um liquidificador, espátulas, peneira, tnt, e.v.a. entre outros objetos e materiais que são necessários
para a fabricação do papel reciclado. O Tecnokits é um projeto de Educação Ambiental indicado de
Ministério da Educação globalizante que busca através de uma junção da teoria com a prática explorar
as grandes questões ambientais em todas as suas dimensões (natural, urbana, social, econômica e
político-jurídica). Utilizou-se como matéria-prima papéis que os próprios alunos usaram em sala de aula
e em casa. O projeto Tecnokits esclarece seus principais objetivos:
Tem como meta sensibilizar os alunos para a necessidade de compreender as grandes questões
da humanidade em suas dimensões ambientais, de modo a estimular a preocupação com
a responsabilidade ambiental, buscando o aprofundamento e desenvolvimento de uma competência
ambiental, possibilitando a solução dos problemas através de atitudes e comportamentos de
uma cidadania ambiental.
Foram realizados encontro com grupos de alunos interessados em participar do projeto para um
treinamento prévio sobre o processo de reciclagem e reutilização de papel, bem como a realização de
estudos sobre a questão ambiental, com o sentido de formar agentes multiplicadores para atuarem em
outras instituições. As instalações do projeto foram realizadas em um ambiente propício, nas
dependências do laboratório de Química do Liceu Estadual de Maracanaú.
No processo de fabricação de papel realizamos as oficinas da seguinte forma: Rasga-se o papel a
ser reciclado em pedaços de aproximadamente 3x3cm. Deixando-os de molho por certo tempo. A partir
deste ponto, bate-se no liquidificador o papel que ficou de molho. (observe a quantidade de papel para
o funcionamento do motor do liquidificador). Mede-se a massa de papel e coloca-se na bacia com o
dobro de água. Em seguida, é mergulhado na peneira sempre espalhando a massa por igual. Deixe o
excesso de água escorrer da peneira em cima da bacia. Nesse momento, pode-se acrescentar folhas,
pétalas ou pedaços de papel colorido. Inverte-se a peneira com a massa de papel em cima do TNT.
Prensa-se com cuidado a espátula sobre a massa de papel, retirando toda a água possível. Em seguida,
levanta a peneira pelas bordas. A massa de papel ficou aderida na borracha. Passa a massa no rolo com
prensa para retirar toda a água e tornar o papel mais fino. O tempo de secagem variou de acordo com a
umidade do dia. Depois de pronto e seco, o papel pode ser cortado, decorado ou utilizado para fazer
cadernos, blocos e cartões, convites, panfletos, dentre outros.
Tipos de papéis que podem ou não ser reciclados: recicláveis (jornais e revistas, formulários de
computador, folhas de caderno, provas, apostilas, envelopes rascunhos, aparas de papel, caixas em
geral, papel de fax, cartazes, folhetos) e não recicláveis (fita crepe, papéis metalizados, papel carbono,
papéis parafinados ou também papéis plastificados, papéis sanitários, como também papéis sujos,
etiquetas adesivas, fotografias, tocos de cigarro, papéis de bala, embalagens de biscoito).
Concluída a etapa de fabricação do papel, os alunos confeccionaram, através de uma oficina
interativa e dinâmica, materiais de uso no cotidiano, tais como: agenda, marca-texto, porta-retrato,
porta-treco, dentre outros. Tais objetos serviram para uma exposição na I Feira do PIBID no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus de Maracanaú. Exposição esta que foram
feita pelos próprios alunos envolvidos no projeto, com o auxilio dos pesquisadores-orientadores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
De acordo com as ideias de Paulo Freire, o professor não deve desprezar os saberes trazidos
pelos alunos, e sim utilizá-los como fonte de conhecimentos e de discussões acerca da sociedade na
qual vivemos, não somente respeitando estes saberes, mas também levando em consideração que são
muito relevantes para o processo de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula. Freire (2006) indaga:
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Porque não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em
áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a
poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das
populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes. (…) Porque
não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a
disciplina cujo conteúdo se ensina (...) (p. 30)
Foram diversas as dificuldades observadas e encontradas no processo de execução e
implementação do projeto por parte dos alunos executores, porém dentre as principais destacou-se
uma pouca quantidade de coletores adequados provenientes da falta de financiamento da própria
instituição e empresas privadas. Inexistência de local apropriado para o armazenamento do material e
conscientização da comunidade acadêmica sobre a importância do gerenciamento dos resíduos,
também contribuíram para o mau funcionamento e aceitabilidade das atividades. Corroborando com
OLIVEIRA E PILATTI, ressaltando que as universidades e escolas brasileiras e encontram inúmeros
obstáculos para incorporar a dimensão ambiental à formação de recursos humanos devido a diversos
fatores.
Conforme a abordagem crítica ao projeto de reciclagem de papel, o Recicla Papel, conclui-se que
muito ainda deve ser feito. Dentro deste contexto, e compreendendo os benefícios de implantar uma
projeto em questão que busca desenvolver atividades de mobilização e participação de toda a
comunidade escolar acadêmica. Além disso, visa comprometê-la para as questões pertinentes quanto
ao uso sustentável dos bens naturais e ao mesmo tempo incitar uma mudança da postura para a
geração de resíduos. Ressaltando ainda que, as mudanças dos padrões de consumo e
comprometimento com o meio ambiente são de extrema urgência, de importância para a manutenção
do planeta Terra, visto que muitos dos bens naturais não são renováveis.
Um grave problema na representação social sobre a reciclagem é esta ser vista como a panacéia
dos problemas ambientais da atualidade, fato que não condiz com a visão ambiental científica face a
problemática atual. Para que se efetue a mudança progressiva dessa visão é necessário que seja
formado multiplicadores dotados de um aparato teórico-prático a fim de proceder tal ação.
A apresentação do material confeccionado pelos alunos foi demonstrado na I Feira do PIBID no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Maracanaú. Os alunos montaram um
Stand, expondo suas “criações”, como: agenda, marca-texto, porta-retrato, porta-treco, dentre outros.
Os mesmos explicaram a importância da reciclagem do papel, instigando os participantes da feira a ter
uma maior visão sobre a consciência ambiental e o ato de reciclar.
Ressalta-se que a reciclagem não só do papel, mas também de outros materiais que possam se
sujeitos a mesma é importante para melhorar a qualidade de vida e a sustentabilidade das
comunidades, mas para que um resultado real seja alcançado se faz necessário que uma discussão mais
ampla seja aberta, no que diz respeito ao consumo que nosso modo de vida e o sistema vigente pregam
e a premissa básica da ação de implantar tal oficina reside em motivar tal dialética, do discurso erigido
pela classe dominante em reciclar a real necessidade de revisar o modo de vida predatória que é
pregado pelo mesmo.
Esperemos que a realização deste projeto de intervenção escolar tenha contribuído de alguma
maneira para a formação de um ser pensante em constante transformação e que os saberes adquiridos
com as práticas em questão sejam postos em realização pelos envolvidos, visando assim, uma melhoria
e um bem-estar social.
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4. CONCLUSÃO
Para a execução direta das práticas elaboradas foram feitos estudos e pesquisas como seriam
realizadas as atividades sobre o tema que foi abordado. Conforme Freire (1996):
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses
quefazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque
indaguei, porque indago e me indago. (p.29).
Com todos os conhecimentos aprofundados com o exercício contínuo de pesquisas, através de
diversas fontes de estudos, ampliou-se as questões e assuntos na qual foram abordados e as problemas
posteriores que seriam expostos para os alunos.
Sabe-se que o ato do ensinar não é uma simples transmissão de conhecimentos, mas uma
alternativa de criar possibilidades para a sua própria produção desafiou-se a execução e realização desta
tarefa através de debates que surgiam no decorrer de uma apresentação expositiva sobre as temáticas e
assim, podemos perceber a interação e a aceitação pelos alunos do Liceu Estadual de Maracanaú desta
metodologia de ensino, pois os mesmos demonstravam interesse na temática que era analisada e com
isso citavam experiências vivenciadas em seu cotidiano.
Concluiu-se, portanto, que a reciclagem de papel, por ser uma atividade alegre, pode ajudar a
solucionar o problema do acúmulo de lixo no mundo, e evitar que um maior número de árvores seja
derrubado, ou seja, a contribuição para poupar os recursos naturais, diminuindo a poluição e
economizando energia e água. Assim sendo, é de vital importância o desenvolvimento de atividades
desse gênero, visto que, além de despertar desde cedo na criança à necessidade de preservação do
meio ambiente, é um recurso que gera economia, emprego, fonte de renda, servindo ainda como
terapia ocupacional.
Levando em conta que reciclar é uma maneira de lidar com o lixo de forma a reduzir e reusar
este processo consiste em fazer produtos novos a partir de materiais usados. A reciclagem reduz o
volume do lixo, o que contribui para diminuir a poluição e a contaminação, bem como na recuperação
natural do meio ambiente, assim como economiza os materiais e a energia usada para fabricação de
outros produtos. Atitudes e hábitos como estes trazem resultados efetivos para melhorar a qualidade
de vida.
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RESUMO
A prática realizada com alunos do 9º ano de uma Escola da rede municipal teve como
objetivo viabilizar a metodologia do uso da Euterpe oleracea Mart. (açaí) como indicador
natural na determinação de pH. Para isso foi utilizado materiais do cotidiano como: águas
mineral, sanitária e de abastecimento; bebida destilada; creme dental; detergentes; leite;
limão; magnésia e vinagre. Os alunos realizaram as análises, e determinaram através da
mudança de coloração, a acidez ou basicidade de cada substância analisada. Os resultados
obtidos com a prática demonstram que a metodologia do uso do açaí como indicador,
contribuiu para um melhor ensino- aprendizagem da química, sendo relevante no processo de
apreensão sobre ácidos e bases. Valorizando a cultura regional do discente e seus
conhecimentos.
Palavras-chave: ensino de química; materiais alternativos; pH.
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1. INTRODUÇÃO
Na literatura há muitos trabalhos que apontam para a importância das atividades experimentais nos
cursos de ciências, pelo fato dessas atividades proporcionarem uma melhor aprendizagem, tornando
assim o ensino experimental essencial aos objetivos propostos, desde a sua introdução nos centros de
ensino. A história da pratica de laboratório remonta de séculos e foi traçada por diversos atores que
buscavam interpretação de fatos ocorridos na natureza.
Cientistas como Galileu, Newton e Lavoisier partilhavam dessa preocupação, que até hoje é
relevante para o ensino das ciências. A literatura educacional sugere diversas aproximações entre
historia e ensino. MATTHEWS (1994, 1995, 2006), Levanta aspectos de marcos históricos desde a
institucionalização da Ciência, no movimento da Contra-reforma. Este movimento era decorrente da
revolução cientifica que assolava a Europa principalmente na Itália, que segundo BAIARDI (1996) suas
universidades proporcionaram uma ruptura de mentalidades, estabelecendo um novo estado de
espírito entre o homem e a Ciência, deixando de ser unicamente centros de ensino de Teologia e
Direito, para também se tornarem centros de ensino ligados às ciências naturais.
O desenvolvimento científico-tecnológico no mundo tem muito influenciado o modo de
compreensão das atividades educacionais das ciências. O ensino de química tem-se voltado para novas
questões que envolvem mudanças conceituais e atitudes mais críticas em relação à ciência e tecnologia.
As conseqüências desse desenvolvimento têm gerado novas posições e atitudes frente ao avanço
irracional e desmedido da sociedade moderna. “Cada vez mais se torna necessário uma discussão das
implicações das aplicações práticas e sociais da produção e aplicação dos conhecimentos científicos e
tecnológicos” (Brasil, 1999; Cerezo, 1999; Osório M., 2002; Bazzo, 2002; Veraszto et al, 2003a, 2003b;
Simon, 2003; Silva et al, 2004).
A atividade prática no ensino-aprendizagem de ácidos e bases junto aos alunos do 9º da E. M. E. F.
"Cândida Santos de Sousa", Ananindeua - PA utilizando o Euterpe oleracea Mart (açaí), teve como
premissa resultados de pesquisas que demonstram a potencialidade do extrato de açaí como indicador
de pH devido possuir antocianinas. Uma das características desses pigmentos é a sua mudança de
coloração em função do pH. (COUTO et al., 1990 apud BRITO et al., 2010). A metodologia facilita a
parte experimental em escolas sem infraestrutura laboratorial.
A Escola em questão, não possui infraestrutura laboratorial e nem tão pouco desenvolveu atividades
práticas para esse tipo de assunto, surgiu a necessidade de se buscar novas alternativas para o melhor
entendimento do aluno sobre pH. A dificuldade do ensino-aprendizagem de química é muitas vezes
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devido à falta de integração de aulas práticas com a teoria, desse modo, colocar em prática sugestões
que venham agregar conhecimento ao ensino aprendizagem da química é de relevância para o melhor
entendimento dessa Ciência.
De forma simples e com material de baixo custo, podemos distinguir uma substância ácida de uma
substância básica, usando para isso um indicador natural que está à disposição naquela região, fazendo
com que o discente perceba a inter-relação entre a Química e o cotidiano.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A prática foi realizada no dia 8 de julho de 2011 com alunos do 9º ano da Escola Cândida Santos
de Sousa, localizada no município de Ananindeua - PA. Os materiais utilizados para determinação de
acidez e basicidade analisados pelos alunos foram:


água mineral;



água sanitaria;



água de abastecimento;



bebida destilada;



creme dental;



detergentes;



leite;



limão;



leite de magnesia;



vinagre;



extrato de açaí como indicador natural que foi feito a partir da maceração da semente e em
seguida adicionado álcool, conforme Fig. (01). [...]
Os extratos naturais utilizados como indicadores, são importantes na compreensão de conceitos

químicos por se tratar de experimentos simples, possuírem baixo custo e envolver o uso de poucos
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reagentes e materiais (DAMASCENO et al., 2005). Além de mostrar aos alunos as propriedades de um
produto tão próximo do seu cotidiano e que os mesmos não o conheciam como indicador natural.

Figura 1. Alunos utilizando o extrato de açaí.
Utilizou-se recipientes reutilizáveis para acondicionar as soluções para as análises, como,
vasilhas feitas do fundo de garrafas pets e potes de margarina. Foi explicado aos alunos a faixa de pH e a
coloração que cada substância apresentaria em determinado meio ácido ou básico. Cada aluno escolheu
o material que gostaria de analisar.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao final da atividade foram dadas aos discentes explicações, bem como respostas aos seus
questionamentos. Em seguida, responderam a um questionário avaliativo, com cinco questões
discursivas sobre o entendimento dos conteúdos explanados.
Os resultados obtidos conforme Tabela (01) demonstram que os alunos tiveram uma boa
compreensão e aceitação do assunto abordado, revelam ainda, que esta atividade pode ser realizada
para melhorar o ensino-aprendizagem de Química na educação básica daquela escola. Muitos
professores acreditam que o ensino experimental exige um laboratório montado com materiais e
equipamentos sofisticados, situando a falta disto como a mais importante restrição para o
desenvolvimento de atividades experimentais. (ROSITO, 2003, p. 206).
Após a aplicação do questionário, visando avaliar o aprendizado dos educandos foram obtidos
os seguintes comentários:

1884

Tabela 1. Comentários que os alunos fizeram a respeito da prática realizada.
COMENTÁRIOS
Temos em casa produtos e utensílios para fazer experiências, e que às vezes nem
sabíamos que aquilo era básico (alcalino) ou ácido.
Eu adquirir muitos conhecimentos porque eu aprendi muito, eu gosto de química, eu
acho muito interessante esse trabalho...
O pH revela se a substância é ácida ou básica, agora sei que toda substância tem pH.
A atividade foi bem interessante.
Com essa atividade pude compreender melhor quais substâncias estamos utilizando,
como o nosso açaí sendo indicador.
Ainda não tinha estudado sobre isto, e para melhor compreensão nada melhor que
levar a prática.
É muito interessante.
Eu achei bacana, eu pensava que a química era difícil e não é.
A gente tem produtos em casa que pode ser usado na química e eu não sabia.
É importante sabermos sobre pH, pois é de nosso convívio também, e que existe uma
certa numeração diferenciando o ácido, neutro e básico.
Gostei da atividade, porque aprendemos a fazer também de coisas caseiras, e que
existe em casa é fácil e prático.
Eu aprendi a diferenciar através das cores o que é ácido e o que é base, conseguimos
observar as mudanças de cor.
Fonte: Comentários retirados do Questionário aplicado após a atividade prática.
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A prática nos mostrou que a participação do aluno de forma ativa, contribuiu para despertá-lo
para outros questionamentos sobre a Química enquanto Ciência. Dessa forma o aluno pode vir a
perceber e refletir a cerca dos fenômenos químicos que se faz presente no seu cotidiano. Sendo assim, é
imprescindível afirmar que é possível o ensino-aprendizagem sobre ácido - base através de
experimentos simples, fora do laboratório, com materiais alternativos, reutilizáveis e de baixo custo,
valorizando deste modo o ensino-aprendizagem da Química.

4. CONCLUSÕES
A realização de atividades experimentais no Ensino Básico é fundamental para a formação de
alunos mais críticos e cientes das transformações sociais e tecnológicas atuais que permeiam a
sociedade, dessa forma os alunos não podem estar à margem dessas transformações. Portanto, como
forma de contribuir para essa inclusão dos alunos nessas transformações, as atividades experimentais
aqui propostas permitem uma compreensão e interpretação mais significativas das realidades locais
desses alunos, para uma compreensão mais globalizada e integrada dos problemas mundiais vigentes.
A utilização de materiais alternativos às atividades propostas foi fundamental para diminuir as
dificuldades de realização de aulas experimentais alternativas em sala de aula. Ainda com todos os
impedimentos estruturais e metodológicos das escolas públicas brasileiras, neste trabalho foi possível
mostrar que é viável a realização dessas atividades experimentais com a utilização dos materiais
considerados alternativos e com os mesmos objetivos de uma aula realizada em laboratório.
A metodologia aplicada possibilitou que teoria e prática acontecessem com materiais de baixo
custo, a mesma foi relevante para o processo de ensino-aprendizagem de ácido - base, valorizando a
cultura regional do discente e seus conhecimentos.
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RESUMO
As atividades industriais têm contribuído para o problema da poluição e contaminação de corpos
hídricos devido aos consumos elevados de água e ao descarte de efluentes contendo compostos
recalcitrantes, para os quais tratamentos tradicionais são ineficientes. A indústria têxtil é uma grande
consumidora de corantes azos e de água, e como conseqüência elimina grande quantidade de efluentes
coloridos que lançados aos corpos hídricos irão causar grande impacto ambiental. Processos biológicos
são amplamente utilizados no tratamento de águas residuárias, mas em muitos casos, as técnicas
empregadas são ineficientes na degradação de poluentes orgânicos de mais elevada toxicidade e
recalcitrância. Os processos oxidativos avançados (POAs) têm-se mostrado como uma alternativa
interessante no tratamento de águas residuárias têxteis. A Ozonização é uma das alternativas mais
atraentes entre os POAs para a resolução do problema da cor em efluentes têxteis por ser o O 3
considerado um oxidante limpo. Neste estudo avaliou-se a degradação em meio aquoso do azo corante
Acid Red 27 (25 mg/L) em pH ácido (4,0) e a temperatura ambiente (27oC) para diferentes vazões de O 3
(0,3 L/min e 0,6 L/min) usando como fase catalítica óxidos tipo TiO 2 e LaFeO 3 (perovskita). Os resultados
demonstraram que a descoloração foi mais eficiente para o sistema catalítico contendo LaFeO 3 ,
correspondente a uma taxa de degradação superior a 80% da molécula corante na vazão de 0,6 L/min.
Do ponto de vista cinético, os dados experimentais foram adequadamente modelados por uma cinética
de primeira ordem.

Palavras-chave: efluente têxtil, Acid Red 27, POA, ozonização, cinética.
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1. INTRODUÇÃO
A obtenção de água potável e de boa qualidade tem se tornado um desafio cada vez maior
para a geração presente e uma incerteza para as gerações futuras devido à poluição e contaminação dos
recursos hídricos. As atividades industriais têm contribuído para este problema devido aos consumos
elevados de água e ao descarte de efluentes contendo compostos recalcitrantes ou refratários
(poluentes orgânicos persistentes), para os quais tratamentos tradicionais (físicos, químicos e
biológicos) são ineficientes (ALMEIDA et al., 2004).
As cores exercem uma grande atração sobre o homem desde o início da humanidade. A
utilização de corantes na indústria tem como principal função tornar o produto mais suscetível ao
desejo de ser consumido. A indústria têxtil é uma grande consumidora de corantes azos e de água e
como consequência elimina grande quantidade de efluentes coloridos. Efluentes que lançados aos
corpos hídricos irão causar grande impacto ambiental, devido a sua capacidade de inibir a penetração
da luz na água produzindo efeitos inibitórios sobre o processo fotossintético e metabólico das
populações do ecossistema aquático, afetando a cadeia trófica não só desse ecossistema, mas também
de outros que com ele se relacionam (BENITEZ et al, 1999). Estima-se que cerca de 15% da produção
mundial de corantes seja perdida para o meio ambiente durante a síntese, processamento ou aplicação
desse corantes (GUARATINI et al, 2000) .
O Colour Index (catálogo da Society of Dyers and Colourists) registra atualmente mais de 8 mil
corantes orgânicos sintéticos associados à indústria têxtil (ZAZONI et al, 2001). A maior parte dos
corantes utilizados na indústria de processamento têxtil é do tipo azo, que possuem em sua estrutura
um ou mais ligações -N=N- (grupo cromóforo) associadas a anéis aromáticos como substituintes
(CARLLIEL et al, 1995). Os azo corantes são os mais utilizados por apresentarem cor intensa, fixação
razoável a bom e baixo custo no processo de manufatura (NIEHUES et al, 2007).
Nesse contexto este estudo busca avaliar a cinética de degradação do azo corante Acid Red 27
(AR 27), utilizando como processo oxidativo a ozonização direta e em fase catalítica sobre óxidos de
TiO 2 e LaFeO 3 (perovskita) em pH ácido sob diferentes vazões de ozônio.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
No Brasil, o controle de cor de efluentes líquidos é feito através de padrões de qualidade de corpos
d’água que recebem estes despejos. Os padrões de qualidade da água para o lançamento de efluentes
para corantes/cor estão dispostos na Resolução Federal CONAMA nº 357 de 17 de Março de 2005. O
artigo 14° desta resolução estabelece que para rios de classe 1 o efluente deve estar ausente
visivelmente de corantes artificiais, enquanto que para rios de classe 2 e classe 3, os artigos 15° e 16°,
respectivamente, estabelecem a ausência de corantes que não sejam removidos por processos de
coagulação, sedimentação e filtração convencionais, possuindo cor limitante de 75 mg Pt/L. Para águas
salinas de classe 1 e classe 3 o artigo 18° e o artigo 20°, respectivamente, estabelecem a ausência de
corantes artificiais visualmente.
Processos biológicos são amplamente utilizados no tratamento de águas residuárias, mas em muitos
casos, as técnicas empregadas são ineficientes na degradação de poluentes orgânicos de mais elevada
toxicidade e recalcitrância. Assim a utilização de processos oxidativos avançados (POAs) como
tecnologia de tratamento tem despertado o interesse de muitos pesquisadores.
Os processos oxidativos avançados (POAs), que possuem alta eficiência na degradação de inúmeros
compostos orgânicos e custo operacional baixo, têm-se mostrado como uma alternativa no tratamento
ĚĞĄŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĄƌŝĂƐƚġǆƚĞŝƐ͘WKƐƐĆŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞŽǆŝĚĂĕĆŽƋƵĞŐĞƌĂŵƌĂĚŝĐĂŝƐŚŝĚƌŽǆŝůŽƐ;ͻK,ͿƋƵĞ
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são altamente oxidantes (E 0 = 3,06V) e reativos, que em quantidades suficientes provocam a
mineralização da matéria orgânica a dióxido de carbono, água e íons inorgânicos.
As principais fontes de radicais hidroxilos são atribuídas ao ozônio (O 3 ), ao peróxido de hidrogênio
(H 2 O 2 ) e aos óxidos semicondutores (TiO 2 , ZnO, etc) quando irradiados com luz UV. Esses radicais
podem ser formados por processos que podem ser classificados em sistemas homogêneos e
heterogêneos, conforme a ausência ou a presença de catalisadores na forma sólida além de poderem
estar ou não sobre irradiação.
A Ozonização é uma das alternativas mais atraentes entre os POAs para a remoção da cor em
efluentes têxteis por ser considerado um “oxidante limpo”. O processo de ozonização consiste na
decomposição da molécula de ozônio (E o = 2,07 V), tendo como principal produto o radical hidroxilo. O
ozônio e os radicais hidroxilos gerados em solução aquosa são capazes de abrir os anéis aromáticos
(equação 1) e cadeias carbônicas (equação 2), apresentando elevada seletividade às ligações insaturadas
de cromóforos, implicando em uma rápida descoloração (CHU et al, 2000).
AR-OH+ͻOH  AR-OH+ͻH

[Eq. 1]

R-OH+ͻOH  R-OH+ͻH
[Eq. 2]
Os rompimentos das ligações do grupo cromóforo e de outros grupos funcionais provocam a
inabilidade das moléculas do corante de absorverem luz na região visível do espectro eletromagnético
(ALVARES et al, 2001).
Os compostos orgânicos e inorgânicos são oxidados por duas vias durante o processo ozonização,
por via ozônio molecular (reação direta – predominantemente em meio ácido) ou radical hidroxilo
(reação indireta – predominantemente em meio alcalino), embora na prática haja contribuição de
ambos os mecanismos (GURTEN, 2003).

3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Materiais Utilizados
A solução sintética do corante Acid Red 27 (Figura 1) foi preparada na concentração 25 mg/L para
os ensaios de ozonização direta e catalítica. Para os ensaios de ozonização heterogênea foram utilizados
como catalisadores cerca 50mg de perovskita (LaFeO 3 ) e dióxido de titânio comercial (TiO 2 ). As soluções
foram tratadas em reator batelada com volume útil de 100 ml. Como fonte geradora de gás ozônio foi
utilizada um ozonizador que capta o oxigênio atmosférico e converte em O 3 segundo o processo de
descarga corona. O O 3 produzido foi conduzido através de uma mangueira de material inerte até o meio
reacional. As vazões utilizadas para ambos os ensaios foram de 0,3 L/min e 0,6 L/min. O reator possui
ainda uma saída para o excesso de O 3 , o qual é recolhido em solução de Iodeto de Potássio (KI) 1% para
posterior descarte.
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Figura 1 - Estrutura Molecular do corante Acid Red 27 (AR 27).

3.2 Metodologia Experimental
Os experimentos foram conduzidos à temperatura ambiente (27 °C) em pH ácido (4,0) usando
H 2 SO 4 (1 mol/L) como acidulante sob agitação magnética. As alíquotas para acompanhamento cinético
da degradação foram retiradas em intervalos regulares de 2, 4, 6, 8, 10 minutos, e as leituras de
absorbância foram realizadas no comprimento de onda de 520 nm, correspondente à máxima absorção
da molécula corante. As medidas foram realizadas por espectroscopia de absorção molecular utilizandose um espectrofotômetro Thermo Scientific Genesys 10UV.

3.3 Cinética de Degradação
Os parâmetros cinéticos de descoloração relacionados ao efeito da concentração inicial de corante
foram obtidos a partir do modelo clássico linear de primeira conforme a Equação 3 a seguir:

ln

C1
  k1 . t
C0

[Eq. 3]

Onde: C 1 é a concentração da solução corante em um dado tempo reacional t, C 0 é a concentração
inicial da solução de corante e k 1 é a constante de velocidade de primeira ordem.
Para estimativa das eficiências de degradação dos corantes têxteis foi utilizada a equação 4 a seguir:
 Cf
Eficiência (%)  1 
 C0


 x 100



[Eq. 4]

Onde: C f corresponde às concentrações das soluções dos corantes em um dado tempo reacional t após
o tratamento oxidativo e C 0 é a concentração inicial da solução do corante em questão.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Os resultados cinéticos de descoloração por ozonização homogênea e heterogênea para ambas as
vazões de ozônio testadas estão apresentados na Figura 2 e Tabela 1 a seguir.
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Figura 2 - Cinética de descoloração a 27º C do corante Acid Red 27 via ozonização direta (O3) e
ozonização sobre óxidos de TiO2 e LaFeO3. a) 0,3 L O3 /min, b) 0,6 L O3 /min. Co = 25mg/L, pH = 4,0.
De acordo com a Figura 2a podemos observar que os tratamentos catalíticos foram os mais
promissores (> 75%) na degradação do corante Acid Red 27 na vazão 0,3 L/min de O 3 em comparação
com a ozonização direta (O 3 ), mostrando, neste caso um mecanismo reacional determinado pela
decomposição do ozônio em formas mais reativas via interações com a superfície ácida do catalisador,
conforme relatado por RIVAS et al. (2008).
Na vazão de 0,6 L/min de O 3 as eficiências de oxidação avançada tanto por ozonização direta
quanto na presença dos catalisadores foram muito semelhantes indicando uma cinética reacional
controlada pela quantidade em excesso de O 3 presente no meio reacional (Figura 2b). No processo de
ozonização direta o aumento da vazão favorece o processo de oxidação, com variações de degradação
de 54 para 77%.
A Tabela 1 apresenta os resultados da modelagem cinética para o efeito de diferentes vazões de O 3
em processos distintos a eficiência de descoloração dos corantes têxteis.
Tabela 1 – Parâmetros cinéticos de primeira ordem para ozonização do azo corante Acid Red 27 sob
diferentes vazões de oxidante.
Corante

Q
(L/min)

k 1 (min-1)

Sistema
O3

03

O3

O

O3 a

O3

O3
0

O3
O3 a

O
O3
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Eficiência de
degradação (%)

R2

00

0

3

4

0 113

0

3

04

0 14

0

4

1

01

0

11

3

0 14

0

4

1

0 14

0

1

A Tabela 1 mostra elevada correlação (>0,96) dos dados experimentais ao modelo de primeira
ordem proposto. Em geral, para ambas as vazões estudadas, o valor da constante de velocidade (k 1 ,
min1) foi maior nos sistemas contendo perovskita (LaFeO 3 ) como catalisador, atingindo valores máximos
de velocidade (0,914 min-1) para vazões de 0,6 L O 3 /min. Em geral a constante de velocidade obedeceu a
seguinte ordem: O 3 /LaFeO 3 > O 3 /TiO 2 > O 3 . Efetivamente os catalisadores apresentaram atividade
oxidativa, via decomposição ácida do ozônio, relativamente próximas em ambas às vazões testadas.

5. CONCLUSÃO
Em geral, o processo de ozonização catalítica apresentou-se bastante promissor na descoloração da
solução aquosa sintética do corante industrial Acid Red 27 a temperatura ambiente (27oC), com
degradações superiores a 70% na vazão estudada de 0,3L O 3 /min e remoções acima de 77% na vazão de
0,6 L O 3 /min.
Entre as fases catalíticas a perovskita tipo LaFeO 3 apresentou desempenho oxidativo levemente
superior ao TiO 2 . Particularmente, para ambas as vazões as diferenças de degradação do corante Acid
Red 27 não foram superiores a 8%.
Mecanisticamente na vazão de 0,3 L O 3 /min a degradação oxidativa é controlada pela
decomposição do O 3 na superfície ácida dos catalisadores. Por outro lado na vazão de 0,6 L O 3 /min a
reação é dependente da quantidade de O 3 em excesso livre no meio reacional.
Do ponto de vista cinético a constante de velocidade obedeceu à seguinte ordem: O 3 /LaFeO 3 >
O 3 /TiO 2 > O 3 para a vazão de 0,3 L O 3 /min. Para a vazão de 0,6 L O 3 /min a seqüência encontrada foi do
tipo O 3 /LaFeO 3 > O 3 /TiO 2  O 3 .
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RESUMO
Corantes da indústria têxtil são perigosas fontes de contaminação ambiental por suas
características fortemente recalcitrantes. As técnicas de tratamento neste caso envolvem processos
físicos (adsorção) e biológicos, os quais nem sempre são eficientes. Entre as alternativas para o
tratamento de compostos xenobióticos, incluindo corantes, tem-se utilizado os chamados Processos de
Oxidação Avançada (POAs), que se destacam devido a sua eficiência energética, eficácia de custo, entre
outras características. Entre os POAs, o tratamento eletroquímico tem recebido maior atenção nos
últimos anos pois utiliza como principal reagente o elétron, chamado “reagente limpo”. Assim neste
trabalho, empregou-se eletrodo óxido de Ru 0,3 Sn 0,7 O 2 sobre substrato de titânio para a oxidação
eletroquímica do azo corante Acid Red 27. A caracterização da superfície dos eletrodos foi feita por
microscopia eletrônica de varredura e a composição química foi determinada usando energia dispersiva
de raios-X. Os Experimentos de eletro-oxidação foram realizados aplicando-se potenciais de 1,0; 1,25;
1,5 e 2,5 V, utilizando-se um sistema eletroquímico composto pelo eletrodo de trabalho
(Ti/Ru 0,3 Sn 0,7 O 2 ) e as soluções aquosas do corante (5 e 10 mg/L) em meio de Na 2 SO 4 0,25M. Os maiores
percentuais de descoloração atingidos, correspondentes ao tempo reacional de 180 minutos, foram de
88% para a solução a 5 mg/L e de 78% para a solução de 10 mg/L sob potencial de 2,5 V.

Palavras-chave: Processos de Oxidação Avançada, Oxidação Eletroquímica, Acid Red 27, Ti/
Ru 0,3 Sn 0,7 O 2 .
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1.

INTRODUÇÃO

Os corantes sintéticos são compostos aromáticos presentes em indústrias como: têxteis, curtumes,
produtos farmacêuticos, papel e celulose, tintas, plásticos, alimentos e galvanoplastia.
Corantes da indústria têxtil são perigosas fontes de contaminação ambiental. A maioria dos
corantes apresentam propriedades tóxicas e recalcitrantes. Assim a liberação demasiada de corante
para as águas de abastecimento pode representar graves riscos ao ambiente e à saúde (MOUSSAVI et al,
2009). O nível de cor presente em resíduos industriais é geralmente regulado pela resolução CONAMA
357/2005 e pode variar dependendo da qualidade do corpo receptor de água (MALPASS et al, 2007).
Para a remoção de poluentes recalcitrantes técnicas físicas tradicionais (coagulação, adsorção em
carvão ativado, osmose reversa e ultrafiltração, etc) geralmente podem ser utilizadas. No entanto, estes
métodos são geralmente não destrutivos, e os pós-tratamentos dos materiais adsorventes ou resíduos
sólidos gerados são necessários e caros (WANG et al, 2004). Processos biológicos são geralmente mais
lentos, exigem grandes áreas de armazenamento e nem sempre são eficientes na remoção total da cor
(MALPASS et al, 2007).
A literatura mostra um interesse crescente no desenvolvimento de Processos de Oxidação
Avançada (POAs) para o tratamento dos mais diversos compostos xenobióticos, incluindo os corantes. A
simplicidade, baixo custo e alta eficácia dos POAs tem tornado-os como uma nova técnica viável para a
remoção dos corantes.
Entre os processos de oxidação avançada, o tratamento eletroquímico tem recebido maior atenção
nos últimos anos (MOHAN et al, 2007) por ser uma alternativa promissora na resolução dos problemas
ambientais gerados pela descarga de efluentes têxteis (RADHA et al, 2009), em função de suas
características únicas, tais como: versatilidade, eficiência energética, automação e eficácia de custo. Na
técnica eletroquímica, o reagente principal é o elétron, chamado "reagente limpo", que degrada os
compostos orgânicos presentes no efluente (MOHAN et al, 2007).
Com base nestas considerações, este trabalho busca avaliar a degradação eletrocatalítica do
corante Acid Red 27 (AR 27) em meio aquoso e a temperatura ambiente (28 oC) sobre a superfície do
anodo óxido de Ti/Ru 0,3 Sn 0,7 O 2 , aplicando-se potenciais de eletrólise de 1,0; 1,25; 1,5 e 2,5 V.

2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Diferentes métodos químicos, físicos e biológicos, ou combinações destes, têm sido investigados na
remoção de cor de efluentes têxteis. Porém, devido à complexidade da estrutura molecular dos
corantes, os processos físico-químicos e biológicos convencionais são menos adequados para um
tratamento e mineralização eficiente (MOUSSAVI et al, 2009).
O processo eletroquímico oferece altas eficiências de remoção e possuem menores exigências de
temperatura em comparação com os tratamentos não-eletroquímicos (MOHAN et al, 2007). Além dos
parâmetros de funcionamento, em geral, a eficiência dos processos eletroquímicos na oxidação de
compostos orgânicos depende do tipo de eletrodo utilizado e das condições de potencial/corrente
aplicadas (ZAGGOUT et al, 2008).
Eletrodos de óxidos vêm tendo aplicação promissora em diferentes ramos da indústria
eletroquímica, tais como: galvanoplastia, síntese orgânica, evolução de hidrogênio e nas reações de
oxidação eletroquímica de compostos orgânicos (KRISTÓF et al, 1993; COMNINELLIS et al, 1995). Estes
eletrodos são estudados em diversas aplicações tecnológicas devido à sua boa estabilidade
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eletroquímica em relação aos eletrodos metálicos convencionais. Por este motivo os mesmos recebem a
denominação de anodos dimensionalmente estáveis (ADE).
Os ADEs foram desenvolvidos inicialmente por Beer, no início da década de 60, observando-se que
os mesmos apresentavam maior eficiência que os correspondentes metais puros (TEIXEIRA et al, 2000).
Um bom material eletródico deve possuir os seguintes requisitos principais (TRASATTI et al, 1984) de:
elevada área superficial; alta condutividade elétrica; excelentes propriedades eletrocatalíticas; elevada
estabilidade química e mecânica; alta seletividade; disponibilidade, baixo custo e não ser poluente.
A oxidação eletroquímica de compostos orgânicos (R) por ADEs é descrita na literatura de acordo
com o mecanismo (Equações 1 a 3) apresentado abaixo (ALVES et al, 2004):
MOx + H 2 O  DKǆ;ͻK,Ϳн,+ + e-

[Eq. 1]

ZнDKǆ;ͻK,Ϳ MOx + CO 2 + H+ + e-

[Eq. 2]

DKǆ;ͻK,Ϳ MOx + ½O 2 + H+ + e-

[Eq. 3]

Considerando o problema ambiental, a meta da oxidação eletrocatalítica de compostos orgânicos é
elaborar materiais anódicos não tóxicos, de baixo custo e com elevada eficiência de conversão da
matéria orgânica em CO 2 . Outro fato importante a ser considerado é que a toxicidade dos
intermediários formados que deve ser a menor possível.

3.

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1

Preparação do óxido de Ru0,3Sn0,7O2 e montagem do sistema eletroquímico

Os eletrodos de óxidos de Ru 0,3 Sn 0,7 O 2 foram obtidos sobre substrato de titânio proveniente da
TiBrasil Ltda. Inicialmente, os substratos de titânio foram polidos mecanicamente com lixa de
granulometria 120, seguido de desengraxe por imersão em NaOH 10%, por 10 minutos. Após a
eliminação do álcali por lavagem com água destilada, o substrato de titânio foi submetido a ataque
químico por 5 minutos em H 2 C 2 O 4 10% a quente, com a finalidade de aumentar a rugosidade e facilitar
a adesão da solução precursora à superfície do substrato.
Os óxidos foram então depositados sobre a superfície de titânio por meio da técnica de
pincelamento (brushing coating). Soluções de RuCl 3 e SnCl 2 .2H 2 O foram preparadas na concentração de
1 mol.dm-3 a partir da dissolução destes sais em álcool isopropílico. A solução precursora foi preparada a
partir da mistura das soluções de RuCl 3 e SnCl 2 .2H 2 O na proporção de 3:7, respectivamente.
Após pintura com a solução precursora, os substratos foram secos com jato de ar quente e levados
ao forno mufla por 5 minutos a 500 °C. Após esta etapa, os mesmos foram acondicionados em um
dessecador até atingirem a temperatura ambiente e serem pesados. Este procedimento foi repetido até
obtenção de uma massa de aproximadamente 2 mg, o que corresponde a uma camada de óxido com
espessura de 2μm. Sequencialmente procedeu-se à etapa de calcinação em forno mufla a 500ºC por 1h
para estabilização dos óxidos formados e eliminação de impurezas residuais. O cálculo da massa de
óxido a ser depositada foi feito levando-se em consideração a espessura da camada, a percentagem de
cada óxido e suas respectivas densidades.
Após a deposição da camada de óxido, foi feita a montagem final do eletrodo, como visto na figura
1. Sistematicamente foi feito o contato elétrico entre a placa metálica (substrato de titânio de 1 cm2) e
um fio de cobre, utilizando para isto cola condutora de prata. Depois de 24 horas, o conjunto foi
inserido em um tubo de vidro de aproximadamente 10 cm de comprimento e 6,0 mm de diâmetro
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interno. Por fim, introduziu-se na extremidade do eletrodo um tampo de papel com resina epóxi para
evitar infiltração de líquidos durante o uso dos eletrodos.
Os experimentos eletroquímicos foram realizados utilizando um sistema convencional, composto
pelo eletrodo de trabalho (Ru 0,3 Sn 0,7 O 2 ), um eletrodo auxiliar (platina), um eletrodo de calomelano
saturado (Hg/Hg 2 Cl 2 .KCl) usado como eletrodo de referência e solução aquosa de Acid Red 27.

Figura 1 - Diagrama esquemático da montagem do eletrodo de trabalho empregado nos estudos
eletroquímicos.

3.2.

Caracterização física e química dos eletrodos

A caracterização física da superfície dos eletrodos foi feita por microscopia eletrônica de varredura
(MEV), em um microscópio PHILIPS, modelo XL-30. A análise da composição química do óxido obtido foi
feita por meio da técnica semi-quantitativa de energia dispersiva de raios-X (EDX), utilizando um sistema
LINK Analytical, modelo QX-2000, acoplado ao microscópio eletrônico PHILIPS. Detalhes da
caracterização podem ser encontrados em NOGUEIRA et al, 2009.

3.3.

Caracterização eletroquímica dos eletrodos e ensaios de eletro-oxidação

A caracterização eletroquímica do eletrodo de Ru 0,3 Sn 0,7 O 2 e a estabilidade da camada de óxido foi
verificada por meio de voltametria cíclica, à temperatura de 28 oC, utilizando um sistema
potenciostato/galvanostato AUTOLAB modelo PGSTAT 101, conectado a um computador e controlado
pelo software NOVA 1.5, que permite a aquisição e tratamento dos dados experimentais.
Os estudos de degradação eletrocatalítica foram realizados em uma célula eletroquímica com
capacidade máxima de 100 mL, consistindo de um único compartimento com tampa de teflon contendo
quatro orifícios, três destinados à fixação dos eletrodos de referência, auxiliar e de trabalho, e um
destinado à saída dos gases gerados durante a reação eletrolítica.
Experimentalmente foram empregadas soluções sintéticas do corante Acid Red 27 (Figura 2) nas
concentrações iniciais (C0) de 5 e 10 mg/L utilizando Na2SO4 0,25M como eletrólito. Os ensaios foram
conduzidos à temperatura ambiente (28 °C), pH natural (6,0) e com potenciais de 1,0; 1,25; 1,5 e 2,5 V.
O
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Figura 2 - Estrutura Molecular do corante Acid Red 27 (AR 27).
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As alíquotas para acompanhamento cinético da degradação foram retiradas em intervalos
regulares de 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 e 180 minutos. As análises foram realizadas por
espectroscopia de absorção molecular utilizando um espectro Thermo do Scientific do modelo Genesys
10UV de feixe simples a 520 nm (região do visível), que corresponde à máxima absorção do corante em
estudo.
Os parâmetros cinéticos de descoloração relacionados ao efeito da concentração inicial de corante
foram obtidos a partir do modelo clássico de primeira ordem, conforme a Equação 4 a seguir:

ln

C1
 k1. t
C0

[Eq. 4]

Onde: C 1 é a concentração do corante em um dado tempo reacional t; C 0 é a concentração inicial
do corante e k 1 é a constante de velocidade de primeira ordem (min-1).
Para estimativa das eficiências de descoloração das amostras do corante Acid Red 27 foi utilizada a
Equação 5 a seguir:

 Cf
Eficiência (%)  1 
 C0


 x 100%


[Eq. 5]

Onde: C f corresponde à concentração das soluções de corante Acid Red 27 em um dado tempo
reacional t após o tratamento de eletro-oxidação e C 0 é a concentração inicial da solução do corante em
questão.

4.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

4.1 Caracterização morfológica e química da superfície dos eletrodos
As análises por MEV do filme óxido de Ru 0,3 Sn 0,7 O 2 mostraram morfologia do tipo barro rachado
(cracked-mud) de elevada área superficial. Do ponto de vista químico a composição percentual
detectada por EDX: 28% de RuO 2 , 3% de TiO 2 e 69% SnO 2 , a qual é muito próxima daquela presente na
solução precursora (30% de RuO 2 e 70% SnO 2 ). Tal proximidade entre os valores apresentados na
composição nominal da solução precursora e os valores obtidos pela técnica de EDX para a camada de
óxido depositada, permitem constatar a eficiência do processo utilizado para obtenção do eletrodo de
trabalho utilizado.
4.2.

Estudos eletroquímicos de oxidação do Acid Red 27

As Figuras 3 e 4 mostram o acompanhamento da cinética de descoloração do corante Acid Red 27 a
temperatura ambiente (28 oC), em diferentes concentrações segundo o modelo de 1ª ordem.
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Figura 3 - Cinética de descoloração oxidativa do corante Acid Red 27 em diferentes potenciais. Co= 5mg/L,
o
T= 28 C, pH= 6,0.
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Figura 4 - Cinética de descoloração oxidativa do corante Acid Red 27 em diferentes potenciais,
C o = 10mg/L, T= 28 oC, pH= 6,0.
Na Tabela 1 estão apresentados os percentuais de descoloração e os parâmetros cinéticos relativos
à modelagem cinética aplicada aos dados de oxidação eletroquímica do Acid Red 27 utilizando o anodo
óxido Ru 0,3 Sn 0,7 O 2 sob potenciais constantes de 1,0; 1,25; 1,5 e 2,5 V.
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Tabela 1 – Eficiências de descoloração e valores das constantes cinéticas de primeira ordem
para a oxidação eletrocatalítica de Acid Red 27 sob diferentes potenciais de eletrólise.

Eletrodo

C o (mg/L)

E eletrólise (V)

Parâmetros do modelo

Eficiência de
Descoloração (%)

-1

k (min )

R

2

1,0

34,1

0,0023

0,9878

1,25

40,9

0,0029

0,9804

1,5

73,8

0,0072

0,9973

2,5

88,5

0,0119

0,9966

1,0

26,1

0,0017

0,9938

1,25

52,1

0,0041

0,9931

1,5

60,9

0,0053

0,9979

2,5

78,2

0,0086

0,9949

5

Ru 0,3 Sn 0,7 O 2

10

Os valores da constante cinética de primeira-ordem linear apresentados na Tabela 1 mostram uma
cinética mais favorável com o aumento do potencial de eletrólise na faixa de valores investigados para
as concentrações monitoradas. A eficiência máxima de degradação para a concentração de 5 mg/L foi
de 88,5% para o potencial de 2,5 V e para a concentração de 10 mg/L foi de 78,2% para o mesmo
potencial.
A Figura 5 abaixo mostra os espectros moleculares antes do tratamento (t = 0) e após 3 h de
eletrólise nos potenciais estudados para as concentrações de 5 e 10 mg/L.

AR 27 5ppm 0h
AR 27 5ppm 3h 1,0V
AR 27 5ppm 3h 1,25V
AR 27 5ppm 3h 1,5V
AR 27 5ppm 3h 2,5V
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0,5
0,4
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AR 27 10ppm 3h 2,5V
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0,0
200

800

400

600

800

Comprimento de onda (nm)
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Figura 5 – Espectros de absorção molecular do AR 27 nas concentrações (a) 5mg/L e (b) 10mg/L
após tratamento por eletrooxidação sobre anodo de Ti/Ru 0,3 Sn 0,7 O 2 .
Na Figura 5 observa-se um quantitativo desaparecimento das bandas de absorção molecular dos
grupos naftalênicos e fenólicos em 280 e 330 nm, respectivamente, mostrando uma mineralização
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praticamente total da molécula corante. Em relação ao grupo cromóforo (520 nm), a
descoloração/degradação do corante apresenta um intenso decaimento desta banda de absorção à
medida que se aumenta o potencial de eletrólise.

5.

CONCLUSÃO

A determinação da composição química do óxido de Ri 0,3 Sn 0,7 O 2 pela técnica semi-quantitativa de
EDX mostrou a eficiência da metodologia de preparação utilizada na obtenção do mesmo. Os desvios
máximos encontrados entre os valores experimentais e teóricos foram de 2 %.
Em geral, observou-se um aumento da eficiência de degradação para o Acid Red 27 com o
incremento do potencial, o que foi confirmado a partir do decaimento das bandas cromóforas do
corante ao final de cada ensaio de eletro-oxidação, em ambas as concentrações (5 e 10 mg/L).
Os melhores resultados de descoloração e degradação foram obtidos aplicando-se um potencial de
2,5 V em uma solução do corante com concentração inicial de 5mg/L.
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RESUMO
O modelo energético atual baseado no petróleo dá sinais de esgotamento e com ele o
paradigma produtivo que utiliza o petróleo como fonte de matéria-prima para grande parte dos
produtos que usamos e consumimos. Diante desse contexto, surge a necessidade de buscar inovações
tecnológicas, e realizar pesquisas no que tange às novas fontes de energia renovável. Este trabalho tem
por objetivo estudar a possibilidade de processar a gordura de galinha para obtenção de biodiesel, além
de avaliar a influência de variáveis que interferem na transesterificação da gordura utilizada e otimizar o
processamento do biodiesel. O aproveitamento dos resíduos industriais gerados ao longo do tratamento
das aves após abate pode gerar biodiesel. Tais resíduos em geral são descartados de forma inadequada,
aumentam o nível de poluição do meio ambiente e ao se decompor podem transmitir graves doenças
aos seres humanos. A gordura galinácea foi coletada em estabelecimentos comerciais de avicultura do
município de Zé Doca (MA). No Laboratório de Biocombustíveis do IFMA-Campus Zé Doca foi purificada
e destinada para processamento de biodiesel. A transesterificação foi realizada por via etílica. Dentre as
variáveis estudadas a condição ótima para a temperatura residiu em 50°C, a razão molar entre o agente
de transesterificação e a matéria graxa que apresentou melhor resolução foi 1:3 e a concentração molar
do catalisador (KOH) foi de 0,8% em relação à massa base da gordura utilizada. O produto final obtido
revelou aspecto límpido e boa viscosidade quando analisado visualmente. Por outro lado, fica notório
que o biodiesel processado em ótimas condições precisa ser caracterizado segundo os padrões de
qualidade da ANP. A obtenção de biodiesel a partir de resíduos de frango pode gerar emprego e renda e
outros benefícios de cunho social, ambiental e econômico.

Palavras-chave:
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an
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1. INTRODUÇÃO
Os efeitos nocivos a curto, médio e em longo prazo causados por combustíveis fósseis ao meio
ambiente e ao homem, somados às variações monetárias que ocorrem constantemente no mercado
internacional de tais combustíveis, motivam a humanidade a explorar e a desenvolver, cada vez mais,
fontes de energia renovável (ALVES, 2010). Neste contexto surge o biodiesel, um combustível renovável
e biodegradável, obtido a partir de uma reação denominada de transesterificação que utiliza matériaprima de origem animal ou vegetal com intermediário ativo, o álcool. Quimicamente, é um mono-alquil
éster de ácidos graxos, obtido pelo processo de transesterificação, cuja utilização associa-se
diretamente à redução e/ou eliminação da dependência de combustíveis fósseis (BRANDÃO, 2007).
Somando a produção de biodiesel a partir da plantação de oleaginosas, podem-se incluir neste cenário
os resíduos urbanos, inclusive os de origem animal como as gorduras de frango.
Nos últimos anos a produção de carne de frango tem aumentado expressivamente. O Brasil é o
terceiro maior produtor e líder mundial nas exportações, ocupando 40% do mercado mundial de carne
de frango (CENTENARO, et al., 2008). Como consequência tem sido gerada uma maior quantidade de
resíduos industriais provenientes do processamento das aves. O grande impasse seria qual o destino a
ser dado a este material pelo abatedouro, já que a utilização de subprodutos de origem animal está
sendo atualmente retirada das dietas animais, se tornando um produto com potencial poluente. A
utilização deste material como fonte para produção de energia, como biodiesel, aparece como uma
excelente alternativa para a Indústria, com grande apelo quando se visa à conservação do meio
ambiente (RODRIGUES, et al., 2005).
A proposta deste trabalho foi estudar a produção de biodiesel a partir da gordura da galinha,
avaliando a influência da temperatura, concentração e otimização do processo. O interesse principal da
realização de tal trabalho se justifica em virtude da eliminação de um resíduo industrial (gordura de
frango) do meio ambiente.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Consumo e Produção de Frango
A produção total brasileira de carne de frango atingiu cerca 12,23 milhões de toneladas em 2010. O
Brasil apresenta um dos maiores índices de consumo médio anual de frango por habitante, que se
elevou de 12,7 para 44 kg entre 1989 e 2010. O consumo de carne de franco registrou crescimento de
300% nos últimos 26 anos. Isso se deve ao preço mais baixo em relação ao das carnes bovina e suína,
pela estabilidade promovida pelo plano real e pela diversidade e praticidade dos produtos oferecidos,
associadas ao conceito de um produto saudável (MARTINS, et al., 2007). O Brasil se tornou o terceiro
maior produtor mundial, atrás da China (12,55 milhões de toneladas) e dos Estados Unidos (16,64
milhões de toneladas), (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES E EXPORTADORES DE FRANGOS, on
line, 2011).

2.2 Produção de Biocombustível a partir de Gordura de Frango
A busca por combustíveis alternativos ao petróleo se transformou nos últimos anos em objetivo
comum de centros de pesquisa em todo o mundo. O Brasil é um dos países com mais resultados nesta
área e utiliza há décadas o álcool combustível em automóveis. Como existe o risco de restrições quanto
ao uso da gordura animal na fabricação de ração, a produção de biodiesel passa a ser uma alternativa
viável para dar um destino correto a este resíduo (SOUZA, 2006).
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Ao avaliar as diferentes marcas de frango, verificou-se um rendimento de gordura abdominal que
variou de 1% a 1,8% (RODRIGUES, et al., 2005). Considerando-se que a produção brasileira no ano de
2010 atingiu cerca de 12.23 milhões de tonelada, a produção de gordura abdominal descartada pode
variar de 122 300 a 220 140 toneladas; material este que, se utilizado para produzir biodiesel
representaria cerca de 8 a 12% da necessidade do B02 utilizado em 2009.
Com a produção de filetes de carne de frango a pele se torna um resíduo problemático na indústria
avícola. Esta pele pode representar em torno de 2% da carcaça, que somada a gordura abdominal
poderia contribuir com ate 20 % da demanda de biodiesel nacional.

3. METODOLOGIA
A principal matéria-prima utilizada neste estudo foi a gordura da galinha obtida em estabelecimento
comercial do município de Zé Doca-MA. Após a coleta a gordura foi fundida a 65 ± 5°C e filtrada, sendo
em seguida submetida à transesterificação.
O estudo da produção de biodiesel a partir da banha da galinha consistiu em realizar múltiplas
reações de transesterificação variando em cada uma delas fatores como temperatura, concentração da
solução catalisadora e proporção óleo/álcool.
A reação consistiu em aquecer o óleo a uma temperatura pré-determinada, adicionar o álcool e a
solução catalisadora. A reação ocorreu sobre agitação durante 45 minutos. Logo após a mistura foi
transferida para um funil de decantação onde permaneceu de repouso durante 24 horas. Por último a
mistura biodiesel/glicerina foi separada; o biodiesel foi lavado com ácido e com água, desumificado e
liberado para análise físico-química. O álcool utilizado na reação foi o etanol e o catalisador foi o
hidróxido de potássio (KOH).
A transesterificação foi realizada em três temperaturas diferente, 50°C, 65°C e 80°C; duas
concentrações de solução catalisadora 0,5% e 0,8%; duas proporções molares de álcool para óleo, 3:1 e
6:1. Permutando no total de 12 amostras, como observado na tabela 1, abaixo.
Tabela 1 - Variação da concentração e da temperatura do processo reacional
Proporção
Etanol/óleo de
galinha

Concentração do
catalisador (%)

Temperatura do
processo (°C)

A1

0,5

50

B1

0,8

50

0,5

65

0,8

65

E1

0,5

80

F1

0,8

80

A2

0,5

50

B2

0,8

50

0,5

65

0,8

65

E2

0,5

80

F2

0,8

80

Amostras

C1
D1

C2
D2

3:1

6:1
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
As formulações em geral apresentaram alto rendimento, em média 88%; portanto, houve pouca
formação de glicerina, mas deve-se ressaltar que algumas das amostras não apresentaram uma
formação de fase definida dificultando, portanto, a separação da glicerina. Em alguns casos a separação
por decantação tornou-se inviável. Algumas das formulações também apresentaram indícios de
formação de sabão, alta viscosidade e turvação. O aspecto visual das 12 formulações investigadas neste
trabalho é mostrado a seguir (Ver figuras 1 e 2 respectivamente).

Figura 1- Formulações A1, B1, C1, D1, E1 e F1.

Figura 2 - Formulações A2, B2, C2, D2, E2 e F2.

As formulações que apresentaram os melhores resultados ao longo deste trabalho são mostradas a
seguir (Ver tabela 2).
Tabela 2 – Variáveis que interferem na qualidade do processamento de biodiesel.
Formulações
mais eficientes
B1
D1
B2

Razão molar
EtOH/Óleo de
galinha

Catalisador (%)

3:1
6:1

0,8

Temperatura reacional
(°C)

Rendimento
(%)

50

96

65

94

50

84

As amostras B1, D1 e B2, demonstraram excelente aspecto visual, fluidez, viscosidade e rendimento
em volume.

1908

A temperatura e a concentração influenciaram fortemente na reação. A porcentagem do catalisador
está diretamente relacionada à quantidade de ácidos graxos livres (AGL) e, portanto, do índice de acidez
(CANDEIA, 2008). Logo, quantidades maiores de AGL necessitam de excesso do catalisador para
compensar perdas devido às reações de saponificação.

5. CONCLUSÃO
Neste trabalho investigou-se a produção de biodiesel a partir da gordura da galinha, avaliando a
influência da temperatura e concentração, chegando às seguintes conclusões:
Os resultados obtidos indicam que a temperatura ótima de conversão em biodiesel encontra-se em
torno de 50 °C. A razão molar entre o álcool e o óleo que obteve o melhor rendimento foi de 6:1. A
melhor concentração do catalisador neste trabalho residiu na casa de 0,8%.
A concentração do catalisador alcalino indicou que mesmo que a gordura de frango possua altos
valores de AGL, comparado com os índices de AGL de óleos vegetais, mostraram-se de qualidade para
produzir biodiesel.
A produção de biodiesel a partir da gordura da galinha pode ser uma alternativa extremamente
viável e barata, pois, a conversão em biodiesel com proporção etanol/óleo de 3:1, a temperatura de 50
°C resulta na economia de álcool, já que na indústria, emprega-se, geralmente, uma razão molar de 6:1,
como também de consumo energético. A obtenção de um bicombustível a partir da gordura de frango
coloca em evidência essa matéria-prima por representar um adicional para a produção de biodiesel e
ser mais uma alternativa de apelo à conservação do meio ambiente.
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RESUMO
Os modelos e analogias são estratégias bastante conhecidas para o ensino das ciências, sendo
utilizados para representar conceitos demasiadamente abstratos. A aplicação destes recursos em sala
de aula é muito importante, uma vez que permite que os estudantes visualizem melhor certos aspectos
dos conteúdos teóricos, entretanto, muitas vezes, esbarra no alto custo e na baixa versatilidade dos kits
de montagem comerciais. Este artigo relata uma experiência de utilização de modelos alternativos aos
comerciais, produzidos com materiais mais simples e baratos, através de uma oficina educativa
realizada com estudantes do Ensino Médio de uma escola pública estadual da cidade de Pau dos Ferros ,
Rio Grande do Norte abordando os modelos e analogias no estudo das ligações químicas e geometria
molecular. Inicialmente, foi feito um pequeno diagnóstico do grupo estudado com a aplicação de um
questionário que abordava questões referentes ao nível de conhecimento dos alunos sobre o assunto
estudado e as opiniões dos alunos em relação a aspectos gerais do ensino de Química em sua escola. Na
referida oficina, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer os principais aspectos teóricos do
assunto e também construir suas próprias representações (modelos) das geometrias estudadas. Com
base na análise das respostas de questionários aplicados aos estudantes participantes e do próprio
envolvimento e empenho dos alunos durante todas as atividades, pôde-se concluir que a utilização
desta metodologia mostrou-se eficiente no contexto estudado.

Palavras-chave: modelos e analogias, geometria molecular, baixo custo, ensino de Química.
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1. INTRODUÇÃO
O uso de modelos pode ser observado desde os primórdios da ciência, com o objetivo de tentar
explicar suas teses e hipóteses, sendo até hoje empregado como ferramenta didática pelos professores
com o intuito de facilitar a aprendizagem dos alunos. Essas ferramentas de ensino tem sido objeto de
estudo e discussão por diversos autores, que reconhecem que o emprego de modelos e analogias é de
grande utilidade para o ensino da química, desde que seja utilizada de forma apropriada, para que
tenha seu objetivo principal alcançado que é o de facilitar a assimilação dos conceitos abstratos
presentes nas ciências.
Duit (1991, apud Souza; Justi; Ferreira, 2006) acredita que as analogias podem ser instrumentos
valiosos no auxilio da construção do conhecimento, pois funcionaria como uma forma de ilustrar e
estimular o processo de associação entre o estranho e o familiar, ou os conhecimentos prévios e os
novos. Criando uma espécie de “trânsito” entre os conceitos prévios e os conceitos desconhecidos
tornando a aprendizagem um processo de caráter construtivista, podendo levar o individuo a
reestruturar suas informações, formar um novo esquema e até acrescentar novas informações àquelas
já formadas.
Os autores Gilbert & Boulter (1994, apud Ferry; Nagem, 2008) definem os modelos como a
representação de uma idéia, um objeto, um evento, um processo ou um sistema. Tendo em vista que a
química possui muitos conceitos abstratos, como por exemplo, as teorias atômicas, assunto esse que se
torna de difícil compreensão por parte dos alunos, por se tratar de algo que não pode ser visto. A
construção de um modelo desses átomos é uma forma de apresentar algo concreto aos alunos,
tornando mais fácil a compreensão dos conceitos que abrangem as estruturas desses átomos.
Com este trabalho pretende-se investigar a utilização dos modelos e analogias no ensino de
química, especificamente no estudo das ligações químicas e geometria molecular e como tornar esta
utilização mais eficiente.
Nesta perspectiva, e embasando-se em estudos atuais sobre o uso de modelos em sala de aula,
foram desenvolvidas propostas de atividades para utilização deste recurso de ensino no estudo das
ligações químicas, tendo em vista que representam um subsídio eficiente e de baixo custo, o que
representa uma alternativa à falta de recursos financeiros e de estrutura física por parte das escolas.
Assim, buscou-se a implementação destas atividades, assim como a análise dos dados fornecidos por
esta aplicação.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Desde muito tempo se reconhece a importância da utilização de representação mais palpáveis de
objetos e fenômenos que cientificamente são muito abstratos. Existem muitos casos na literatura
especializada que mostram a grande valia do uso de modelos e analogias na ilustração de conceitos das
ciências.
Segundo Nuñez e Ramalho (2004) podemos considerar os modelos como uma representação da
realidade, que permite, no campo científico, descobrir e estudar nova relações e características do
objeto de estudo, sendo representações provisórias e limitadas, em virtude da complexidade dos
fenômenos que buscam representar.
Justi e Gilbert (2000, apud Nuñez e Ramalho , 2004) definem os modelos como a representação de
um objeto ou de uma ideia, representação esta que se origina de uma atividade mental. Em relação a
isto, Nuñez e Ramalho (2004, p. 247) dizem que:
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[...] A forma como esta atividade mental consegue ser expressa, seja pela fala, ações,
ou qualquer outra maneira simbólica, é chamada modelo expresso. Quando esse
modelo passa a ser consenso dentro de um determinado grupo social, ele passa a ser
chamado de modelo consensual, o qual ao ser aceito por uma comunidade científica é
conhecido por modelo científico. O modelo histórico seria um modelo científico
produzido em um contexto específico, mas que foi suplantado e colocado à margem
da ciência. E, finalmente, o modelo de ensino ou didático, que teria por finalidade
auxiliar os alunos a compreenderem os modelos consensuais ou históricos e que, na
maioria das vezes, é expresso na forma de objetos, gráficos, esquemas, etc.

No desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados modelos didáticos, em virtude dos objetivos
do trabalho e do grupo de estudo. O trabalho se fundamentou também na idéia proposta por Harrison e
Treagust (2000 apud Greca e Santos, 2005, p. 32) que diz que os modelos manifestam-se de várias
formas, como:

[...] modelos de escala, modelos moleculares, modelos icônicos simbólicos (uma
fórmula química), modelos matemáticos, modelos teóricos (mecanismos de reação),
modelos conceitos-processos (modelos de ácidos, bases e redox).

O emprego destes recursos, entretanto, esbarram em dois obstáculos principais: o alto custo dos
modelos comerciais e a baixa versatilidade destes.
Como alternativa a estes problemas, muitos autores vem recomendando a confecção de kits
“caseiros” para a montagem dos modelos. Para a organização destes kits podem ser utilizados os mais
diversos materiais, desde produtos reciclados até materiais extraídos diretamente da natureza. Nas
palavras de Lima e Lima-Neto (1999, p. 906):

O profissional do ensino da Química construindo seu conjunto poderá adaptá-lo da
maneira que melhor lhe convier para melhorar o aprendizado dos alunos, pois este
apresenta as seguintes vantagens em relação aos comerciais: (a) número suficiente de
peças, (b) representação de átomos particulares, (c) versatilidade, (d) flexibilidade e (e)
baixo custo.

Em relação à construção dos modelos, Justi (2002, apud Souza, Justi e Ferreira 2006) enfatiza que o
engajamento dos estudantes é fundamental para que eles tenham uma evolução no processo de
edificação do conhecimento.
A escolha do tema da oficina também não foi despretensiosa, uma vez que o estudo da geometria
molecular vem sendo cada vez mais esquecido no currículo escolar do ensino médio nesta região. A nãoutilização deste conteúdo em sala de aula é em grande parte, motivado pelo caráter essencialmente
utilitarista do ensino da Química atualmente.
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3. METODOLOGIA
3.1. Método de abordagem e universo de estudo
Este trabalho busca aplicar a técnica da utilização de modelos no estudo das ligações químicas e
geometria molecular com os alunos do ensino médio, sendo assim, conteúdos relacionados à química
geral.
Tem-se como campo de pesquisa um grupo de 31 alunos distribuídos nas series do 1º, 2º e 3º do
Ensino Médio do turno matutino de uma escola pública Estadual, localizada na cidade de Pau dos
Ferros-RN.
A pesquisa tem caráter indutivo, já que parte de metodologias conhecidas e aplicadas por outros
pesquisadores. Além disto, tratará os dados de forma qualitativa, uma vez que se pretende analisar a
eficiência do projeto implementado de uma forma mais ampla, pois de acordo com Bortoni-Ricardo
(2008, p. 42) é uma maneira de“construir e aperfeiçoar teorias sobre a organização social e cognitiva da
vida em sala de aula”.

3.2. Técnicas e instrumentos de pesquisa
A técnica de pesquisa utilizada para a coleta de dados foi a pesquisa-ação, que, nas palavras de
Engel (2000, p.182), é “uma maneira de se fazer pesquisa em situações em que também se é uma
pessoa da prática e se deseja melhorar a compreensão desta”.Tripp (2005) destaca também que essa
técnica de pesquisa é importante para o aperfeiçoamento das práticas de docentes e estudantes.
Essa pesquisa-ação constitui-se de uma oficina temática sobre a utilização dos modelos no estudo
das geometrias moleculares, contemplando a construção, pelos próprios alunos dos referidos modelos.
Para a análise dos dados foram utilizados dois questionários e notas de campo. As anotações
tomadas durante todo o processo de construção da pesquisa foram úteis para o registro geral das
informações observadas durante a realização das atividades; os questionários serviram para conhecer
melhor o grupo abordado e registrar as impressões destes após o término da oficina.

3.3. Descrição dos métodos utilizados
Ao iniciar a oficina foi distribuído para os alunos um questionário estruturado, com o objetivo de
conhecer as características do público da oficina. Seu conteúdo nos forneceu dados sobre a série que
estão cursando, o interesse dos alunos na disciplina química, se já haviam estudado o assunto tratado
na oficina.
Posteriormente foram apresentados os conceitos gerais de modelos e analogias, a importância
destes recursos no ensino das ciências e como eles podem representar uma alternativa às deficiências
financeiras e estruturais das escolas para a realização de aulas práticas.
Também foi falado sobre o ensino de química no Brasil e a sua descaracterização, em grande parte
por conta dos vestibulares, já que o assunto Geometria Molecular não é um muito trabalhado pelos
professores no Brasil, corroborando com as ideias de Carmo (2006, p.19):

[...] o atropelamento dos conteúdos estudados com os processos seletivos
(vestibulares) de universidades públicas e particulares tem contribuído de maneira
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negativa para um ensino que não faz uma associação dos fenômenos estudados com o
cotidiano do aluno.

Tendo em vista que o público trabalhado apresentava-se muito heterogêneo, contendo alunos das
três séries do ensino médio, foi necessária a abordagem do assunto ligações químicas por TLV (Teoria da
Ligação de Valência). Isso se deve ao fato de alguns dos alunos não terem estudado este assunto, o que
inviabilizaria o trabalho com as geometrias moleculares.
Depois de explicados os conceitos de TLV, foi trabalhada a geometria molecular, tratando de
explicar suas formas, conceitos, a polaridade das moléculas e aplicação no cotidiano .
Para explicar a forma das geometrias foram utilizadas analogias compostas por balões presos a
bolas de isopor. Nessa analogia, os balões foram deixados na maior distância possível um do outro,
demonstrando que essa distância entre eles ocorria pela repulsão existente entre os orbitais, dando
origem a diferentes tipos de geometrias a partir do acréscimo de orbitais. Foram usados balões de duas
cores: vermelha para representar os orbitais ligantes e brancas para os pares isolados.
Quando tratou-se da polaridade das moléculas, foi utilizada a analogia “o cabo de guerra”,
comparando-a as ligações moleculares. Para entender essa geometria, foi preciso usar a
interdisciplinaridade, trabalhando com o assunto vetores (assunto geralmente estudado em física). Na
analogia, cada par ligante representava um vetor, ou um cabo, puxado para um lado diferente.
Alem dos modelos e analogias foram empregados também, recursos visuais (representações
esquemáticas de moléculas) que serviram de base para a construção cognitiva dos conceitos de
geometria molecular e posteriormente dos modelos e analogias decorrentes deste assunto.
Após terminar a parte teórica da oficina, foi iniciada uma atividade prática, em que os alunos foram
convidados a dividirem-se em quatro grupos, para que pudessem realizar a construção de modelos
referentes ao assunto estudado, Geometria Molecular.
Cada grupo ficou responsável pela construção de quatro modelos, dois construídos a partir de bolas
de isopor, cotonetes e massa de modelar , um feito de massa de modelar e palitos e um construído a
partir de um kit de montagem de moléculas do IFRN - Campus Pau dos Ferros
Quando os alunos terminaram a construção dos modelos, cada grupo escolheu uma das
representações e apresentou-a, apontando sua geometria, polaridade e identificando cada elemento
que a compõe.
Ao fim da oficina, foi distribuído aos alunos um segundo questionário, sendo composto por quatro
questões abertas e de caráter qualitativo, buscando uma avaliação dos alunos quanto à aplicação da
metodologia modelos e analogias, fazendo-os apontar as dificuldades encontradas na construção dos
modelos, a eficácia dessa metodologia, no ensino não só de Geometrias Moleculares mais também de
outros assuntos, e em quais pontos essa metodologia poderia ser melhorada.

4. ANÁLISE DOS DADOS
4. 1. Primeiro questionário
Este questionário demonstrou o quanto o público de alunados apresentou-se heterogêneo, sendo
29% primeiro ano, 32% do segundo ano e 39% do terceiro ano do ensino médio. A maior parte dos
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alunos afirmaram estar satisfeitos com o ensino de química da sua escola, 25% responderam que o
ensino era ótimo, 57% classificaram como bom e apenas 18% o avaliaram como regular.
Quando questionados como avaliavam a disciplina química, 18% disseram que gostavam da
disciplina e 82% consideram como sendo um componente curricular importante para sua formação.
Nenhum aluno respondeu que não gostava da disciplina ou que estuda só por causa dos vestibulares.
Se perguntados qual a intenção deles ao participar da oficina, 43% avaliaram a proposta da oficina
como uma ótima maneira de se decidir quanto a cursar química ou não, 36% respondeu que a oficina
era uma boa maneira de conhecer uma química dinâmica e 21% responderam que queriam conhecer
melhor o curso que pretendem cursar.
Quando perguntados se já haviam estudado sobre o assunto Geometria Molecular (assunto
trabalhado na oficina), apenas 3% respondeu que sim, 7% responderam que já haviam lido a respeito e
90% que não havia estudado o assunto.
A pergunta seguinte indagava qual a maior duvida que o alunado tinha sobre este mesmo assunto e
a resposta não apresentou muita diferença, com apenas 3% respondendo que não tinha dúvidas sobre o
assunto, o que mostra que esse assunto, assim como muitos outros, perdeu certa importância para o
curso de química no ensino médio.
Por fim, quando questionados sobre o que acham da oportunidade de participar de uma oficina que
trate geometrias moleculares, 72% responderam que era uma ótima oportunidade de tirar suas dúvidas
deste conteúdo, 25% responderam que era uma oportunidade boa já que não lembrava muito do
assunto e apenas 3% não acharam interessantes aborda-lo.
A análise desse questionário mostrou a grande importância de se trabalhar à metodologia dos
modelos e analogias, abordando os conceitos de Geometria Molecular, e como foi demonstrado, esse
assunto, aparentemente, deixou de fazer parte da grade curricular dos alunos da referida escola,
reforçando a idéia que o ensino atualmente visa conteúdos que são de grande significância para as
provas de vestibulares, prejudicando os assuntos que não são abordados nestas provas.

4. 2 Construindo modelos e analogias, construindo conhecimento
Para a realização da oficina foi utilizado o método de abordagem defendido pelos autores Nagem,
Carvalhaes e Dias (2001). Para eles, ao trabalhar com essa metodologia deve-se, primeiramente, fazer
um breve embasamento do assunto a ser estudado, utilizando-se de conhecimentos do aluno ou fatos
do seu cotidiano para chegar à formulação e construção dos conceitos trabalhados.
O embasamento do assunto foi empregado a partir da explicação do conteúdo propriamente dito,
apegando-se de imagens das estruturas geométricas e dos modelos e analogias. Sua aplicação mostrouse de grande significância para a construção cognitiva do assunto, servindo de elo entre o
abstracionismo da Química e o entendimento do aluno, reforçando as ideias de Silva, Lima e Souza
(2010) que pregam o uso dessas ferramentas como forma de auxiliar no entendimento do
abstracionismo da disciplina de Química.
Os alunos desfrutaram de grande liberdade para construir seus modelos, recebendo orientações
apenas quando necessário. Inicialmente, os alunos mostraram-se tímidos e reservados, entretanto,
durante o desenvolvimento da atividade tornaram-se mais participativos e concluíram a construção dos
modelos com ótimo desempenho.
Durante a produção dos modelos pode-se verificar o envolvimento e a preocupação dos alunos em
concluírem suas tarefas. Apesar do elevado número de pessoas por grupo os alunos apresentaram-se
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participativos e dispostos a trabalhar, o que mostra que o uso dessa metodologia tem um “poder”
enorme de aproximar os alunos das ciências.
A conclusão e a apresentação das tarefas elaboradas pelos estudantes tiveram um bom resultado e
apontaram eficácia na oficina, mostrando que os alunos conseguiram absorver os conceitos trabalhados
por eles.
A montagem dos modelos buscou, além da construção de diversos conceitos, a inovação
representada por uma forma dinâmica de se trabalhar (criativa e de baixo custo), fazendo com que os
alunos interagissem em grupo, a fim de idealizar seus próprios julgamentos sobre a ciência.

4. 3. Segundo questionário
Este questionário composto por quatro questões abertas e de caráter qualitativo teve como
objetivo avaliar a eficácia da oficina, mediante análise e o entendimento da metodologia “modelos e
analogias” por parte dos alunos.
De acordo com as respostas dos participantes, a metodologia facilitava a compreensão das formas
geométricas pois, segundo eles, a utilização de modelos e analogias dá uma maior abrangência do
assunto, sendo que esta metodologia pode ser aplicada não só na geometria molecular, mas também
em outros assuntos como nos modelos atômicos , ligações químicas, além de outras áreas do ensino,
tais como física, matemática.
Os estudantes não perceberam, ao longo da oficina, nenhuma falha na utilização destes métodos.
Apenas destacaram que uma aplicação contínua destas práticas pode aperfeiçoá-las.
Esse momento fechou o processo investigativo com um resultado bastante satisfatório, pois o
alunado pôde refletir acerca das dificuldades que sentiu no decorrer da oficina, demonstrando ter
compreendido os conceitos dos modelos e analogias, apontando essa metodologia como um recurso
importante para o ensino de química e também de outras disciplinas.

5. CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos com a aplicação da oficina e da análise dos questionários
respondidos pelos estudantes participantes, pode-se concluir que o objetivo do trabalho - aplicar uma
metodologia interativa e alternativa para o ensino das geometrias moleculares - foi alcançado.
Também foi possível executar a proposta com um orçamento relativamente baixo: para a confecção
de todos os modelos utilizados foram gastos R$ 51,10, sendo construídos quatro diferentes tipos de
analogias e modelos, que apresentam grande versatilidade e um ótimo desempenho para o ensino.
Concluímos que a utilização dos modelos e analogias no ensino de Química mostrou-se muito
eficiente para a situação estudada, uma vez que representa uma atividade prática que pode ser
realizada nas escolas que não dispõem de um laboratório. A boa avaliação por parte dos participantes
também comprova a eficácia dos recursos adotados.
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RESUMO
A questão ambiental é apresentada como um ponto de foco em toda a esfera global, em
particular a utilização de combustíveis fósseis como matéria-prima e descarte inadequado de resíduos
em áreas urbanas, que aparecem como um grande desafio para a comunidade científica. Entre as
alternativas em estudo para minimizar os impactos ambientais tem relevância para o uso de polímeros
biodegradáveis, particularmente polímeros derivados de fontes renováveis. A quitosana é um
biopolímero natural encontrado no exoesqueleto de crustáceos que se dissolve facilmente em ácidos
orgânicos diluídos que possuem a capacidade de formar filmes. Neste trabalho foi preparado filmes de
quitosana com diferentes argilas modificadas com o objetivo de melhorar suas propriedades mecânicas.
As amostras foram obtidas caracterizadas por microscopia eletrônica de transmissão e microscopia de
força atômica para avaliar a superfície da formação de nanocompósitos e morfologia dos filmes. Como
resultado observa-se a formação de um material singular com características de nanocompósitos,
porém produzidos através de uma fonte renovável.

Palavras-chave: nanocompósitos polimérico, quitosana, argilas organifilicas
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1. INTRODUÇÃO
Diante da atual degradação ambiental evidenciada nos últimos anos, percebe-se a necessidade
do desenvolvimento de tecnologias que visem a redução dos impactos ambientais oriundos das
atividades industriais. A utilização de combustíveis fósseis, principalmente para geração de energia tem
sido alvo de diversos centros de pesquisa, e buscar alternativas para minimização dos danos causados
vem tomando cada vez mais destaque no cenário mundial.
Dentre os materiais produzidos a base de combustíveis fósseis, pode-se afirmar que os
beneficiados a base polímeros sintéticos como os termoplásticos merecem destaque em se tratando de
degradação ambiental.
É evidenciado o crescimento contínuo do uso de plásticos para a fabricação de embalagens.
Recentemente, observou-se que do total de plásticos produzidos, 41% são utilizados nas indústrias de
embalagem e 47% deles são utilizados para o acondicionamento do gênero alimentício. Estes são
geralmente beneficiados de poliolefinas que são na sua maioria produzidas a partir de combustíveis
fósseis, consumidos e descartados no meio ambiente, gerando resíduos não-degradáveis. Isso significa
uma média 40% das embalagens de resíduos, é praticamente eterna, e a questão do que fazer com o
lixo plástico é cada vez um problema ambiental global. [1]
Vê-se no estudo materiais alternativos, a base de polímeros biodegradáveis, uma opção viável
para melhoria da qualidade ambiental no tocante a redução do uso de combustíveis fósseis nas
atividades industriais, visto que, os mesmo são passíveis de beneficiamento principalmente pela
indústria dos derivados de plástico, reduzindo tanto o uso destes combustíveis em sua fabricação como
proporcionando o beneficiamento de materiais com decomposição acelerada no meio ambiente,
quando comprados aos polímeros convencionais.
A produção de nanocompósitos a partir de polímeros biodegradáveis e argilas minerais merece
atenção especial, visto que os materiais de partida são provenientes de fontes renováveis. Os
nanocompósitos poliméricos apresentam propriedades mecânicas e térmicas superiores aos compósitos
convencionais, mesmo com uma quantidade menor de reforço, devido à área de contato maior entre o
polímero e a fase neste dispersa. [2]
A baixa permeabilidade, melhor resistência química e maior retardância de chama são
atribuídas às melhores propriedades de barreira dos nanocompósitos. O caminho para obtenção de tal
desempenho consiste na habilidade de dispersar, individualmente, estas partículas com elevado fator de
forma em meio à matriz polimérica. [2]
O presente trabalho fornece uma proposta de estudo focada na produção de nanocompósitos
a base de polímeros biodegradáveis e argilas minerais, possibilitando o aprimoramento de uma
tecnologia que promova a redução do uso de combustíveis fósseis em larga escala na atividade
industrial, e conseqüentemente uma melhoria na qualidade ambiental.
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2. BASE TEÓRICA E CONCEITUAL
O consumo de materiais poliméricos vem aumentando dentro de uma esfera mundial, dentre estes,
em particular os de características sintéticas merecem atenção especial. Sólidos à temperatura
ambiente em seu estado final, porém quando aquecidos a altas temperaturas tornam-se fluídos e
passíveis de serem moldados por diversos mecanismos o que possibilita uma larga possibilidade de
beneficiamento em materiais de uso em grande escala.
Os materiais beneficiados a base de polímeros sintéticos apresentam propriedades atrativas ao
mercado consumidor, como baixa densidade, boa aparência, isolamento térmico e elétrico, são
resistentes ao impacto e possuem baixo custo, assim sendo, apresentam uma larga faixa de aplicações.
De acordo com SPINACE e de PAOLI, 2005 [3], Devido a estas propriedades o consumo dos
polímeros sintéticos como os termoplásticos, por exemplo, vem crescendo no Brasil e no mundo. No
Brasil em 1998 o consumo de termoplásticos era de cerca de 3×106 t, em 2000 foram produzidos cerca
de 850 e 660 mil t de PP e de PVC; em 2002 a produção de PET, de polietileno de alta densidade (PEAD)
e de PS foi cerca de 350, 800 e 314 mil t, respectivamente.
Apesar de serem materiais de grande aceitação pela indústria mundial sua disposição inadequada
acarreta diversos danos ambientais, pois tendem a levar séculos para se degradar e ocupam grande
parte do volume dos aterros sanitários, interferindo nos processos de compostagem e conservação da
biodiversidade local.
Os materiais poliméricos estão sendo utilizados em grande escala em diversas áreas da indústria,
observa-se que com o passar dos anos, componentes inicialmente produzidos com outros materiais,
particularmente metal, vidro ou madeira, têm sido substituídos por outros beneficiados a partir de
compósitos poliméricos.
Apesar dos impactos e danos potenciais causados ao meio ambiente pelo descarte inadequado
destes materiais, a indústria dos polímeros apresenta relevante posição na economia mundial,
conforme HEMAIS, 2003 [4] essa indústria produz anualmente em torno de 4 milhões de toneladas de
materiais e é responsável pelo abastecimento total do mercado brasileiro de commodities poliméricas.
Suas vendas correspondem a cerca de 1,5% do PIB do Brasil. Considerando-se a cadeia petroquímica
como um todo, englobando produtores de insumos, de polímeros e os transformadores, isto é, primeira,
segunda e terceira gerações da cadeia, pode-se dizer que ela emprega cerca de 200 mil pessoas. Essa
cadeia é formada por cerca de 6 mil empresas, que variam de grande porte (produtoras de insumos e de
polímeros) a empresas de médio, pequeno e micro porte (transformadores de polímeros). [4]
Assim sendo, vê-se que este material é de extrema importância, para a economia brasileira, porém
existe a necessidade de buscar alternativas que possam reduzir os impactos ambientais oriundos da
fabricação e uso dos produtos beneficiados.
De acordo com a literatura os produtos produzidos com os polímeros sintéticos convencionais são
considerados inertes ao ataque imediato de microorganismos. Essa propriedade faz com que esses
materiais apresentem um tempo longo de vida útil e, conseqüentemente, provocam sérios problemas
ambientais visto que, após o seu descarte, demoram em média 100 anos para se decomporem
totalmente, aumentando assim a cada dia, a quantidade de lixo plástico descartado no meio ambiente
[5]
Na busca por soluções alternativas a utilização de polímeros convencionais, os polímeros
biodegradáveis têm sido alocados em uma posição de destaque. Dessa maneira, as pesquisas em torno
desses compostos também vão adquirindo fundamental importância para a garantia da qualidade
ambiental para as gerações presentes e futuras.
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3. METODOLOGIA
A preparação dos nanocompósitos seguiu os seguintes procedimentos:
 Investigação das argilas: inicialmente foi realizado o teste de intumescimento das
argilas, que aqui serão apresentadas como: a, b, c, d, e. Para tanto as argilas foram imersas em uma
solução de ácido acético (CH3COOH) durante 48h sem agitação. (devido ao processo de patente iniciado
as estruturas químicas das argilas modificadas não podem ser apresentadas)
 Produção dos nanocompositos: os nanocompósitos foram produzidos através da
introdução da quitosana na solução já intumescida sob agitação constante durante 48h a temperatura
ambiente, sendo submetida posteriormente a processo de secagem em um dissecador por 5 dias.
 Caracterização dos materiais: após a preparação dos filmes os materiais foram
submetidos a caracterização por de microscopia eletrônica de transmissão e microscopia de força
atômica.

4. RESULTADOS E DICURSSÕES
4.1 Intumescimento de argilas
A Figura 1 mostra a variação percentual no volume das argilas após 24 e 48 horas imerso no
solvente. No solvente orgânico (CH3COOH), a argila “b” apresentou o melhor resultado, dando a este a
indicação que deve ser melhor argila dispersa na matriz polimérica.
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Figura 1 – Intumescimento de argilas

4.2 Preparação dos nanocompósitos
Os nanocompósitos obtidos apresentaram morfologia próxima do similar produzido com polímero
sintético, principalmente em relação à flexibilidade e coloração. Acredita-se que este resultado deve-se
ao fator da argila ter obtido uma estrutura esfoliada dentro da matriz polimérica. (Figura 2)
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Figura 2 – Filme argila “b”/quitosana

4.3 Microscopia eletrônica de transmissão
Através da microscopia eletrônica de transmissão, pode-se observar que o filme apresenta
características de nanocompósitos, visto que se observa que as camadas de silicato foram dispersos na
matriz de quitosana. (figura 3)

Figura 3 – Micrografia do filme

4.4 Microscopia de força atômica
Os parâmetros morfológicos da superfície de filmes (área de rugosidade superficial) foram
adquiridos pela análise da microscopia de força atômica (AFM) e apresentam-se na Tabela 1.
Tabela 1 – Área superficial RMs
Argila

Argila/quitosana
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Figura 3 –Superfícies do filme

Observa-se que as superfícies apresentam valores diferentes de acordo com a argila utilizada,
sendo a argila “b” a que apresentou os melhores resultados.

5. CONCLUSÃO
O desenvolvimento de materiais utilizando polímeros biodegradáveis como matéria-prima
pode ser uma alternativa para minimizar os impactos ambientais causados pela fabricação de produtos
à base de combustíveis fósseis, devido ao mesmo ser oriundo de fonte renovável, permitindo o
fechamento do ciclo de vida do processo de produção.
A dispersão de argila na matriz polimérica, permitiu uma melhoria significativa na
propriedade mecânica do produto desenvolvido, especialmente em termos de flexibilidade.
A seleção de solventes e da argila é essencial para a fabricação de nanocompósitos
poliméricos devido às características que estão diretamente relacionados ao produto final a ser
alcançado, pode em muitos casos, fazer a diferença na produção de materiais de boa qualidade
Foi possível a obtenção nanocompósitos de argila/quitosana, sendo a mesma evidenciada nas
micrografias apresentadas.
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RESUMO
Considerando que é quase um consenso entre os professores de Química que as práticas de laboratório
conseguem despertar nos alunos certa curiosidade e interesse pela ciência, essa pesquisa teve como
objetivo compreender como os professores do Ensino de Química utilizam os Laboratórios de Ciências
no Ensino Médio e qual o efeito da associação das aulas práticas de laboratório de Ciências com as aulas
teóricas. Como instrumento para coleta de dados da pesquisa foi aplicado um questionário com
perguntas abertas a 39 alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública de Manaus-AM e a
professora da disciplina de Química da turma, e também foram observadas duas práticas desenvolvidas
pela pesquisadora e a professora com esses alunos. Os resultados mostraram que os alunos aprendem
muito mais com a associação das aulas práticas, devido ao fato de ter a oportunidade de observar
visualmente e manusear os processos dos quais ele estuda nas aulas teóricas, podendo notar com maior
clareza os efeitos dos fenômenos químicos e relacioná-los com o seu cotidiano.

Palavras-chave: Ensino médio, Ensino de Ciências, Laboratório de Ciências, Aulas práticas
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1. INTRODUÇÃO
A química, e a maior parte das ciências, é formal por sua natureza, necessitando para a sua
compreensão o desenvolvimento do raciocínio químico. Sabe-se que o cerne da ciência química é
perceber, saber falar sobre e interpretar as transformações químicas da matéria (ou das substâncias)
causadas pelo favorecimento de novas interações entre as partículas constituintes da matéria nas
diversas situações.
Quando se discute a questão da importância do uso do laboratório de ensino de Ciências,
particularmente para ensinar química, em uma visão construtivista, algumas temáticas surgem
relacionadas a essa questão: como os professores do Ensino Médio utilizam o laboratório para ensinar
Química?; existe um roteiro de aulas práticas para auxiliar os professores em suas aulas?; há orientações
para professores e alunos utilizarem o laboratório com segurança?
Considerando que as escolas públicas de Manaus, em sua maioria possuem laboratório de
Ciências, nesta pesquisa nosso interesse foi compreender como os professores do Ensino de Química
utilizam esses laboratórios para ensinar Química a alunos do Ensino Médio e qual o efeito da associação
das aulas práticas com as aulas teóricas. Como instrumento para coleta de dados da pesquisa foi
aplicado um questionário com perguntas abertas a 39 alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola
pública de Manaus-AM e a professora da disciplina de Química da turma, e também foram observadas
duas práticas desenvolvidas pela pesquisadora e a professora com esses alunos.
Para apresentar os resultados da pesquisa, o estudo está organizado em duas partes, na
primeira apresentamos uma discussão sobre a importância do laboratório de Ciências para ensinar
química e algumas orientação de como utilizar o laboratório com segurança; na segunda parte
desenvolvemos a metodologia e apontamos os resultados da pesquisa.

2. LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS PARA ENSINAR QUÍMICA
Os laboratórios são construções caras, equipados com instrumentos sofisticados, exigindo
técnicos para mantê-los funcionando, os alunos precisam se deslocar até lá, as turmas não podem ser
grandes, os materiais têm que ser freqüentemente substituídos e renovados, etc. Talvez, sejam em face
destes motivos, que os laboratórios e as aulas experimentais de Química têm se tornado cada vez mais
escasso (BENITE e BENITE, 2009).
Em uma pesquisa feita por alunos graduandos em química da Universidade de Brasília-UnB foi
observado que o professor das escolas onde existe um laboratório está mais motivado, em virtude do
incentivo que tem por possuir uma ferramenta tão valiosa e importante como o laboratório, a preparar
aulas mais dinâmicas e interessantes, que busquem prender a atenção dos alunos e despertem neles a
curiosidade de se estudar química. Das escolas pesquisadas 35,5% dos professores se limitavam a
ministrar aulas teóricas deixando as demonstrações práticas para os professores específicos de
laboratório, sabemos que o fato da escola possuir uma aula específica de laboratório já é um grande
avanço, mas é importante que o professor demonstre também na sala de aula o quanto a química pode
ser simples e fácil. No entanto, havia escolas que não possuíam laboratório, mas os professores
procuravam ministrar atividades experimentais em sala, mesmo com precariedade (MORAES et al.,
2002).
A interação que ocorre em sala de aula é mais que um simples encontro professor-aluno em
torno de uma tarefa de aprendizagem (MORAES et al., 2002). O professor passar a ser para seus alunos
um ponto de referência, caso esses alunos queiram ser futuros docentes. Um bom educador forma
ciclos de amizade com seus alunos, pois acaba ensinar seus alunos a questionar assuntos que estão
presente na sociedade, ajudando a serem formadores de opiniões.
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Particularmente quanto ao ensino de Química, os professores, em geral, acreditam que a
melhoria desse ensino passa pela introdução de aulas práticas no currículo. Curiosamente, várias das
escolas dispõem de alguns equipamentos e laboratórios que, no entanto, por várias razões, nunca são
utilizados, dentre às quais cabe mencionar o fato de não existirem atividades já preparadas para o uso
do professor; falta de recursos para aquisição de componentes e materiais de reposição; falta de tempo
do professor para planejar a realização de atividades como parte do seu programa de ensino;
laboratório fechado e sem manutenção. São basicamente as mesmas razões pelas quais os professores
raramente utilizam os computadores colocados nas escolas. (BORGES, 2002).
Com base em algumas pesquisas é notório que professores utilizam pouco o laboratório de
ciências e uns por situações precárias das escolas utilizam atividades de campo, pois para que essa
atividade seja feita o professor tem que ter domínio do lugar a ser visitado, para poder saber o que deve
ser explorado dos alunos, e esses lugares passam a ser também um laboratório. Berezuk e Inada (2010)
esclarecem que a falta de atividades de campo no processo de ensino tem como conseqüência o
empobrecimento didático e isto ocorre pela falta de contato do aluno com a realidade, prejudicando o
desenvolvimento de sua cidadania.
É importante que os professores de Ciências levantem, em primeiro lugar, em seu
planejamento, quais atividades práticas demandam a utilização de laboratórios e quais poderiam ser
realizadas sem os mesmos. Desta forma, o professor poderá perceber que existe uma gama de
experimentos que podem ser realizados em grupos na própria sala de aula, por exemplo, quando se
trata da classificação de seres vivos, em que insetos, plantas ou mesmo materiais como conchas, frutos
entre outros materiais biológicos que não oferecem riscos ao aluno possam ser manipulados e
estudados. (BEREZUK e INADA, 2010). E a partir desses planejamentos são elaboradas as atividades que
deverão ser feitas nos laboratórios de ciências pelo professor, aplicando uma metodologia que possa ser
compreendida pelos alunos.

3. METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada em uma escola pública de Manaus. Acompanhamos por um período as
aulas da professora de química em uma turma de 39 alunos do 2º ano do Ensino Médio, procurando
conhecer como era utilizado o Laboratório de Ciências para ensinar os conteúdos de química. Durante
esse período surgiu a necessidade de auxiliar a professora nas aulas de química no laboratório.
Propusemos, então, a elaboração de uma intervenção, a partir de roteiros de aulas práticas de química
com algumas questões para discussão em sala aula. Antes, porém, aplicamos um questionário aos
alunos e a professora. Aos alunos para verificar o interesse pela disciplina e por realizar atividade no
laboratório de Ciências. A professora para avaliar seu método de ensino na sua disciplina e o modo
como percebe as práticas laboratoriais.
Quando à intervenção, foi possível a realização de duas práticas, que tiveram por base um guia
elaborado para utilização do laboratório sustentado no modelo proposto por Carvalho e Godinho
(2011). Esse guia contém as regras de segurança, as vidrarias e sua utilização e os roteiros das aulas
práticas com os itens correspondentes, como o título da prática, objetivo geral, introdução teórica,
material e reagente, procedimento experimental, referências, questionário.
As práticas foram desenvolvidas com 39 alunos do Ensino Médio. Os alunos foram orientados
quanto às regras de segurança no laboratório, em seguida ocorreram as práticas, uma sobre pesagem,
assunto anteriormente estudado com o acompanhamento da professora, e outra sobre soluções.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
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No acompanhamento das aulas da professora em sala de aula, notamos a desmotivação dos
alunos nas aulas teóricas, aonde a professora chegava à sala e pedia para uma aluna passar o assunto no
quadro, enquanto ela fazia a chamada.
Em relação à aplicação do questionário aos alunos e a professora, pudemos observar o
interesse dos alunos pela química e em relação às aulas práticas. Quando se falou que iriam ser
aplicadas práticas, percebemos a empolgação da turma, que começou a dar idéia como poderiam ser
feitas as práticas.
O laboratório da Escola é uma pequena sala onde outras disciplinas dividem o espaço, e no
momento estava desativado por falta de materiais e problemas de refrigeração. Segundo a professora
em suas aulas práticas ela dividia a turma pela metade, pois ele suporta no máximo 15 pessoas.
Para as aulas prática foram estudadas com os alunos as regras segurança do laboratório por
meio de seminário, em que observamos o interesse dos alunos. No momento de realização das práticas,
a primeira prática não foi possível fazê-la no laboratório por motivo de refrigeração. Essa prática estava
sendo adiada várias vezes por falta de balança semi-analítica, pois havia uma balança no laboratório que
era da professora, mas se encontrava sem bateria e ela não conseguia trocar, mas com alguns contatos
conseguimos uma balança emprestada, e a prática pode ser realizada.
4.1 Primeira prática: na sala de aula
Finalmente chegou o dia que conseguimos realizar a primeira prática, ao entrarmos em sala
uma aluna comentou “poxa... pensei que a senhora não vinha hoje, só vim hoje por causa da sua aula,
porque hoje vai ter prática”.
Com os problemas resolvidos em relação à balança, realizamos a prática nas salas das turmas
de 2º ano. Na prática se explicou como usar a balança a diferença das balanças usadas nos laboratório e
as usadas no dia a dia, falou-se também a finalidade das balanças nos laboratórios depois cada aluno
pesou uma massa para ter contanto com o equipamento. A professora chamava os alunos um por vez
para pesarem uma areia colorida, pois era uma substância que podia ser manipulado fora do
laboratório. Os alunos ficaram meio intimidados com a balança e um pouco nervosos no começo e após
a pesagem perguntavam “é só isso, professora?” E falavam “Pensei que fosse difícil”. Pudemos observar
com essa primeira prática o entusiasmo dos alunos e o aprendizado do conteúdo.
Alguns alunos depois de terem pesado o material selecionado para a pesagem, ficaram
observando a vez de seus colegas e dando algumas dicas como: “coloca bem de vagar que dar certo”,
“para de tremer menino que a balança não vai te comer”. A partir dessa atividade ficaram motivados
para as próximas aulas, pois assim as aulas ficam mais dinâmicas aumentando os interesses dos alunos.
Deve ficar claro que a experimentação na escola média tem função pedagógica,
diferentemente da experiência conduzida pelo cientista. A experimentação formal em laboratório
didático, por si só, não soluciona o problema de ensino-aprendizagem em química. As atividades
experimentais podem ser realizadas na sala de aula, por demonstração, em visitas e por outras
modalidades. Qualquer que seja atividade a ser desenvolvidas, deve-se ter clara a necessidade de
período pré e pós atividade, visando à construção dos conceitos. Dessa forma não se desvinculam
“teoria” e “laboratório” (BRASIL, 1999). E isso foi o que buscamos desenvolver com a prática realizada.
4.2 Primeira prática: no laboratório de Ciências
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A segunda prática foi aplicada após duas semanas e foi sobre diluição. Dessa vez foi no
laboratório que já estava funcionando. Como o laboratório era muito pequeno a turma com 39 alunos
foi divididas em grupos de cinco alunos, onde três grupos fizeram no primeiro horário e os outros dois
grupos no segundo horário.
A prática foi bem simples. Começamos a explicação do assunto e foram apresentados os
cálculos de como é feito para chegar a um valor correto para diluição, mas notamos a dificuldades dos
alunos para entender a teoria da diluição antes de iniciar a prática, muitos não entendiam os cálculos
que foi explicados várias vezes. O entendimento sobre o assunto veio no decorre das práticas, onde o
titulo era “Preparação e diluição das soluções”. Foram separados 5 kits contendo 3 balões volumétricos
100 mL, uma pipeta graduada de 10 mL, uma pêra de borracha uma pipeta de Pasteur, um béquer de
150 mL e uma solução de CuSO 4 1N (Figura 1).

Figura 1 – Kits para aula prática

O objetivo dessa prática era que os alunos diluíssem de uma solução concentrada para três
soluções com concentrações menores das anteriores e que também entendesse o objetivo das
diluições. Como a 1ª concentração era de 1N e eles iam preparar três soluções sendo uma de 0,1N,
outra de 0,01N e outra de 0,001N, levando em conta os volumes calculados para fazer as diluições,
como nos resultados dos cálculos o valor encontrado foi de 10 mL para todas as diluições, onde eles iam
retirar 10 mL da solução de 1N, colocar no balão de 100 mL e completar com água o volume até o
menisco e assim iriam fazer para os demais sempre, retirando da solução anterior para preparar a
próxima.
Com isso, os alunos puderam ver a diferença nas soluções como um detalhe muito
característico que é o da cor, em se tratando de soluções coloridas (Figura 2).

Figura 2 – Diluindo as soluções

Esse processo ajudou os alunos a perceberem a diferença da cor: como a 1ª solução era azul
intenso, eles observaram que ela estava ficando mais clara quando começaram a diluir. Com isso, vimos
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que com essa prática os alunos aprenderam a operar novas vidrarias usadas no laboratório, como:
pitetas graduadas, balão volumétrico e peras de borrachas.

5. CONCLUSÃO
Nossa intenção nesta pesquisa era compreender como os professores utilizavam o laboratório
de Ciências para ensinar Química para alunos do Ensino Médio e conhecer o efeito da associação das
aulas práticas de laboratório de química com as aulas teóricas.
Observamos na pesquisa que a professora raramente utiliza o laboratório de Ciência, seja por
problema interno, como sala pequena para o número de alunos, falta de material, seja pela falta de
tempo no seu horário escolar para planejar as práticas, que segundo a professora demanda mais tempo.
A pesquisa mostrou que tanto o laboratório de Ciências quanto a sala de aula, podem e devem
ser utilizados para realizar aulas práticas, considerando a utilização de ferramentas adequadas para
desenvolver o conhecimento dos alunos, as regras de seguranças em ambos os espaços.
Quanto ao efeito da associação das aulas práticas de laboratório de química com as aulas
teóricas, concluímos que as práticas laboratoriais têm efeitos significativos, pois além de contribuir para
relacionar os assuntos teóricos, facilitando a aprendizagem dos alunos, elas despertam a curiosidade em
relação aos experimentos aplicados. Isso contribui para uma melhor compreensão das aulas teóricas e
oferece melhores condições para que os alunos façam a ligação da química com acontecimentos do
cotidiano.
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RESUMO
O presente trabalho procurou investigar como o uso do método de ensino por situações-problema
em sala de aula pode favorecer a assimilação de conceitos e o rendimento no processo de obtenção de
conhecimentos por parte dos alunos, a partir de atividades lúdicas elaboradas de acordo com o ensino
problêmico. Essa pesquisa consiste em um estudo de campo que teve como técnica a pesquisa-ação.
Nesse sentido, objetivou desenvolver uma proposta sobre a utilização desse método a fim de facilitar e
enriquecer o processo ensino-aprendizagem. Para tanto, foi proposta uma oficina que contemplou uma
exposição oral para situar preliminarmente os alunos em relação à definição e nomenclatura de ácidos e
bases seguida da aplicação de jogos envolvendo esses conceitos no qual os alunos estiveram ativos na
resolução dos problemas e mobilizaram-se à procura de uma metodologia para a sua solução. Além
dessas atividades propostas aos alunos para efeito de análise, aplicamos um pré-teste e um pós-teste
ambos na forma de questionário semi-estruturado, e pôde-se perceber uma evolução significativa do
aluno se comparado antes e depois da proposta.

Palavras-chave: Ensino de química, Situações-problema, Jogos Didáticos.
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1. INTRODUÇÃO
A química, como toda ciência é rigorosa, nos seus métodos e técnicas em busca de verdades, e
apresenta o uso de conceitos abstratos. Por isso o ensino-aprendizagem dessa disciplina requer cada vez
mais demonstrações concretas dos fatos ocorridos, mas a realidade atual não condiz com tal fato, pois a
falta de recursos nas escolas e professores despreparados, os conteúdos acabam sendo ministrados sem
nenhum tipo de demonstração ou experimento, acarretando sérios danos para a aprendizagem do
aluno.
Diante dessas dificuldades encontradas fica cada vez mais difícil conseguir construir o conhecimento
junto com os educandos. Assim, faz-se necessária a busca de novas estratégias para tentar dirimir essa
situação e despertar o interesse e a motivação dos alunos na procura de uma aprendizagem
significativa. Para Marcondes e Suat (2010, p.03) “Fica evidente a necessidade de se investir na
proposição de metodologias e estratégias capazes de proporcionar o desenvolvimento cognitivo do
aluno, e a investigação em química pode contribuir para que esse objetivo possa se concretizar.”.
Práticas educativas que se baseiam em situações-problema podem ser uma proposta interessante e
instigadora, pois permitem aos professores apresentar ao seu aluno desafios que motivam o estudo de
diversos conceitos. Dessa maneira, a utilização de situações-problema se faz necessário para que os
alunos busquem o conhecimento, contribuindo assim para facilitar o entendimento do conteúdo.
Meirieu (1998) define situação-problema (SP) como uma situação didática, na qual se propõe ao sujeito
uma tarefa que ele não pode realizar sem efetuar uma aprendizagem precisa. Tal aprendizagem, que
constitui o verdadeiro objetivo da situação-problema, se dá quando o sujeito transpõe o obstáculo na
realização da tarefa. O obstáculo a transpor pode requerer a elaboração de um conceito, a articulação
entre conceitos ou a eficácia social de uma produção. Por isso, todo esforço do modelo de ensino por
situação-problema consiste em organizar sistematicamente a interação entre problema/resposta, para
que durante a resolução a aprendizagem se realize.
Assim, esse trabalho busca refletir sobre as contribuições da aplicação de jogos com o uso de
problemáticas e investigação no processo de ensino da química e os resultados a serem adquiridos
pretendem, além da análise desse processo. A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Pau dos Ferros com alunos da 1ª, 2ª e 3° série do
ensino médio da escola pública Profª. Maria Edilma de Freitas da rede estadual do Rio Grande do Norte.
Essa pesquisa ainda busca a contribuição da proposta avaliativa processual por situações-problema,
realizado a partir da análise do segmento dos alunos pelo professor e resultados melhorados
proporcionando uma maior interação entre aluno/professor que de uma forma geral, contribuirá no
ensino-aprendizagem de alunos da região que nos cerca, além de ajudar a divulgar diferentes propostas
de ensino: a situação-problema, e o uso de jogos como forma de ensino.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Situações-problema
Segundo Nonato Filho et al (2011) o uso de situações-problema no ensino de ciências é uma
temática que já vem sendo discutida há muito tempo e vem conseguindo alcançar resultados eficientes
no ensino aprendizagem dos mais variados conteúdos. De acordo com Lima Júnior, M. Majanutov (1983)
desenvolveu um sistema didático nas décadas de 60 e 70 na antiga URSS, mediante experiências
avançadas em seu país, cujo corpo de metodologias foi chamado de situação-problema. Esse método
traz como importância a interação dos alunos com o professor, objetivando assim uma análise
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conceitual no ensino de ciência, ou seja, o aluno está completamente ativo na sala de aula, passa a
argumentar e a investigar sobre um determinado assunto.
Para Marcondes e Suart (2008), a postura construtiva e disseminada nos últimos trinta anos tem
marco central à participação do aluno no processo de construção do conhecimento. Nessa perspectiva
Nuñes et al (2004) afirmam que a situação-problema pode ser considerada como um estado psíquico
de dificuldade intelectual, quando o aluno enfrenta uma tarefa que não consegue explicar nem resolver
com os meios de que dispõe, ainda que esses meios possibilitem a compreensão da situação problema e
o trabalho para a sua solução. Essa situação caracteriza-se por desenvolver contradição que expressa na
relação dialética entre o conhecimento e o não conhecido, funcionando como uma fonte do
desenvolvimento cognitivo. É interessante destacar que essa situação é importante por que envolve e
estimula a curiosidade dos alunos diante do problema proposto, mesmo que na hora ocorra um conflito
cognitivo.
Cachapuz (1999) acredita que o ponto de partida para aprendizagens significativas deve se dá
através da resolução de situações-problema de preferência relativas a contextos reais que despertem a
atenção dos alunos e nas quais se possam inserir as temáticas curriculares a estudar. Portanto, trata-se
de ir ao encontro de objetivos educacionais no sentido do desenvolvimento pessoal e social dos alunos,
em que os conteúdos e processos deixam de ser fins para ser meios de encontrar respostas possíveis
sobre questões que ganharam sentido.
Para melhor conceituar o que é uma situação-problema, pode-se dizer que é toda e qualquer
situação da qual se deseja obter uma solução, cuja resposta exige pôr à prova tudo o que se sabe.
Geralmente, a resolução surge de um raciocínio passo a passo, cuja solução ou resultado causa grande
satisfação quando descoberta. Contudo, a resolução de um problema pode ser complexa para um
determinado aluno e simples para outro. De acordo com Yew e Schinidt (2009) a aprendizagem baseada
em problemas, como o próprio nome diz, implica sempre trabalhar um conteúdo ou um conceito a
partir de um problema, referente a uma questão acadêmica ou profissional sobre a qual os alunos têm
alguma dificuldade.
Através dos mesmos estudos acadêmicos surgiu o método investigativo, começou ser usado em
Portugal com o objetivo de deixar as aulas de matemática mais práticas e dialéticas, com intuito de
elevar exigências cognitivas e efetivas para o aluno demonstrando o rigor da ciência, tornando as aulas
mais proveitosas e dinâmicas.
Goldenberg (1999) explica claramente que o método investigativo favorece bastante para um bom
raciocínio. Isso ocorre por que o aluno passa a investigar e a argumentar sobre um determinado
assunto, exercitando o raciocínio.
Esse método se torna muito interessante, por fazer com que a partir de uma observação se gere
uma discussão, dessa maneira Marcondes e Suart (2008) explicam que se uma aula experimental for
organizada de forma a colocar o aluno diante de uma situação problema e estiver direcionada para a
resolução deste problema, poderá contribuir para o aluno raciocinar logicamente sobre a situação e
apresentar argumentos na tentativa de analisar os dados e apresentar uma conclusão plausível.

2.2. Porque Aliar os Jogos às Situações-problema?
Tentar unir a situação-problema com jogos é uma proposta viável, afinal o uso de jogos como
uma proposta de ensino vêm se tornando objetivo de estudos de vários autores como: Soares, Okumura
e Cavalheiros (2002), Soares; Cavalheiro, (2006), Oliveira, Silva e Ferreira (2010) e se destacando nos
últimos anos, isso devido aos bons resultados obtidos com sua aplicação. A maioria desses autores
destaca os jogos como elementos motivadores e facilitadores do processo de ensino e aprendizagem de
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conceitos científicos, enfatizando que o objetivo dos jogos é induzir os alunos ao raciocínio, à reflexão,
ao pensamento e, consequentemente, à construção do próprio conhecimento. Os jogos ganham
destaque na sua eficiência ao despertar interesse nos alunos. Tal interesse advém da diversão
proporcionada e têm efeito positivo no aspecto disciplinar.
Soares e Cavalheiro (2006) sugerem como proposta de ensino o jogo Ludo como forma de
introduzir conceitos de Termoquímica, no qual o objetivo principal dessa proposta é iniciar o aluno ao
conceito de variação energética nas reações químicas.
Pode-se perceber que o jogo como proposta de ensino, quando bem adaptado ao conteúdo a ser
ministrado poderá trazer bons resultados disciplinarmente, sendo que, as aulas deixam de ser
repetitivas e exaustivas e se tornam atraentes e prazerosas, mostrando que é possível aprender
brincando.
Quanto à utilização de situações-problema no processo de aplicação do jogo, se faz necessário na
medida em que tal método facilita o processo de ensino-aprendizagem ao encaminhar a um problema.
Segundo Meirieu (1998) no modelo de ensino a partir da resolução de situações-problema, o sujeito é
colocado de forma explícita em uma situação de construção de seu conhecimento, dessa maneira, os
jogos se tornam aliados nessa construção. Para isso, é proposta uma tarefa que deve apresentar de uma
forma geral, a seguinte estrutura: permitir que todos os participantes efetuem as operações mentais
solicitadas; respeitar o raciocínio de cada um, porém sem renunciar a objetivos comuns de aquisição
intelectual; identificar os resultados obtidos em termos de aquisição pessoal, procurando desvinculá-los
das condições de sua aprendizagem e relacionar continuamente os resultados obtidos com os
procedimentos utilizados durante a busca da solução do problema.
Para Santos, Almeida e Campos (2007) na perspectiva de desenvolver o ensino através do uso de
situações-problema, o professor deve incentivar a participação de todos os alunos, mantê-los atentos e
provocar bastante sua curiosidade e, assim propõe a situação-problema e os jogos.

3. METODOLOGIA
O estudo inscreveu-se no quadro da pesquisa descritiva exploratória e seguiu o método
indutivo. É descritiva porque visa analisar a ocorrência e características dos obstáculos
encontrados pelos alunos no entendimento de ácidos e bases por experimento em laboratório,
partindo das observações desse processo para descobrir as relações existentes, obter uma nova
percepção do grau de dificuldades dos alunos e analisar os diversos aspectos dessas, para a
propagação do conhecimento. É indutivo por caminhar para planos mais abrangentes, indo das
constatações particulares às leis e teorias gerais, em conexão ascendente.
Além disso, adotou-se prioritariamente o estudo qualitativo por buscar percepções e
entendimento a cerca das dificuldades dos alunos, uma vez que o foco do trabalho é a
contribuição do uso de situações problema como ferramenta no ensino de química, dando
ênfase ao estudo de ácidos e bases, abrindo espaço para a interpretação. No entanto, também
apresenta caráter quantitativo por ter se embasado na quantificação dos dados fornecidos
pelos participantes.
A pesquisa de campo foi efetuada com uma turma inicialmente de vinte alunos de nível
médio da escola pública da rede estadual de ensino de Pau dos Ferros - Rio Grande do Norte,
Professora Maria Edilma de Freitas- (E.E.P.M.E.F.) localizada na Rua Respício José Nascimento,
SN – Princesinha do Oeste. Desse público, 35% de alunos da 1ª série, 20% da 2ª série e 45% da
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3ª série. Trabalhamos com as séries diferenciadas para demonstrar que o método situaçõesproblema pode ser aplicado a qualquer nível de ensino. A mesma teve como técnica a pesquisaação. Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica nos periódicos e textos científicos
sobre o ensino de ciência/química em busca de investigações sobre o ensino por situaçõesproblema aliada a jogos e experimentos, para abordar o tema Ácidos e Bases. Após a pesquisa
todos os textos científicos foram analisados e serviram de orientação para as atividades
elaboradas e desenvolvidas ao longo da investigação.
A fim de diagnosticar os problemas enfrentados pelos alunos da rede pública de ensino, no
tocante ao ensino aprendizagem, inicialmente foi feita visita de campo à Escola Estadual Prof.ª
Maria Edilma de Freitas, a qual atua no nível fundamental e médio. Durante essa visita foram
analisadas juntamente com o Diretor/Professor da disciplina Química da E.E.P.M.E.F., Reginaldo
Rêgo, questões como infraestrutura laboratorial e fatores que afetam a aprendizagem por
parte dos alunos, bem como possíveis estratégias a serem utilizadas a fim de sanar tais
problemas. Ao fim da visita foi proposta a ideia de levar os alunos a participar de uma Oficina
Educativa. Devido ao fato da escola não apresentar espaço físico adequado, a referida oficina
foi realizada ambiente escolar do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte- Campus Pau dos Ferros, uma vez que, esse dispõe em sua estrutura
laboratórios de Química e salas que comportam a quantidade de alunos prevista.
3.1 Oficina Educativa
No auditório do Campus, a oficina educativa foi dividida em dois momentos, o primeiro
consistiu a priori da aplicação de um questionário, um “pré-teste” semiestruturado respondido
pelos alunos contendo seis questões de caráter específico sobre o tema ácidos e bases, para
analisar o grau de conhecimento dos alunos. Após a aplicação do questionário, seguiu-se uma
explanação sobre situações-problema e abordagem contextualizada do conteúdo ácidos e
bases, relação teórica e o uso desses no cotidiano das pessoas.
Após a explanação, os alunos foram divididos em grupos para brincar três jogos, descritos a
seguir, desenvolvidos como proposta de atividade aliada à situações-problema para assimilação
dos conceitos e relações ácidos e bases objetivando incentivar e estimular a aprendizagem do
aluno ao manifestarem interesse advindo da diversão que acaba proporcionando êxito
significativo didaticamente, são eles: Jogo de baralho Qui-Mico; Dominó ácido e base; Ludo
ácido-base.
3.2 Descrição dos Jogos
A primeira atividade lúdica utilizada consistiu num jogo de pares de cartas elaborado de
acordo com a nomenclatura de ácidos e bases, nomeado pelos pesquisadores de “Jogo de
baralho Qui-Mico” (figura 1), composto por quarenta e uma cartas, pode ser jogado por até
quatro alunos, ficando cada com seis cartas na mão. Nesse jogo os alunos deveriam relacionar a
fórmula molecular de um composto a sua devida nomenclatura e vice-versa, para formarem
três pares de cartas. Para melhor descontração entre os alunos e, consequentemente, justificar
o nome do jogo, foi acrescentado ao baralho uma carta extra, a carta mico. Os participantes
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decidem quem inicia o jogo e o escolhido para tal, puxa uma carta dentre as restantes sobre a
mesa, como por exemplo, uma carta com formula molecular “HCl”, caso o participante não
tenha em mãos a carta com a nomenclatura “ácido clorídrico” ele deve descartá-la, podendo
esta servir ou não para o seguinte participante, dessa maneira se procede o jogo. No final dessa
atividade lúdica é declarado vencedor o jogador que completar os três pares de cartas
correspondentes por primeiro, e o jogador que chega ao fim com a carta mico na mão deve
pagar um mico, escolhido pelo vencedor.

Figura1 - Cartas do Jogo de baralho Qui-Mico, fabricado pelos próprios Pesquisadores.

O segundo jogo foi nomeado pelos pesquisadores de Dominó ácido e base, (Figura 2.). Esse tem
as mesmas regras de um jogo de dominó comum. Contém vinte e oito peças, sendo que, a
característica da peça com demarcações que indicam numerais num dominó comum, foi
substituída por uma fórmula molecular e uma nomenclatura de um ácido ou base diferente nas
extremidades da peça e vice-versa. Nesse jogo o aluno tem que associar a fórmula molecular de
um ácido ou uma base com suas respectivas nomenclaturas. Pode ser jogado por no máximo
quatro participantes, cada um com sete peças. Faz-se a distribuição das peças, o aluno que
inicia o jogo é o que tem a carta com a fórmula molecular do ácido Clorídrico (HCl) e a coloca no
centro da mesa, o jogador seguinte deve jogar a peça que faça par com qualquer uma das
extremidades da peça anterior, se não tiver a peça adequada para o encaixe, deverá passar a
vez para o jogador seguinte e assim se procede o jogo. É dado como vencedor do dominó ácido
e base aquele que se livra de todas as peças por primeiro.

Figura 2 - Dominó ácido e base fabricado pelos próprios pesquisadores.

1938

O terceiro jogo denominado Ludo ácido-base é uma adaptação da proposta do jogo Ludo
Atômico elaborado por OLIVEIRA, SILVA E FERREIRA (2010), que têm aproximadamente a
mesma descrição. O Ludo, por ser bastante conhecido até mesmo entre as crianças, facilitou o
entendimento e encaminhamento dos alunos. O ludo ácido-base (FIGURA 3) pode ser brincado
por grupos de até quatro participantes, sendo que, um representante de cada grupo atua como
peça do jogo no tabuleiro gigante. O jogo é iniciado quando os quatro participantes se colocam
em suas posições iniciais e define-se quem será o primeiro participante, este arremessará o
dado e caminhará o número de casas sorteado, se parar em uma casa identificada com uma
interrogação, o participante deverá escolher uma pergunta e respondê-la, se acertá-la o aluno
terá o benefício de avançar uma casa e novamente lançar o dado, caso erre-a terá que voltar
uma casa e em sentido horário passará o dado para o segundo participante. É tido como
vencedor aquele que completar o percurso primeiro.

Figura 3 - Tabuleiro do Jogo Ludo ácido-base

4. RESULTADOS E DISCURSÃO
4.1 Análise da Exposição Oral
A exposição oral que serviu para situar os alunos sobre o conteúdo em questão teve boa aceitação e
se caracterizou por promover novas perguntas, novos exemplos, novas dúvidas e novos
questionamentos, sobre o conteúdo e contribuindo para fomentar a aprendizagem. Nesse momento os
alunos estiveram ativos ao indicarem os ácidos e as bases presentes em seu dia a dia com maior
propriedade e segurança sobre o que afirmavam, a partir das definições preliminares apresentadas.

4.2 Análise dos jogos
Apesar de exigir um conhecimento prévio dos alunos, os jogos foram bem aceitos, onde todos
conseguiram estar ativos e, quando não sabiam, eram motivados a pensar, a pesquisar e a discutir com
os colegas. Os jogos não tinham caráter competitivo, apenas didático, o que o fez ferramenta de
interação entre o grupo e de construção de conhecimento se transformando em um processo de
familiarização, transpondo obstáculos didáticos ao se sentirem livres para pensar.
Nos jogos baralho Qui-Mico, e Dominó ácido e base, os alunos tiveram um pouco de dificuldade em
entender seu funcionamento, mas logo foram compreendendo a brincadeira. As Situações – Problema
apareciam no seu decorrer e logo foram percebidas pelos alunos. Em ambos os jogos o problema
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principal estava em torno da nomenclatura dos ácidos e das bases, onde, os alunos eram instigados a
pensar e resolvê-los a medida em que jogavam. Já o jogo de tabuleiro ludo ácido-base se focou na
contextualização do conteúdo em questão, no qual o aluno era sempre instigado a pensar baseado em
problemas já prontos onde abordava diversos temas, como aplicação industrial, presença e utilização
desses compostos no dia a dia das pessoas.
Conforme relato dos próprios alunos, os jogos deixaram a aula mais divertida e interativa, menos
cansativa e monótona, além de mostrar uma maneira diferente de aprender ciências e construir
conhecimento partindo das próprias ideias, ampliando-as e modificando-as, segundo o contexto,
fazendo o estudo da química transformar-se em uma aprendizagem divertida, reafirmando o ditado
popular “brincando também se aprende”.

4.3 Análise dos questionários antes e depois da oficina educativa
Como indicativo de aprendizagem dos alunos, foram analisados seus desempenhos em duas
avaliações escritas e individuais, uma antes da aplicação da oficina, para avaliar os conhecimentos
prévios do aluno e uma depois, para avaliar a eficiência da proposta e seus resultados para a
aprendizagem. As situações propostas na forma de questões para a avaliação da aprendizagem foram
diferenciadas em questões discursivas e questões objetivas. É importante esclarecer que em nenhum
instante foi utilizada nenhuma forma de consulta, mas poderiam discutir as questões entre si.
Os questionários encontram-se codificados por meio de números, de modo que o número dado
para cada aluno no pré-teste foi também lhe dado no pós. As respostas transcritas são completamente
fiéis aos questionários.
No pré-teste, primeiramente questionados se haviam estudado na escola o conteúdo ministrado
na oficina, 95% responderam que sim e apenas 5% que não, no pós-teste obtivemos a mesma
estatística.
Quando questionados sobre o que é um ácido e uma base (questões 2 e 3), nenhum dos alunos
descreveu uma definição correta no pré-teste. Já no pós-teste, 78% dos alunos descreveram de forma
correta o conceito de ácido e 93% o de base, conforme gráfico 1, demonstrando que ouve assimilação
de conceitos, e apesar de ter sido uma explanação momentânea podemos diagnosticar que de uma
maneira ou de outra, se teve como consequência a aprendizagem.
Outro fato que confirma que houve assimilação do conteúdo pode ser observado analisando as
tabelas 1 e 2, que tratam a evolução das respostas dadas antes e depois das atividades propostas.

Tabela 1- Comparação das respostas de alguns alunos na segunda questão no pré-teste e pós-teste

ALUNO

PRÉ-TESTE

PÓS-TESTE

2

“ácido”

“É uma substância química perigosa, corrosiva capaz de
dissolver metais como se fossem comprimidos
efervescentes”

3

“É um elemento constitui “Os ácidos são substancia que em solução aquosa liberam
a
molécula
de íons positivos de hidrogênio”
hidrogênio”

10

“não lembro”

“são substâncias que em solução aquosa liberam íons
positivos de hidrogênio (H+)”
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Tabelas 2- Comparação das respostas de alguns alunos na terceira questão no pré-teste e pós-teste.

ALUNO

PRÉ-TESTE:

PÓS-TESTE:

8

“Não lembro”

“Em uma solução aquosa liberam hidroxilas, íons negativos (OH-)”

11

“São substâncias de sabor adstringente, que em solução aquosa
liberam hidroxilas, íons negativos (OH-)”

14

“são ainda matérias primas indispensáveis em um vasto universo
de aplicações industriais.”

Analisando as tabelas 1 e 2 de forma mais qualitativa é possível notar uma clara diferença entre as
respostas do pré-teste e do pós-teste, no primeiro fica evidente que a grande maioria dos alunos
estudados tinham pouco ou não tinham conhecimento sobre o assunto. Entretanto, após a aplicação
das atividades utilizando jogos didáticos sob perspectiva de situações-problema é nítido constatar que
os mesmos tinham adquirido ali um corpo de conhecimento suficiente para responder as questões,
mesmo aqueles que erraram citaram algo relacionado ao assunto, apesar de uma definição ainda
incorreta se sentiam mais seguros em escrever. O gráfico 1. Expressa de uma forma geral, o número de
acertos, erros e questões sem nenhuma dissertação ou marcação nos questionários aplicados, pré e
pós-teste.

Gráfico 1 - Número de acertos, erros e questões sem nenhuma dissertação ou marcação nos questionários pré e
pós-teste

Na quarta questão procurou-se saber o grau de assimilação da teoria com a prática, para tanto os
referidos alunos foram questionados sobre qual o ácido encontrado no suco gástrico que facilita o
processo digestivo dos seres humanos. No pré-teste 24% acertaram, 35% erraram e 43% não marcaram
nenhuma das opções, enquanto no pós-teste 86% acertaram e 14% erraram.
A quinta e sexta questão, sendo de relacionar colunas, visou avaliar o conhecimento do aluno sobre
a classificação e nomenclatura dos ácidos e das bases, ao relacionar com sua nomenclatura
correspondente, respectivamente. No tocante a nomenclatura dos ácidos (5ª questão), no pré-teste
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20% não escolheu nenhuma opção, 25% não acertou nenhuma, 10 % acertou uma relação, 40% acertou
duas relações e apenas 5% acertou a todas as relações e, já no pós-teste observa-se uma grandiosa
elevação em cima desse número, pois 14% acertou duas relações, 14% não acertou nenhuma relação e
72% acertou a todas as relações. Já no que diz respeito à nomenclatura das bases (6ª questão), no préteste 5% não relacionou, 5% não acertou nenhuma relação, 5% acertou uma relação e 85% respondeu a
questão de forma totalmente correta e no pós-teste 100% dos alunos relacionaram corretamente. Esses
dados assinalam a reflexão do alto nível de assimilação do método científico adotado o que permite ao
educando relacionar-se em etapas gerais da construção cognitiva, obtendo contribuição para dilatar seu
caráter criativo e perceptivo.
Ao término dos trabalhos os alunos foram indagados de que forma avaliam a proposta da oficina
educativa, desses 100% deram uma resposta positiva avaliando a oficina como ótima ou boa.

5. CONCLUSÃO
O presente trabalho se mostrou eficaz, pois, os métodos utilizados apresentaram resultados
significativos, o que demonstra que trabalhar com situações-problemas pode ser uma opção viável de
ensino. Os métodos trabalhados trouxeram para os alunos uma maneira diferente de buscar a
aprendizagem construtiva, o que fez com que seu interesse aumentasse e consequentemente que
obtivessem os resultados esperados.
É importante discutir que o uso dessas metodologias pode servir como proposta para professores
de química, cabendo-lhes adequá-las ao assunto a ser trabalhado e ao grau de desenvolvimento
cognitivo dos alunos.
Apesar de ter sido apenas um encontro os resultados foram promissores. Com base nisso,
sugerimos a elaboração de uma Oficina Educativa Itinerante, formada por alunos e professores do curso
da Licenciatura em Química do IFRN - Campus Pau dos Ferros, a fim de disseminar por toda a região do
Auto Oeste Potiguar novas metodologias educacionais, buscando por fim mudar o contexto tradicional
da sala de aula.
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RESUMO
Este artigo visa apresentar a proposta da utilização da maquete como ferramenta facilitadora do EnsinoAprendizagem da Educação Ambiental no ensino fundamental das escolas públicas. Primeiramente será
mostrada a importância da Educação Ambiental trabalhada nas escolas como forma de conscientização
da importância do cuidado com o meio Ambiente. Em seguida será demonstrada a importância do uso
da ferramenta visual no ensino e importância de novas alternativas didáticas para a área ambiental. Por
fim será mostrado como foi construída uma maquete que envolve desmatamento, poluição,
crescimento desordenado e suas conseqüências, chuva ácida, ilha de calor, fontes renováveis e nãorenováveis. Esta maquete foi apresentada aos alunos do 7º período do curso de Licenciatura em
Química do Instituto Federal do Maranhão, por serem futuros professores para avaliar a percepção dos
mesmos com respeito à metodologia adotada, e em seguida poder apresentá-la como alternativa

didática aos alunos do Ensino Fundamental.
Palavras-chave: maquete, Educação Ambiental, ensino-aprendizagem.
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1. INTRODUÇÃO
O processo de degradação do meio ambiente tem sido proporcional à sua evolução, por este
motivo é necessário a implementação de programas capazes de promover a importância da educação
ambiental. Sendo a escola um espaço de socialização, se torna um campo importantíssimo na formação
de um cidadão de opinião e propicio para que se desenvolva projetos pedagógicos que tenham como
objetivo o desenvolvimento sustentável. E por ser na fase da criança e adolescência que se formam as
opiniões e se constroem valores, acredita-se que o ensino fundamental seja o melhor momento para vir
à tona esses projetos. Ainda há a falta de conhecimentos de metodologias didáticas em consonância
com educação ambiental e a presença incipiente de livros organizados, sistematizados e publicados de
base construtivista e ambiental, ao nível do ensino fundamental. Por tudo isso confecionou-se uma
maquete envolvendo vários assuntos da Educação Ambiental, tais como as conseqüências do
desmatamento, poluição, crescimento desordenado, fontes de energia renováveis e não-renováveis,
entre outros, enfatizando a importância do visual como ferramenta responsável por aguçar a
curiosidade dos alunos.
Para ter mais certeza do sucesso na utilização da maquete como facilitadora do ensinoaprendizagem apresentou-se a mesma aos futuros professores do curso de Licenciatura em Química do
IFMA, com o propósito de verificar aceitabilidade da nova proposta didática como eficaz no ensino da
Educação Ambiental.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 A importância da Educação Ambiental nas escolas
Educação Ambiental é a aprendizagem de como gerenciar e melhorar as relações entre a sociedade
humana e o ambiente, de modo integrado e sustentável, além de significar aprender a empregar novas
tecnologias, aumentar a produtividade, evitar desastres ambientais, minorar os danos existentes,
conhecer e utilizar novas oportunidades e tomar decisões acertadas.
A Educação Ambiental pressupõe modificar os esquemas cognitivos dos participantes envolvidos no
processo educacional, construindo novos conhecimentos, principalmente das crianças, que necessitam
crescer com uma visão mais ampla sobre recursos naturais, e sua utilização no dia-a-dia como matéria
prima e sua forma de preservação.
Nesse contexto, segundo Reigota (1998), a educação ambiental aponta para propostas pedagógicas
centradas na conscientização, mudança de comportamento, desenvolvimento de competências,
capacidade de avaliação e participação dos educandos. Para Pádua e Tabanez (1998), a educação
ambiental propicia o aumento de conhecimentos, mudança de valores e aperfeiçoamento de
habilidades, condições básicas para estimular maior integração e harmonia dos indivíduos com o meio
ambiente.
Entretanto, não raramente a escola atua como mantenedora e reprodutora de uma cultura que é
predatória ao ambiente, ou se limita a ser somente uma repassadora de informações. Nesse caso, as
reflexões que dão início a implementação da Educação Ambiental devem contemplar aspectos que não
apenas possam gerar alternativas para a superação desse quadro, mas que o invertam, de modo a
produzir conseqüências benéficas (ANDRADE, 2000), favorecendo a paulatina compreensão global da
fundamental importância de todas as formas de vida coexistentes em nosso planeta, do meio em que
estão inseridas, e o desenvolvimento do respeito mútuo entre todos os diferentes membros de nossa
espécie (CURRIE, 1998).
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Entende-se, portanto, que a educação ambiental é condição necessária para modificar um quadro de
crescente degradação socioambiental, mas ela ainda não é suficiente, o que, no dizer de Tamaio (2000),
se converte em “mais uma ferramenta de mediação necessária entre culturas, comportamentos
diferenciados e interesses de grupos sociais para a construção das transformações desejadas”.
Assim sendo a escola é o espaço social e o local onde o aluno será sensibilizado para as ações
ambientais e fora do âmbito escolar ele será capaz de dar seqüência ao seu processo de socialização.
Comportamentos ambientalmente corretos devem ser aprendidos na prática.

2.2 A importância do áudio-visual no ensino de Química.
As novas alternativas didáticas vem acarretando uma grande mudança no ensinoaprendizagem, criando relações entre professor e aluno. Dentre as inúmeras alternativas, o uso da
imagem como forma de ensino será o objetivo de estudo. Segundo Ferrés:
“A imagem é hoje a forma superior de comunicação. E, contrariamente, ao que tem
acontecido com a escrita e com o livro, que não têm conseguido substituir a
linguagem, hoje estamos diante de uma técnica que tende a generalizar a sua
supremacia. Já não se trata apenas de uma elite ou de uma minoria de privilegiados ou
de especialistas que se vê afetada por esse fato, mas da massa do povo, da
humanidade, já que serão nações inteiras as que passaram, talvez, da cultura da
palavra à cultura da imagem sem passar pela etapa intermediária da escrita do livro”
(FERRÉS, 1996, p.08).

A fragmentação da imagem responde à idéia segundo a qual o visual pode tornar a assimilação
do conhecimento mais eficiente, dada a suposição corrente de que este cativa imediatamente a atenção
do aluno e torna mais prazeroso o aprendizado (FRANCO, 1995; BLASCO et al., 2005).
A maquete é um recurso didático que permite a visualização tridimensional do relevo,
apresentando de forma clara a noção de espaço. O exercício de construção da maquete, além de
desempenhar um efeito terapêutico, vem minimizar essa deficiência, pois, estimula o aluno a
transformar o bidimensional (mapa) para o tridimensional (maquete), podendo estimular o aluno a
realizar uma análise integrada da paisagem, por meio da discussão de temas como: uso da terra,
hidrografia, ação antrópica, principalmente formação e constituição do solo, tipo de vegetação, entre
outros. Contribui também, no aprendizado de alunos portadores de deficiência visual, podendo estes,
sentir as diferentes formas do relevo por meio do tato (Lombardo & Castro, 1997).
Portanto, a maquete deve ser um procedimento didático bidimensional para o tridimensional,
do concreto ao abstrato e não o contrário, para que o ensino seja significativo e prazeroso para os
estudantes (Almeida & Zacharias, 2004).

2.3. A importância das novas alternativas didáticas no ensino da Educação Ambiental
É necessária a apresentação de novas alternativas didáticas e a necessidade de abordagens
metodológicas inovadoras para o ensino da Educação Ambiental. É eminente a desvalorização dos
profissionais da educação, ocasionada pelos baixos salários, pela ausência de formações continuadas e
por falta de boas qualidades de trabalho, além da ausência de recursos didáticos e materiais, tudo isso
leva os professores não buscarem pesquisar novas metodologias que facilitem o aprendizado dos
alunos.
Os problemas ambientais ganham cada vez mais espaço no cenário mundial e precisam ser tratados
nas escolas com projetos pedagógicos, entretanto isto não é visto pela falta de conhecimentos de
metodologias didáticas que entrem em consonância com educação ambiental, e a falta de livros
sistematizados de base construtivista e ambiental, ao nível do ensino fundamental. Por este motivo a
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Educação Ambiental como área importantíssima para a sociedade por tratar da preservação do meio
Ambiente deve ser tratada com toda sua inerdisciplinaridade e transversalidade, e toda comunidade
estudantil deve buscar incessantemente novas alternativas didáticas que dinamizem o seu ensino.

3. METODOLOGIA
Primeiramente foi feito um roteiro a ser seguido para a construção da maquete, baseando-se em
uma revisão da literatura, sobre assuntos abordados na Educação Ambiental para conscientização da
preservação do meio Ambiente. Para produção da maquete usou-se duas folhas de isopor, tintas,
estilete, papel crepom, EVA, cilindros de isopor, papel celofane, pincéis, entre outros materiais.
Desenhou-se um esboço no isopor, produziu-se árvores, casas, indústria, prédios, protótipo de
plataforma de petróleo, de gás natural, de energia solar, hidrelétrica, maré-motriz, energia eólica. Em
seguida pintou-se o isopor, colocou-se as árvores, casas e todos os protótipos, carros, animais e ainda
construiu-se uma rede elétrica, surgindo das diversas fontes de energia para à cidade.
A maquete foi composta de duas partes. A primeira parte foi composta pelas conseqüências do
desmatamento e poluição ao meio ambiente, podendo ser abordado pelo professor vários assuntos que
envolvam a preservação. A segunda parte foi composta pelas fontes de energia renováveis: hidrelétrica,
energia eólica, solar, maré-motriz; e as não-renováveis: petróleo, gás natural, nuclear; enfatizando seus
resultados ao ambiente. Em todas as fontes de energia foram colocadas placas explicativas.
Após a confecção da maquete apresentou-a aos futuros professores do Curso Licenciatura em
Química do IFMA, para verificar a aceitabilidade da proposta e assim com o resultado apresentar aos
alunos do ensino fundamental.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Construção da maquete
As seqüências de figuras a seguir mostrarão os resultados da produção da maquete.
Inicialmente foi feito os componentes da maquete, como árvores, casas, protótipos de
hidrelétrica entre outros. Em seguida foi feito um esboço sobre as duas folhas de isopor com os
componentes confeccionados (Figura 1).

Figura 1 – Esboço da maquete.
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Posteriormente foi pintada a maquete, como pode ser visualizado na figura 2 a seguir:

Figura 2 – Maquete pintada.

A Figura 3 mostra a maquete contendo seus componentes confeccionados.

Figura 3– Maquete produzida de Educação Ambiental

A Figura 4 mostra a primeira parte da maquete que demonstra a evolução da degradação do
meio Ambiente por meio do desmatamento, poluição e construção de casa de modo desordenado, o
que pode ser usada pelo professor para mostrar ao alunos as conseqüências do descaso ao meio em
que vivem e incentivar a preservação do mesmo.

Figura 4 – Primeira parte da maquete, enfocando desmatamento e suas conseqüências.

Na figura 5 pode-se observar a segunda parte da maquete na qual foi enfocado o assunto das
fontes renováveis e não renováveis e seus resultados. O professor ainda pode abordar os assuntos como
ilha de calor e chuva ácida nas cidades por causa da poluição. O visual ajuda na compreensão melhor
pelos alunos das consequências de atos de degradação e ganância
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Figura 5 – Segunda parte da maquete, com enfoque em ilha de calor, crescimento das cidades, fontes
renováveis e não-renováveis e seus resultados.

O professor nesta maquete pode enfocar o assunto do crescimento vertical das cidades, ilha de
calor, poluição e chuva ácida (ver figura 6).

Figura 6 – Parte que enfoca o crescimento das cidades, poluição, podendo abordar o assunto de ilha de calor e
chuva ácida.

Foram selecionadas fontes de energia não-renováveis e confeccionadas. Estas foram: plataforma
de petróleo, gás natural e energia nuclear (ver figura 7). Neste assunto o professor pode abordara
degradação que estas fontes podem acarretar ao Meio Ambiente.

Figura 7 – Fontes de energias não-renováveis
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Foram selecionadas fontes de energia renováveis e confeccionadas. Estas foram: hidrelétrica,
energia solar, energia eólica e maré-motriz (ver figura 8). Neste assunto o professor pode abordar as
vantagens da utilização dessas fontes, para o desenvolvimento sustentável.

Figura 8 – Fontes de energia renováveis.

Ao apresentar a proposta ao 7º período do Curso de Licenciatura em Química do IFMA, verificou
boa aceitação por parte dos futuros professores. Estes relataram que a utilização de maquete é uma
alternativa didática interessante por dinamizar o ensino da educação Ambiental, ao chamar a atenção
dos alunos, enfocando a importância da preservação do meio Ambiente, buscando mostrar as
conseqüências do desmatamento, poluição e uso de fontes não renováveis. Com este resultado buscase apresentar essa proposta de maquete nas escolas no ensino fundamental.

5. CONCLUSÃO
A maquete confeccionada envolvendo assuntos abordados pela Educação Ambiental, foi uma
alternativa didática encontrada para facilitar a compreensão sobre a importância da preservação do
Meio Ambiente para garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. A proposta pedagógica
foi apresentada a futuros professores de Química do IFMA que tiveram boa aceitação, pois todos
relataram ser uma ferramenta visual que chama a atenção dos alunos e aguça a curiosidade, podendo
ser usada como material didático interessante para início de aula. Espera-se que esta maquete possa ser
utilizada no ensino fundamental, onde as opiniões dos alunos são formadas, sendo uma fase propicia
para ensinar a importância do desenvolvimento sustentável.
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RESUMO
Este trabalho focaliza a nossa experiência na construção e elaboração e aplicação de jogos e
atividades lúdicas no Ensino de Química, com alunos da 1º ano do Ensino Médio em escola da rede
pública do município de Manaus no estado do Amazonas. A pesquisa foi realizada durante o ano letivo
de 2010 ate junho de 2011 no turno vespertino com 200 alunos através da pesquisa de campo e
levantamento bibliográfico pelo projeto Uirapuru que é um projeto do PIBID, Programa de Iniciação à
docência financiado pela CAPES. Pretendemos apresentar e discutir a importância no processo de
ensino e aprendizagem em química, de jogos e atividades lúdicas que foram sendo desenvolvidas ao
longo do ano letivo, porém vamos descrever o jogo intitulado Bingo dos Elementos Químico.
Palavras-chave: Ensino de Química, Jogos, Aprendizagem.
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1. INTRODUÇÃO
Quando se pensa em Ensino de Química logo vem a mente o ensino tradicional pautado na
transmissão de conhecimentos pelo professor restando apenas ao aluno absorver o mesmo para
possíveis resolução de problemas voltados principalmente para cálculos.
Muitas das vezes o professor não leva em consideração o que o aluno já traz de conhecimento
construído ao longo da vida a respeito do assunto em estudo, dessa forma, a aprendizagem não é
significativas.
Outro ponto é falta de motivação causando o desinteresse dos alunos, quase sempre
acarretada pela metodologia utilizada pelo professor ao repassar os conteúdos. Para despertar o
interesse do aluno para a aprendizagem é necessário o uso de uma linguagem atraente, capaz de
aproximá-lo o máximo possível da realidade, transformando os conteúdos em vivência.
Portanto, o objetivo deste trabalho é contribuir com a educação, demonstrando que
Atividades lúdicas (jogos) podem colaborar no processo de ensino e aprendizagem, de forma
diferenciada, dinâmica e atrativa.
Por meio de atividades lúdicas o professor pode contribuir com a elaboração de conceitos;
reforçar conteúdos; promover a sociabilidade entre os alunos; trabalhar a criatividade, o espírito de
competição e a cooperação.
O jogo exerce uma fascinação sobre as pessoas, que lutam pela vitória procurando entender os
mecanismos dos mesmos, o que constitui de uma técnica onde os alunos aprendem brincando; no
entanto, queremos deixar claro, que os jogos devem ser vistos como apoio, auxiliando no processo
educativo.
A intenção de adaptar jogos originais do cotidiano tais como bingo, jogo da memória utilizando
recursos de custo baixo e muita criatividade para desenvolver conteúdos. Portanto apresentaremos três
jogos envolvendo conteúdos de Química, possíveis de serem trabalhados em sala de aula, com alunos
de ensino médio, buscando um auxílio para a metodologia inovadora e atraente para ensinar de forma
mais prazerosa e interessante. É válido ressaltar, também, que os jogos apresentados neste projeto são
adaptados de jogos convencionais, e estes, podem ser adequados a outras disciplinas, bastando que se
aproprie dos conteúdos.

2. O ENSINO DE QUÍMICA E ATIVIDADES LÚDICAS
Se voltarmos no tempo e examinar como surgiu o ensino de Química no Brasil, assim como fez
e Rossi (2008), veremos que essa ciência surgiu para cobrir as necessidades militares da época. Com o
passar do tempo, o ensino de química começou a ser voltado para a mineralogia e depois, já no século
XX, é que começou a ser voltado para o cotidiano, mas ainda com um forte traço científico. Por isso,
ainda hoje as pessoas têm a visão da Química como um laboratório com tubos de ensaio e cientistas
malucos. Mesmo quando se fala “Sou professor de Química” ou “Sou graduando em Química”, ou ainda
“Gosto de Química”, escutamos como resposta: você é louco.
Somente depois da elaboração, pela primeira vez em 1971, da Lei de Diretrizes e Bases da
educação, a LDB/71 e, posteriormente, 25 anos depois, a LDB/96 é que a Química começou a ser
pensada como uma disciplina essencial à educação. Mas é provavelmente por causa da demora de se
realizar tais leis, é que as pessoas têm a errônea idéia de que “o químico realiza experiência em
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laboratório, descobrindo novas fórmulas de compostos ou buscando conhecer as substâncias e
fenômenos da natureza, melhorando a qualidade de vida do homem”. (CARDOSO e COLINVAUX, 2000).
Não que essa concepção seja errada, mas é preciso divulgar que a Química não é só isso e sim que a
Química é uma ciência presente em tudo: onde tem desenvolvimento econômico e ecológico, na água
que se consome, no alimento que nutre, no remédio que cura, na beleza dos fogos de artifício, nas
estruturas das construções, nos fertilizantes, etc. Em tantos outros lugares, e até em tudo, está presente
a mão de um químico.
Depois da LDB, vieram os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs, que propuseram que o
ensino (em todas as áreas) deveria ser transmitido de formas mais dinâmicas e divertidas, quebrando a
hábito escolar de aula tradicional e “chamando” a atenção do aluno. Desde então, várias pesquisas
foram desenvolvidas a fim de melhorar o ensino de Química que é considerada uma disciplina de grande
dificuldade de aprendizagem, além de quase sempre ser complicado relacioná-la com o dia-a-dia: até
mesmo os livros conceituam sem exemplificar.
Dentro de tantas pesquisas é interessante destacar os trabalhos de Pamplona, Rapkiewicz e
Canela (2005); de Castro e Severo Filho (2008); de Oliveira e Soares (2005) e de Santos e Michel (2009).
Esses autores propuseram formas dinâmicas para estudar/ensinar Química por meio de crônicas,
softwares educativos e jogos. Este último é o mais proposto entre todos, pois é, entre os jovens e
crianças, o que mais chama a atenção e a concentração estimulando o raciocínio e o conhecimento,
segundo Oliveira e Soares (2005):
“(...) o uso do lúdico para ensinar diversos conceitos em sala de aula pode ser uma
maneira de despertar o interesse intrínseco ao ser humano e, por consequência,
motivá-lo para que busque soluções e alternativa que resolvam e expliquem as
atividades propostas”.

O jogo para Chateau (1987) faz crescer a alma e a inteligência do individuo: estudar sem
considerar o brinquedo e o jogo, seria a mesma coisa que crescer sem considerar a etapa de formação e
escolha do próprio ser. Para esse autor, “(...) o jogo desenvolve as funções latentes sendo que o
individuo mais bem-dotado é aquele que joga mais”.
Um jogo pode ser classificado em duas diferentes funções: educativo, quando a função é
ensinar qualquer conhecimento que complete o indivíduo (jogo didático); ou atividade lúdica, quando a
função é divertir prazerosamente (entretenimento). A intenção então é equilibrar a função lúdica e a
função educativa dos jogos para serem utilizados em salas de aulas, pois se temos mais função
educativa, teremos um material didático. Um detalhe importante é: quando possui regras, a atividade
lúdica pode ser considerada um jogo (Soares, 2008).
Quando nos reportamos ao Ensino de Química, em geral, um ensino tradicional, centralizandose na simples memorização e repetição de fórmulas, nomes e cálculos, totalmente fora da realidade
vivenciada no dia-dia pelos alunos. Assim, estudar Química se torna uma matéria maçante e monótona,
fazendo com que os próprios alunos se questionem por que estudá-la, pois na escola ela é apresentada
de forma descontextualizada. Porém quando a química é vinculada a assuntos que lhe instigue os
conhecimentos a serem discutidos lhes proporcionando posicionamentos críticos a respeito de questões
ligadas ao meio ambiente e sociedade, dessa forma, contribuindo para resolução e intervenções nos
mesmos.
O objetivo dos jogos ou das atividades lúdicas não se resume apenas a facilitar que o aluno
memorize o assunto abordado, mas sim a induzi-lo ao raciocínio, à reflexão, ao pensamento e,
conseqüentemente, à (re)construção do seu conhecimento. (SANTANA, 2008). Dessa forma
contribuindo para uma motivação e enriquecedor do processo de ensino-aprendizagem, buscando
promover uma aprendizagem significativa.
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Uma das grandes dificuldades do ensino de química são aspectos sobre a motivação para o
aluno estudar química. Os educadores sabem que um aluno motivado potencializa os recursos utilizados
no processo de aprendizagem, ou seja, um aluno motivado vale tanto quanto a correta utilização dos
melhores recursos disponíveis para o ensino. A motivação depende de uma mistura do interesse pessoal
pela atividade em si e do interesse em fatores extrínsecos. Como é uma ação, afinal de contas, ela
resulta sempre de uma situação interativa, daí a importância do papel do formador.
Pode-se encontrar diversas maneiras de se ensinar química e conseguir que o processo de
ensino-aprendizado seja alcançado com maior eficiência.
A partir dessa percepção verifica-se a necessidade da utilização de formas alternativas para o
ensino de química que procurem diferentes maneiras de abordar os conteúdos químicos para motivar o
aluno a gostar da disciplina. Portanto, cabe ao educador descobrir alternativas que colaborem para o
desenvolvimento das diversas competências do educando e que o conduzam não só ao conhecimento
cognitivo, mas a um conhecimento do seu ser como um todo. Dentre esses recursos didáticos
diferenciados encontra-se o uso de jogos didáticos para o ensino de química.
Segundo Campos (2009), a aprendizagem significativa de conhecimentos é facilitada quando
os assuntos tratados em sala de aula tomam a forma aparente de atividade lúdica, já que os alunos
ficam entusiasmados ao aprender de uma forma mais interativa e divertida. De acordo com Villas-Bôas
(2003), a utilização de jogos em sala de aula estimula até mesmo a motivação do professor, uma vez que
essa atividade transforma o processo de ensino e aprendizagem em algo ativo e agradável.
Assim, os jogos didáticos podem ser empregados em uma variedade de propósitos, dentro do
contexto de aprendizado, ativando o pensamento e a memória, além de oportunizar a expansão das
emoções e da criatividade dos alunos, enriquecendo as visões de mundo e as trocas de experiências
entre eles.
Os jogos didáticos de química ganham um espaço como ferramenta ideal da aprendizagem, na
medida em que propõe um estímulo ao interesse do aluno, levando a uma interpretação do
conhecimento químico como um meio de entender o mundo e a realidade dos alunos, desenvolvendo a
capacidade de interpretação e tomada de decisões. Assim como já citado, uma alternativa para a
dinamização das aulas é variar as técnicas de ensino empregadas. O desenvolvimento de estratégias
modernas e simples, utilizando experimentos, jogos e outros recursos didáticos são recomendados para
dinamizar o processo de aprendizagem em Química.
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3. METODOLOGIA
A presente pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública da rede estadual de ensino,
localizada na parte central da cidade de Manaus-AM, com cinco turmas do 1º ano do Ensino Médio, com
media de 40 alunos em cada. A escolha por esta escola ocorreu em virtude do programa institucional de
bolsa de iniciação à docência Uirapuru- PIBID, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amazonas- IFAM que atua na escola, e do qual fazemos parte.
De modo geral, a pesquisa contemplou quatro momentos:
Em um primeiro momento caracterizou-se pela observação em sala de aula para a
identificação do conteúdo que se estava sendo trabalhado e no diálogo com a professora para
planejamento de uma intervenção em sala.
Foi feito a seleção da atividade lúdica, o bingo, no qual pôde ser observado que o mesmo
proporcionaria os alunos a familiarização com os elementos químicos, e por apresentar uma facilidade
na confecção, sendo denominado Bingo dos Elementos Químicos. Esta atividade estava de comum
acordo com o conteúdo desenvolvido em sala de aula pela professora, que era O ensino da Tabela
Periódica, identificado no decorrer do acompanhamento das aulas da professora.
Estas atividades têm como objetivo contribuir para que os alunos se tornem familiarizados
com a tabela periódica e os símbolos dos elementos químicos, como também levar o aluno a
desenvolver uma relação entre os nomes e os símbolos dos elementos da tabela periódica. Esse jogo é
pode ser aplicado individualmente, ou pode ser duplas, e grupos em virtude do número de alunos por
turmas. (SANTANA, 2006)
No segundo momento ocorreu a confecção do Bingo dos elementos químicos tornou-se
necessário seguir algumas passos para tal, dessa forma necessárias para melhor aplicação e
encaminhamento da atividade a desenvolvida.
Para a confecção do Bingo dos Elementos Químicos, foram selecionados 50 elementos da
tabela periódica para serem utilizados no bingo, possuindo em cada cartela 05 elementos escolhidos de
forma aleatória. Em cada cartela possuem apenas os símbolos dos elementos (ver figura 1).

Figura 1- Cartela do bingo

Os materiais utilizados para a confecção das cartelas foram: papel cartão, tesoura e pincel
atômico. Sendo necessária a confecção de uma caixinha de papelão revestida de EVA (emborrachado), e
aquisição de 50 bolinhas de isopor de 20 mm com números de 1 a 50.
E a confecção de uma tabela com os 50 elementos e seus respectivos números
aleatoriamente, sem seguir critérios como número de massa ou número atômico. Sendo (para fazer a
fixação das bolinhas de isopor foi utilizada fita dupla face Ver figura 2).
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Figura 2 - Caixinha, bolinhas e tabuleiro

No terceiro momento, ocorreu aplicação do jogo nas cinco turmas do 1º ano. Para dar início a
atividade a sala organizada em duplas sendo feita a distribuição das uma cartela, para cada dupla de
alunos, eles possuíam em mãos apenas lápis para marcar os elementos.
Seguindo as regras do bingo convencional, foi realizado o sorteio de uma bolinha com um
número que corresponde a um elemento químico, sendo verificado pelos alunos em suas cartelas se
possuíam o símbolo do elemento químico anunciado. No qual o jogo finalizou-se com a dupla que
preencheu toda sua cartela. Seguindo a conferencia que foi realizada juntamente com o professor e os
outros alunos através de um controle de anotações que o professor possuía em mãos.
Após a aplicação do bingo foi realizada a leitura de todos os elementos que formam o bingo
para esclarecer as dúvidas dos alunos a respeito do desconhecimento dos elementos apresentado.
Em um quarto momento a aplicação do questionário com os alunos das cinco turmas do 1º
ano. Foram elaboradas, ao todo, quatro perguntas, discursivas, que relacionava a prática ao conteúdo e
sobre a aceitação desta atividade. Sendo todos os momentos sendo observado com bastante atenção
sendo feita as devidas anotações.

4. RESULTADOS E DISCURSSÕES
A aplicação do Bingo dos elementos Químicos envolveu aproximadamente 200 alunos, onde os
mesmos mostraram um grande interesse pelo jogo, e estavam felizes por participarem ativamente do
mesmo como aparece na figura 3.
Pois de acordo com Villas-Bôas (2003), confirma-se que a utilização de jogos em sala de aula
estimula até mesmo a motivação do professor, uma vez que essa atividade transforma o processo de
ensino e aprendizagem em algo ativo e agradável.
Foi observado que o jogo aguçou a curiosidade dos alunos a respeito dos elementos químicos
e seus símbolos, tornado-se mais significativa à aprendizagem.
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Figura 3 – Aplicação do bingo

Esse jogo ajuda o aluno, a saber, estar com regras, com previsibilidade, bem como
proporcionar a interação entre cada aluno com seus colegas de turma, com a escola e com o professor.
A importância da utilização de atividades lúdicas é que as situações que envolvem a ludicidade
mobilizam esquemas mentais, ativando funções neurológicas e psicológicas estimulando o pensamento.
E quando o sujeito está diretamente envolvido na ação fica mais fácil a compreensão do aspecto
cognitivo, pois ocorre um desbloqueio mental.
Esse fator é comprovado pelas observações do professor após a aplicação dos jogos, pois é
observado que os alunos que possuíam dificuldade com a matéria, após jogaram essa dificuldade era
minimizada, efetivando a aprendizagem e o interesse pela Química.
Essas observações podem ser explicadas de acordo com os estudos de Bertoldi (2003) que cita
os jogos como uma fração, uma pequena parte da atividade de brincar da criança, representando
situações em que o aluno tem de enfrentar limites. Não somente os limites da regra do jogo, mas
também seus próprios limites que devem ser superados para que a criança possa ter êxito. Permitem
ainda que a criança crie ou modifique as regras, de comum acordo com seus parceiros, propiciando o
desenvolvimento de sua autonomia moral.
De uma forma geral, o jogo é um importante recurso para as aulas de Química, pois facilitam a
aprendizagem do aluno, além de motivar o mesmo. Podendo ser trabalhadas diretamente as
habilidades dos alunos além de existir uma maior socialização entre os colegas de turma, entre o aluno e
o professor, entre o aluno e o jogo e entre o mesmo e o conteúdo a ser trabalhado.
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RESUMO
Este trabalho discute o Ensino de Química Quântica numa escola da rede pública estadual de nível
médio em São Luís, MA. Por meio da utilização de questionários aplicados em cinco turmas de terceiro
ano do Centro de Ensino São José Operário, obtivemos alguns resultados que nos possibilita afirmar que
o ensino da Química Quântica no universo desta pesquisa, não tem sido trabalhado de modo a
assegurar aos alunos um aprendizado contextualizado, significativo, para além da utilização de
esquemas prontos na abordagem dos conteúdos. Não obstante partirmos da compreensão, de que a
mudança que desejamos não se dê no âmbito restrito da sala de aula, embora passe por ela, utilizamos
como alternativa para o trabalho docente-discente os cinco passos do método de ensino, quais sejam:
Prática Social Inicial, Problematização, Instrumentalização, Catarse, Prática Social e Final do Conteúdo.
Palavras-Chave: Química Quântica, Ensino, Aprendizagem, Método.
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1. INTRODUÇÃO
A compreensão do universo tal qual o conhecemos hoje, é fruto de milhares de anos de
construção de conhecimento que ainda busca desvendar os “mistérios” dos fenômenos e da
constituição do material que forma o espaço que nos rodeia. Essa construção tem tido como
centralidade instrumentos diversos ao longo dos séculos para a explicação dos diferentes fenômenos.
No início, utilizavam-se os mitos e divindades, e posteriormente, utilizou-se o método científico baseado
na observação-formulação-comprovação. Esse método foi muito utilizado e aperfeiçoado por Francis
Bacon, Descartes e Isaac Newton que, por meio de suas formulações hipotéticas e posteriores
comprovações experimentais, seguidas da produção de leis, teorias e modelos estruturaram o que viria
a ficar conhecido como método científico. Cabe aqui também ressaltar que a construção desse modelo
teve contribuições históricas das civilizações gregas, principalmente com os assim denominados présocráticos, Heráclito, Tales e Pitágoras, bem como, com os pós-socráticos, como Aristóteles.
O conjunto do arcabouço teórico que organizou tal método científico baseado na observaçãoformulação-comprovação tem contribuído bastante na revelação dos “segredos” do universo, cuja
leitura é proporcionada pelo formalismo matemático (que teve grandes contribuições do próprio
Newton e Leibniz, no século XVII). No entanto, à medida que a curiosidade humana invadia lugares
desconhecidos, como o micromundo existente em cada parte da matéria que nos circunda, o atual
modelo científico mostrou suas limitações, pois os avanços tecnológicos desenvolvidos até o momento
não foram suficientes para descrever, experimentalmente, o que foi formulado matematicamente por
alguns estudiosos como Max Plank, Albert Einstein, Max Born, Arnold Sommerfeld, Werner Heisenberg,
Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Enrico Fermi, Paul Dirac, dentre outros, que ousaram dar um passo a
frente de Isaac Newton.
No âmbito da educação, infelizmente, as escolas não conseguiram acompanhar a dinâmica do
desenvolvimento das áreas do saber científico, principalmente da quântica, de modo que, nos níveis
básicos, poucos foram os avanços na sistematização do ensino da quântica, que ainda que esteja
presente nos livros didáticos, muitas vezes é relegada às últimas páginas e não é abordada por muitos
professores de Física e Química, pois diversos são aqueles que trabalham, em seus materiais didáticos
ou mesmo em suas aulas, os conceitos clássicos de química sem ressaltar a importância do
desenvolvimento da quântica e seus princípios mais básicos, mediando conhecimentos
descontextualizados, o que dificulta um entendimento adequado por parte dos estudantes.
O papel do professor, conforme a Pedagogia Histórico-Crítica, é o de mediar os elementos da
cultura sistematizada capazes de instrumentalizar os alunos para uma leitura científica da realidade.
Para isso, ele deve selecionar os conteúdos a serem trabalhados tendo como parâmetro norteador o
desenvolvimento humano, ou seja, a compreensão do mundo que o cerca e por meio desta a
compreensão de si como parte desse mundo.
É interessante observar que a simples seleção dos conteúdos a serem trabalhados não significa
por si só a mudança para um novo tipo de ensino, embora seja um elemento relevante de tal mudança,
como destaca Chassot (2003, p. 51):
A pergunta que se impõe é: quais os conteúdos que privilegiam uma postura como
esta? Sempre é temerário fazer-se uma proposta curricular (aqui, simplificadamente
tomada como uma lista de conteúdo), pois com conteúdos (in)adequados se fazem
boas ou más propostas de ensino. Quando defino a alternativa para um ensino
inserido nas múltiplas dimensões antes referidas, faço-o através de uma discutível
lista de conteúdo. Ao assumir tal direção não quero ser reducionista, pensando que
seja tal lista que fará a sonhada migração para um outro tipo de ensino (grifos do
autor).

Para a “sonhada migração para um outro tipo de ensino” a que se refere o autor, faz-se
necessário considerar o método de ensino, ou seja, “a nova forma de o professor estudar e preparar os
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conteúdos e executar seu projeto de ensino, com as respectivas ações dos alunos” (GASPARIN, 2003, p.
5).
A constituição da metodologia de ensino-aprendizagem adotada neste trabalho, corresponde
ao modo como a teoria dialética concebe a produção do conhecimento. Nas palavras do Saviani:
O movimento que vai da síncrese (“a visão caótica do todo”) à síntese (“uma rica
totalidade de determinações e de relações numerosas”), pela mediação da análise
(“as abstrações e determinações mais simples”) constitui uma orientação segura
tanto para o processo de descoberta de novos conhecimentos (o método científico)
como para o processo de transmissão-assimilação de conhecimento (o método de
ensino) (SAVIANI, 1995, p. 83).

“O movimento que vai da síncrese à síntese pela mediação da análise” é adotado como método de
ensino pela Pedagogia Histórico-Crítica do qual se desdobram em cinco passos no novo processo
dialético da aprendizagem escolar: Prática Social Inicial, Problematização, Instrumentalização, Catarse,
Prática Social Final do Conteúdo.
Para melhor analisarmos os dados da pesquisa realizada no Centro de Ensino São José
Operário fez-se necessário ampliar nossa “lente” de visão, de modo a refletirmos acerca de alguns
elementos que compõe a realidade, sem os quais, qualquer análise seria monocular, inviabilizando um
olhar sobre o objeto de estudo em suas várias dimensões.
Tomamos como base para a análise, nesse momento do trabalho, os dados oficiais acerca das
condições sócio-econômicas da população que vive no estado do Maranhão, disponibilizados nos sites
do aparelho estatal, por se constituírem em referências comuns em trabalho acadêmico. Tais condições
associadas com a infra-estrutura e formação dos professores contribuem para esse baixo índice de
formação.
Esse trabalho pretendeu resgatar a história do desenvolvimento da quântica como forma de
leitura da realidade. Além disso, o presente trabalho pretende dar uma contribuição no que diz respeito
à maneira de mediar e atualizar o conhecimento científico para as próximas gerações, analisando a
inserção dos conceitos quânticos numa escola de São Luís do Maranhão.

2. METODOLOGIA
O Centro de Ensino São José Operário é uma escola pública da rede estadual situada no bairro
da Cidade Operária, na cidade São Luís – MA. A gestão escolar é compartilhada entre um diretor,
nomeado pela Secretaria de Educação do Estado e um padre, que é ligado à Igreja Católica. De acordo
com os dados obtidos durante a pesquisa, atualmente, a escola tem o total de 1.800 matrículas, sendo
1.200 matrículas no Ensino Médio, que funcionam nos turnos matutino e noturno, e 600 matrículas no
Ensino Fundamental (vespertino), com 15 turmas em cada turno, totalizando 45 turmas. A escola conta
com laboratório de Informática e laboratório de Ciências, este atualmente desativado.
O universo da pesquisa realizada constitui-se de cinco turmas da terceira série do Ensino
Médio, pois nessa etapa do ensino, os conteúdos utilizados como objetos de análise já foram, ou
deveriam ter sido ministrados. O instrumento utilizado na referida pesquisa foi um questionário
composto de questões de caráter objetivo, que inferiram algumas observações sobre as impressões dos
alunos quanto aos conceitos quânticos, utilizados na discussão de alguns conteúdos da estrutura
curricular da disciplina de Química, relacionados abaixo:
9 Princípio da Incerteza;
9 Dualidade onda-partícula;
9 Quantum de energia;
Os princípios apresentados acima estão presentes nos conteúdos relacionados abaixo:
9 O Modelo dos Orbitais Atômicos;
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9 Modelos Atômicos;
9 Distribuição Eletrônica;

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A primeira questão, descrita abaixo, buscou investigar se os alunos conseguiram identificar a
Química Quântica dentro dos conteúdos abordados na estrutura curricular de Química para o Ensino
Médio:
1) Você já ouviu falar em Química Quântica?
De um total de 50 alunos, 35 afirmaram já ter estabelecido algum contato, ao menos
preliminar, com a área de estudo aqui referida, o que representa 70% do total, em contraste com 30%
(15 alunos) que afirmaram não ter referência nenhuma anterior.
Esse resultado indica o desconhecimento de parte significativa do alunado acerca dessa área
do conhecimento, seja porque os livros didáticos não dão ênfase necessária a esse campo de estudo da
Química, seja pela omissão do próprio professor em trabalhar as informações necessárias para o
conhecimento do conteúdo a ser abordado (como discutir o conceito do Princípio da Incerteza no
estudo dos modelos dos orbitais atômicos, por exemplo), possivelmente por achar que os alunos ainda
não são capazes de assimilarem os conhecimentos desenvolvidos, ou ainda, por dificuldades de
aprendizagem dos alunos, decorrentes da sua trajetória escolar.
Na segunda questão buscou-se fazer inferência a um dos conceitos quânticos utilizados na
abordagem dos Modelos Atômicos trabalhados ainda na primeira série do Ensino Médio:
2) Quando foi abordado o conteúdo de Modelos Atômicos, você ouviu falar em “dualidade ondapartícula”?
A grande maioria - 42 alunos, que representam 84% do total – afirmaram não ter qualquer
conhecimento do conceito quântico, contrastando com os 16% (8 alunos) que afirmaram ter
identificado a utilização de tal conceito durante a abordagem do conteúdo. Na terceira questão, cujo
enunciado foi: Você já ouviu falar no “Princípio da Incerteza”? 20 alunos responderam que conhecem o
conceito, 40% do total e 30 afirmaram nunca terem ouvido falar do conceito (60%).
Pode-se inferir nesses dois questionamentos que na mediação dos conteúdos curriculares de
Química não são trabalhados os conceitos quânticos, o que empobrece o seu entendimento, uma vez
que os reduzem a um mero esquema da representação da estrutura atômica, assim como, que o
conteúdo pode ter sido desenvolvido sem contar com a utilização de recursos didático-pedagógicos que
facilitem a aprendizagem nesses casos como, por exemplo, laboratórios com equipamentos adequados,
ou mesmo materiais alternativos que simulem o movimento dos elétrons.
3) Como você acha que a Química Quântica poderia ser melhor abordada no Ensino Médio?
A maioria, representada por 17 alunos - 34% do total - afirmou que a realização de
experimentos é a melhor forma de abordar a Química Quântica no Ensino Médio, acompanhado de 9
(18%) que apontaram as demonstrações e vídeos; 6 (12%) consideraram que sendo abordada com mais
frequência facilitaria o aprendizado; 5 (10%) responderam que não sabiam como ela poderia ser melhor
abordada; 4 (8%) indicaram a utilização de objetos do cotidiano; 4 (8%) apontaram a utilização de textos
complementares; 4 (8%) indicaram a utilização de laboratório de Informática; 3 (6%) afirmaram preferir
a explicação e demonstração de fórmulas; e 1 (2%) acha que as visitas a eventos relacionados a área
poderia melhorar a abordagem da Química Quântica no Ensino Médio.
Objetivamos com o trabalho didático-pedagógico proposto, demonstrar a viabilidade do
método de ensino da Pedagogia Histórico-Crítica, no sentido de superar o esvaziamento de
conhecimento vivido pela escola pública que resulta, entre outros aspectos, na desqualificação do
trabalho de professores, subtraindo-lhes o sentido histórico de sua atividade educativa.
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Nesse sentido, para efeito dos conteúdos selecionados da área de conhecimento abordada
neste trabalho, pretendeu-se levar os alunos a compreenderem como é constituída a matéria e as
relações estabelecidas entre o indivíduo e o mundo material que o circunda. Os conteúdos selecionados
para o trabalho proposto foram àqueles ligados a Unidade Estrutura Atômica, pois nela são discutidos
alguns dos conceitos quânticos e, ao nosso ver, possibilita atingir o objetivo mais amplo do trabalho.
Vejamos a listagem do conteúdo e os respectivos subtópicos dispostos na tabela abaixo:
Tabela 1 – Conteúdos selecionados
1 - MODELOS ATÔMICOS
9
9
9
9
9
9
9

Demócrito e Leucipo;
Dalton;
Thompson;
Rutherford;
Rutherford-Bohr;
Sommerfeld;
Quântico–ondulatório.

2 - ORBITAIS ATÔMICOS
9
9
9

Níveis Energéticos;
Subníveis Energéticos;
Números Quânticos.

3 – DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA
9
9
9
9

Distribuição dos Elétrons dos
Orbitais;
Regra de Hund;
Princípio da Exclusão de Pauli;
Diagrama de Linus Pauling.

Conforme Gasparin (2003, p. 26) a primeira tarefa do professor consiste em apresentar aos
alunos os conteúdos, subtópicos e os objetivos “na perspectiva do que se espera que os alunos
alcancem ao término do estudo da unidade”. Este é um elemento importante para o processo de
mobilização do aluno para a aprendizagem, uma vez que tendo pleno conhecimento de todas as etapas
do trabalho, bem como da intenção do trabalho docente-discente, auxilia “os educandos a assumirem o
encaminhamento do processo pedagógico” (idem, p. 24). A Tabela 2 mostra os conteúdos selecionados
e seus objetivos específicos.
Tabela 2 – Conteúdos selecionados e seus objetivos específicos
CONTEÚDOS

1 - MODELOS ATÔMICOS

2 - ORBITAIS ATÔMICOS

3 – DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
9 Conhecer historicamente como foram elaborados
os modelos explicativos do átomo;
9 Compreender que cada modelo construído
atendia à necessidade de explicação dos
fenômenos estudados numa determinada época
histórica e para uma determinada finalidade
social.
9 Entender o conceito de orbital atômico;
9 Relacionar o conceito de orbital atômico com os
avanços tecnológicos logrados pela humanidade;
9 Entender a importância da utilização da energia
quantizada no desenvolvimento dos utensílios
humanos;
9 Compreender
a
apropriação
desses
conhecimentos,
realizada
pela
economia
capitalista no processo de obsolescência planejada
de seus produtos.
9
Compreender o modo como os elétrons são
distribuídos nos níveis e subníveis energéticos do
átomo;
9
Entender que essa é uma forma de explicação da
estrutura organizacional dos elétrons nos átomos,
podendo não corresponder ao real;
9
Identificar a contribuição do modelo de
distribuição eletrônica no comportamento de
alguns fenômenos químicos.
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O segundo passo do método de ensino baseado na Pedagogia Histórico-Crítica é a
Problematização, que consiste em partir dos conteúdos da unidade em questão e transformá-lo em
problemas ou perguntas desafiadoras para os alunos, ou seja, assumir a tarefa, junto com os alunos, em
transformar o conteúdo formal, estático, em questões dinâmicas, em suas várias dimensões (científica,
histórica, social, econômica, filosófica, religiosa, estética, política, etc.), considerando que os conteúdos
escolares não podem ser descolados da totalidade constitutiva da realidade de um determinado
momento histórico, atualizando-os para o enfrentamento dos desafios candentes de nosso tempo
(idem, p. 44-46).
As atividades de ensino previstas para o terceiro momento do método – Instrumentalização correspondem àquelas a partir das quais surgirá a aprendizagem do conhecimento cientifico em suas
múltiplas relações. O professor deverá descobrir um caminho mais favorável de assegurar que os alunos
aprendam, tendo a clareza, conforme Vigotski, de que o caminho do objeto até o aprendiz [criança ou
adulto] e deste, até o objeto, passa através de outra pessoa.
Esta “pessoa” a que o autor se refere é o professor, que assume com clareza a tarefa de
mediar o conhecimento, de atuar como uma ponte entre o aprendiz e a aprendizagem, não uma ponte
estática, mas uma ponte rolante, que contribui ativamente, para os alunos alcançarem seu outro lado,
ou seja, se apropriarem do conhecimento sistematizado. A Tabela abaixo mostra um exemplo de
sugestão para o tópico de modelos atômicos.
Tabela 3 – Sugestão de plano de trabalho para o conteúdo de estrutura atômica
9

9

OBJETIVOS
Conhecer
historicamente
como
foram
elaborados
os
modelos
explicativos
do
átomo;
Identificar que cada
modelo construído
atendia
a
necessidades
de
explicação
dos
fenômenos
Estudados
numa
determinada época
histórica e para uma
determinada
finalidade social.

CONTEÚDOS
ESTRUTURA
ATÔMICA:
1 - Modelos
Atômicos;

DIMENSÕES
Conceitual/
Científica.
Histórica.
Filosófica
Religiosa.
Social.
Econômica.

9
9

9

9

AÇÕES
Aula expositiva;
Esquemas
representativos
da evolução dos
modelos
atômicos;
Leitura coletiva
seguida
de
discussão
de
trechos do texto
bíblico;
Leitura
dialogada
de
textos didáticos
(Capítulos 2 e 4
do Livro Física e
Filosofia
de
Werner
Heisenberg).

RECURSOS
9 Retroprojetor
9 Transparência
9 Esquema
com
evolução
dos
modelos
atômicos
9 Bíblia
9 Textos didáticos

O quarto momento da Pedagogia Histórico-Crítica é a Catarse, processo em que o aluno
demonstra a internalização, a reconstrução interna, subjetiva e psicológica, dos conteúdos externos,
possível apenas por meio da mediação pedagógica, através de signos, conceitos, comum a um
determinado grupo social.
A avaliação da aprendizagem é algo permanente no processo pedagógico, que deve ocorrer
em todo o decorrer dele. A escolha da modalidade de avaliação deve estar em consonância com os
conteúdos trabalhados e deve possibilitar ao aluno elaborar e expressar, informal ou formalmente, o
conteúdo aprendido. Desse modo, propomos as seguintes atividades, nesse quarto momento do
método de ensino, Tabela 4.
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Tabela 4 – Sugestão de práticas docentes para o tópico de modelos atômicos
CONTEÚDOS

DIMENSÕES

ELABORAÇÃO MENTAL E EXPRESSÃO PRÁTICA DA NOVA
SÍNTESE
9 Com base num esquema com as figuras representativas
da evolução dos modelos atômicos, solicitar que os alunos
caracterizem cada modelo atômico, explicitando as limitações
de cada um para a explicação dos fenômenos estudados;

MODELOS
ATÔMICOS

Conceitual/Científica;
Histórica; Religiosa; Social
e
Econômica

9 Tendo os alunos compreendido a versão científica e a
versão da Igreja quanto a criação do universo, sugere-se a
simulação de um tribunal de júri em que a turma será dividida
em dois grupos, sendo que um faz a defesa da versão
científica e outro da versão religiosa da criação do universo.
Ao final, o júri decide qual das versões foi melhor
argumentada;
9 Elaboração de síntese textual pelos alunos acerca da
leitura coletiva dos textos referentes à história da quântica.

O último momento do método é a Prática Social Final do Conteúdo, que consiste na nova
forma de agir, na expressão do desejo e do planejamento de colocar em prática os novos
conhecimentos incorporados, assumindo o compromisso em adotar e socializar a nova compreensão na
relação com a sociedade. Segue abaixo a indicação de algumas sugestões a serem trabalhadas, tendo
claro que sua definição e execução são resultados de um trabalho coletivo elaborado entre o professor e
os alunos, Tabela 5.
Tabela 5 – Sugestões a serem trabalhadas nos tópicos propostos, relacionados à química quântica
1.

2.

3.
4.

NOVA ATITUDE PRÁTICA: INTENÇÕES
Socializar as contribuições dos conhecimentos da
química quântica para a produção de aparatos
tecnológicos e sua utilização social (conteúdo
formal escolar e prática social);
Socializar os materiais confeccionados na
disciplina (esquema explicativo dos modelos
atômicos e dos experimentos que demonstram
os princípios da Incerteza, da Exclusão e
dualidade onda-partícula);
Economizar energia elétrica;
Aprofundar conhecimentos sobre a razão pela
qual
a
indústria
capitalista
produz
permanentemente novos produtos, tornando
obsoletos aqueles cuja tecnologia é semelhante
(obsolescência planejada).

1.

2.

3.
4.

PROPOSTA DE AÇÃO
Realização de Seminário com toda a escola, com
o tema: Contribuições dos conhecimentos da
química quântica para a produção de aparatos
tecnológicos e sua utilização social;
Feira
de
Exposição
dos
materiais
confeccionados, com explicação dos alunos;

Difundir a importância de usar as lâmpadas
fluorescentes, substituindo as incandescentes;
Fazer leituras sobre o tema. Verificar os
desdobramentos sociais deste princípio da
produção capitalista identificando os vários
produtos lançados no mercado.

CONCLUSÕES
O esforço empreendido nesse trabalho demonstrou que as possibilidades que esse método de
ensino proporciona são inúmeras e ricas, tendo aqui apenas um panorama geral de três conteúdos da
disciplina de Química do Ensino Médio. A adoção desse método de ensino requer disposição do
professor para uma mudança no seu fazer docente, uma vez que sua formação inicial foi, em geral,
marcada pela fragmentação do conhecimento em disciplinas compartimentadas, sem diálogo com a
realidade mais ampla.
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RESUMO
Com o objetivo de compreender na visão dos alunos os fatores que influenciam suas
motivações no processo de aprendizagem de química, realizamos uma pesquisa de campo com
125 alunos das três séries do ensino médio de uma escola pública que oferece ensino médio
regular na cidade de Teresina – PI. Utilizamos questionários como instrumento de pesquisa e
coleta de dados a respeito das condições que a escola fornecia, do que motivava os alunos ao
estudo da química e o que poderia ser feito para melhorar as aulas. Com esse estudo concluiuse que: a falta de condições físicas e de atividades científicas, uma abordagem
descontextualizada das aulas de química, e ausência de práticas laboratoriais são os fatores
que influenciam significativamente no processo de motivação dos alunos ao ensino de
química.

Palavras-chave: motivação, aprendizagem, química, escola, descontextualização, práticas.
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1. INTRODUÇÃO
A arte de ensinar nas escolas sempre lança novos desafios. Atribui-se, atualmente, ao
professor um papel de extrema importância que consiste em proporcionar o conhecimento do
programa curricular das disciplinas aos seus alunos e educá-los para a vida. No entanto, cada
geração surge com uma problemática, com uma influência do momento em que vive a
sociedade, com as conseqüências de determinado sistema político, das tecnologias, etc. Isso
tudo exige uma preparação adequada e rigorosa dos profissionais que entrarão em contato
com os alunos. Sejam diretores, pedagogos e professores todos precisam desenvolver saídas
para cumprir sua obrigação para com o ensino. Qualquer decisão tomada de forma errada
pode atrasar ou impedir que o processo ensino-aprendizado se desenvolva da maneira correta
(FRANSCISCO, 2006).
A realidade no ensino da Química não foge dessas discussões. A matéria nas escolas
normalmente já sofre um preconceito, uma discriminação, o que dificulta mais ainda para o
profissional encarregado de ensiná-lo. E talvez a principal vítima desses aspectos seja o aluno,
pois se encontram cada vez mais sem motivação, sem o desejo, enfim, sem motivos para se
dedicar ao processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina. Talvez o grande desafio do
ensino de Química esteja justamente nesse ponto: fazer com que os alunos motivem-se e
estudem Química. Há algum tempo, os alunos não respondem aos resultados esperados e
continuam com notas baixas, continuam com as mesmas dificuldades, continuam criticando a
matéria e continuam achando-a vazia, sem aplicação prática e no mínimo distante deles
(SIGNORELI, 2009).
Sobre esta visão surge a necessidade de um estudo exploratório que informe sobre os
fatores que resultam na baixa motivação e aprendizagem em química. E nada melhor que os
próprios alunos para responderem a esse questionamento. A escolha desse estudo se dá por
se ter interesse em conhecer qual o real problema da desmotivação do estudo da Química na
visão dos alunos tendo como população as turmas das três séries do Ensino Médio.
Para uma melhor compreensão do tema discutido, esse estudo apresenta um
referencial teórico baseado numa literatura sobre a Motivação e a Motivação para o estudo da
Química. Nesse referencial são abordados a importância das escolas oferecem boas condições
(de infra-estrutura e propostas culturais e científicas), da contextualização nas aulas de
química e de práticas laboratoriais. Adiante é exposto a metodologia da pesquisa e, em
seguida, faz-se a análise e interpretação dos dados obtidos pela aplicação do instrumento de
pesquisa. O Estudo finaliza trazendo as conclusões obtidas a partir dos resultados. E, por fim,
estão as referências bibliográficas.
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2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
A pesquisa foi realizada nos meses de maio e junho, o universo formou-se de alunos
das três séries do ensino médio regular dos turnos manhã e tarde da Escola CAIC Balduíno,
situada no município de Teresina, Piauí. Para a realização deste estudo empreendemos uma
pesquisa com o objetivo de investigar os principais fatores que influenciam na motivação do
aluno em aprender química, a fim de traçarmos um panorama atual sobre a realidade local.
Esta pesquisa está sendo desenvolvida em duas etapas. A primeira, busca fazer um
levantamento de todos os recursos didáticos e infra-estrutura, bem como os projetos culturais
e científicos que a escola disponibiliza para motivar os alunos ao ensino de química, para
tanto, foi um elaborado um questionário onde os alunos apontaram as reais condições da
escola nos assuntos citados anteriormente. A segunda etapa, concomitante a anterior,
consistiu na elaboração de questionários direcionados aos alunos. Os questionários abrangiam
perguntas de cunho pessoal em que objetivavam sondar a motivação ou afinidade dos alunos
por Química e conhecer a opinião deles sobre que poderia ser feito para melhorar as aulas de
química, bem como responderam sobre a contextualização de conteúdos nas aulas de química
e a utilização de atividades experimentais. A pesquisa foi feita com o professor de química (de
cada sala das diferentes séries do ensino médio), num total de sete professores, e com cinco
alunos também de cada sala e de todas as séries, perfazendo uma amostragem total de 125
alunos.
Durante a pesquisa, a equipe buscou não interferir e nem manipular qualquer tipo de
influência nas opiniões e conceitos dos alunos. Assegurando-os a garantia do anonimato, a
liberdade para participar ou desistir das atividades em qualquer momento. Na análise dos
resultados provenientes da coleta de dados, utilizamos o método de pesquisa quantitativo.
Para tanto, os dados foram tabulados no software Excel para quantificar as informações
obtidas.

2.1 Condições de Ensino
Para que os alunos possam motivar-se ao ensino de química sem dúvida faz-se
necessário uma boa didática do docente. No entanto, o professor não pode carregar a culpa
de um mau ensino ou todos os méritos de um bom aprendizado. É necessário que a escola
também forneça condições favoráveis para o trabalho dos docentes. Pensando nisso foi
pedido que o aluno marcasse as condições de ensino que sua escola oferece. As respostas
estão na Tabela 1. Ressaltamos que os números mostram as indicações dos alunos, ou seja, o
que eles percebem na escola.
Tabela 1 – Condições de Ensino oferecidas pela escola.
TOTAL
CONDIÇÕES DE ENSINO
N
%
Biblioteca
120
96,0
Monitoria para as disciplinas
0
0,0
Sala de Vídeo e Informática
89
71,2
Feira de Ciências
0
0,0
Espaço esportivo
72
57,7
Gincana Cultural
17
13,6
Laboratório de Química
0
0,0

1970

A biblioteca aparece em quase todas as respostas. Esse valor expõe a consciência de
que na escola é preciso ter um ambiente adequado para leitura e que reserve livros e arquivos
necessários para completar o que é ensinado em sala de aula. Isso não quer dizer que
existindo a biblioteca, exista o incentivo aos alunos para frequentar o ambiente, fazer
pesquisas, ler notícias, romances, revistas de divulgação científica e etc.
Os outros alunos que não indicaram o item biblioteca aparentemente dizem que a
escola não tem biblioteca, mas alguns alunos dessa escola citaram que a ela existe, mas não
funciona. Se já é preocupante algumas escolas não incentivarem os alunos a utilizarem a
biblioteca, mais ainda é quando a escola nem oferece o ambiente. A biblioteca é primeira
fonte de conteúdo depois das salas de aulas. Ultimamente vem deixando essa posição devido
à facilidade de se obter informação via internet, mas esta não é mais importante nem um
pouco do que aquela.
A falta de monitorias para as disciplinas é outro aspecto negativo da escola. É comum
que as escolas proponham aulas extras para acompanhar o aluno nas disciplinas que
normalmente apresentam mais dificuldades como Matemática, Física e a própria Química. O
governo também costuma oferecer esse tipo de atividade na forma de programas como “Mais
Educação” e o “Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID” que acontece
atualmente em diversas escolas da rede pública, no entanto, até o presente momento
nenhuma dessas ajudas está disponível nesta escola.
Também os outros ambientes como laboratório de informática ou quadra de esportes
também aparecem com um bom percentual. Já o laboratório de química apresenta um
percentual aproximado nulo. Esta estatística mostra indiretamente que a escola prioriza
atividades de lazer em detrimento ao ensino das ciências naturais, o que sem dúvida, contribui
para a baixa motivação dos alunos ao ensino de química.
Outro dado digno de nota é a ausência total de atividades científicas como feira de
ciências, em muitas escolas tal atividade é uma válvula de escape do tradicionalismo visto em
sala de aula pelos alunos. Para muitos alunos essa atividade é a que mais os aproxima da
ciência prática e experimental, onde os mesmo passam a “enxergar” as ciências da natureza,
em especial a química, como algo real, prático e de fácil compreensão. As condições da escola
serão importantes porque o professor só irá propor certas atividades se a escola oferece o
apoio e a estrutura necessária para que elas ocorram. Caso contrário o professor fica limitado
a uma metodologia que se adapte à situação da escola. É comum nas escolas públicas, por
exemplo, os alunos colaborarem financeiramente para que o professor possa tirar xerox de
textos ou listas de exercícios que irá trabalhar em sala. Se a escola não possui data show ou
computador como trabalhar a apresentação de slides ou softwares educativos? Portanto, a
falta de estrutura da escola está diretamente ligada ao desinteresse dos alunos ao ensino de
química, pois assim, o professor sentirá dificuldades em relacionar os conteúdos científicos
com eventos da vida cotidiana, priorizando a reprodução do conhecimento, a cópia e a
memorização, esquecendo, muitas vezes, de associar a teoria com a prática.

2.2 Características de Aula
Perguntou-se aos alunos o que na opinião deles tornaria o ensino de químico mais
cativante. As respostas estão na Tabela 2.
Tabela 2–Características de uma boa aula de Química.
CARACTERÍSTICAS
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Total

Um bom professor
Resolução de exercícios
A teoria se relaciona com o cotidiano/dinamismo/motivação
Aplicações e resoluções de exercícios
Prática de experimentos
Outras
TOTAL

N
25
10
45
5
36
4
121

%
20,0
8,0
36,0
4,0
28,8
3,2
100

Pelas respostas dadas podemos perceber que as principais características de uma boa
aula de química e conseqüentemente do aumento da motivação dos alunos a estudarem tal
disciplina são: uma aula em que a teoria se relaciona com o cotidiano e aulas em que haja a
realização de experimentos.
2.3 Contextualização do ensino
A partir disso, perguntou-se aos alunos se os seus professores contextualizam os
conteúdos em sala de aula. Os resultados estão descritos na Tabela 3.
Tabela 3 – Porcentagem de professores que contextualizam os conteúdos.
Total
SÉRIES QUE OS PROFESSORES MINISTRAM.
N
%
Primeiro ano
25
20,0
Segundo ano
10
8,0
Terceiro ano
45
36,0
125
100
TOTAL

A análise dos questionários aplicados indica que apenas 34,20% dos professores
contextualizam os conteúdos que ministram, no segundo ano apenas 27,58% e no terceiro
34,48%. Se fizermos uma média das respostas dos alunos dos três anos, vamos obter o valor
de 32,08%, ou seja, um número relativamente baixo, em outras palavras, a contextualização é
quase inexistente. A ausência de aulas dinâmicas (em que a teoria se relaciona com a prática)
faz com que os alunos deixem de entender e participar das discussões, despercebendo como
ele poderá utilizar a teoria que esta estudando na prática e no dia a dia. Isto torna-se mais
claro com a leitura de uma resposta representativa como s que se segue.
“Uma aula leve, em que o foco não seja só a resolução de questões mas, um bom
entendimento do assunto e aplicações para assuntos cotidianos”
A maneira como a química é abordada na escola, a saber, descontextualizada,
contribui bastante para a falta de interesse de alunos, já que os conceitos são apresentados de
forma puramente teórica e, portanto, entediante para a maioria deles, pois a química é vista
como algo que deve ser memorizada e que não se aplica a diferentes aspectos da vida
cotidiana.

2.4 Fatores que auxiliaria no ensino
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Perguntou-se aos alunos também quais atividades de interesse deles poderiam ser
realizadas na escola de modo que houvesse uma melhoria na aprendizagem de química. Os
resultados estão na Tabela 4.
Tabela 4 – Atividades de interesse deles, ausentes na escola.
Total

ATIVIDADES
Existência de laboratório para realização de experiências
Aulas práticas pra ajudar a compreender a teoria
Sair da sala de aula e conhecer equipamentos de química
Palestras
TOTAL

N
49
41
25
10
125

%
39,2
32,8
20,0
8,0
100

A maior parte das respostas fornecidas pelos alunos refere-se a interesse que eles têm
a práticas laboratoriais.
Sob esta ótica o laboratório didático tem sido foco de muitos trabalhos de pesquisa. É
de conhecimento dos professores de ciências o fato de a experimentação despertar um forte
interesse entre alunos de diversos níveis de escolarização. Em seus depoimentos, os alunos
costumam atribuir à experimentação um caráter motivador, lúdico, essencialmente vinculado
aos sentidos. Para os estudantes, manusear substâncias, realizar práticas e comprovar os
conhecimentos vistos em sala de aula são importantes, tornando a aprendizagem mais fácil,
atraente e interessante. Logo, quando não são lis dado a oportunidade de realizarem
atividades que lhes interessam, suas motivações e aprendizagem para o estudo de química
diminuem.
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3. CONCLUSÃO
A motivação é fundamental ao ensino porque dirige a ação do educando para o
aprendizado. A química é por vezes considerada difícil e chata, saber disso, torna urgente a
elaboração de aulas instigadoras, dinâmicas e atraentes, que promovam a motivação e o
aprendizado. O atual ensino de química, na maioria das vezes, prioriza a transmissão de
informações sem qualquer relação com a vida do aluno, impossibilitando o entendimento de
uma situação-problema. Como conseqüência, os alunos passam a ter aversão à química e a
freqüência às aulas se torna um fardo que eles têm que carregar até a conclusão do Ensino
Médio.
Analisando os resultados pode-se perceber três fatores que traduzem a baixa
motivação dos alunos para a aprendizagem em química: quando a escola deixa de oferecer
condições mínimas de infra-estrutura, recursos didáticos e atividades culturais e científicas; a
maneira descontextualizada com que a química é abordada em sala de aula, pois se não existir
qualquer relação do conteúdo ministrado em aula com a vida do aluno isso impossibilita o
entendimento e o estímulo dos alunos à aprendizagem em química, e por fim, o terceiro fator
é a falta de experimentação, práticas laboratoriais, a ausência dessa práxis educativa (relação
teoria-prática) torna a química como uma ciência abstrata e distante dos alunos, resultando
diretamente na desmotivação dos mesmos.
Este trabalho foi de fundamental importância para nossas formações como
educadores, pois proporcionou uma reciprocidade maior entre informações e experiências
sobre a melhoria no ensino de química. Isso nos dá a consciência de que o ensino de química
deva ser trabalhado com o objetivo de despertar o interesse por conteúdos muitas vezes
abstratos e aparentemente sem nenhuma relação com o dia-a-dia do alunado. Leva-nos a
reflexão e nos dar a oportunidade de enxergar o que motiva os protagonistas do nosso
trabalho: os alunos.
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RESUMO
As metodologias utilizadas para o ensino da química, geralmente, são muito técnicas e ultrapassadas o
que contribui para tornar o processo de ensino-aprendizagem monótono e enfadonho, além de
desestimular o aluno, pois não ocorre a contextualização do conteúdo ministrado em sala de aula com a
realidade vivenciada por ele. Em virtude dessa necessidade de mudança metodológica, percebeu-se
uma crescente busca por meios alternativos para despertar o interesse do aluno pela disciplina e para
que o mesmo compreenda a importância dela, e por esse motivo desenvolveu-se este trabalho que visa
o ensino e à aplicação dos conteúdos de química de forma interdisciplinar utilizando jogos didáticos
como recurso facilitador na construção do conhecimento. Os jogos elaborados consistiram em geral de
perguntas e respostas de cunho interdisciplinar, com a aplicação de conteúdos já desenvolvidos em
aulas anteriores para que ocorresse um melhor entendimento dos assuntos.

Palavras-chave: Ensino de Química, lúdico, interdisciplinaridade.
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1. INTRODUÇÃO
O maior desafio deste projeto foi à elaboração de atividades lúdicas que fossem utilizadas com
ferramentas educacionais e que auxiliassem o processo avaliativo, já que grande parte dos livros se
baseia na metodologia da memorização dos conteúdos ministrados e esquecem a importância de
demonstrar ou apontar com exemplos práticos a aplicabilidade da Química durante a construção do
conhecimento.
O aspecto comportamental da Química está esquecido, e a mesma tornou-se uma disciplina estática e
isolada das demais. Esquecem que a Química é uma das ciências da natureza e, sendo assim encontra-se
presente em tudo que conhecemos e nos rodeia, desde o ar que respiramos ao surgimento de novas
tecnologias. Portanto, o estudo e a avaliação desta disciplina tornar-se-á mais prazeroso e interessante
quando for feito de maneira interdisciplinar e com o auxílio de ferramentas lúdicas. O elemento lúdico
tem cada vez mais espaço. Alguns autores destacam a eficiência dos jogos para despertar o interesse
dos alunos pela Ciência (SOARES, 2008; VYGOTSKY, 2007; BACHELARD, 1996). Á maioria destes autores
acreditam que os jogos educacionais promovem a motivação e facilitam o processo de aprendizagem,
raciocínio e compreensão do conteúdo.
O atual método avaliativo escolar obedece a padrões estabelecidos, os quais direcionam os professores
a agirem de maneira uniforme e superficial ao desenvolvimento dos estudantes. Na análise do
desenvolvimento escolar considera-se o “todo” e esquecem que cada indivíduo tem o seu ritmo, um
interesse em particular e uma visão diferenciada a cerca de uma experiência vivenciada coletivamente.
Logo, a inserção dos jogos propiciará uma maior proximidade entre professores e alunos, assim
possibilitando ao professor um olhar mais apurado a cerca do desenvolvimento de cada um dos alunos.
Por fim, a utilização das atividades lúdicas em sala de aula tem como objetivo principal a transformação
do atual processo avaliativo e de ensino-aprendizagem.
O objetivo deste trabalho é apresentar aos alunos de licenciatura em química uma forma de facilitar a
construção do conhecimento e o interesse pela Ciência de forma lúdica levando os alunos a entenderem
o conteúdo de química, possibilitando uma socialização entre a turma, contextualização do
conhecimento, motivação e criatividade durante a aprendizagem utilizando os recursos oferecidos pela
escola ou pelos alunos e professores.

2. METODOLOGIA
Com a finalidade de inovar o procedimento de ensino-aprendizagem e o método avaliativo,
desenvolveram-se atividades educacionais que relacionassem os conteúdos estudados na disciplina de
Química de forma interdisciplinar com as seguintes disciplinas: História, Geografia, Física e Biologia e, de
maneira lúdica. Elaboraram-se então três jogos, são eles: o Uno Químico, a Roleta Química e o Roda a
Roda Químico, nos quais os alunos precisão estabelecer conexão entre diversos assuntos.
Elaboraram-se jogos que podem ser adaptados de acordo com o conteúdo explorado e a necessidade do
professor. Eles foram desenvolvidos da seguinte maneira:


Analisaram-se os conteúdos de Química, História, Geografia, Física, Biologia estudados
referentes ao Ensino Médio, posteriormente selecionaram-se os seguintes conteúdos: Rochas
sedimentares, Minérios, Jazidas e minas, História do Brasil, Revolução Industrial, Revolução
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Francesa, Tipos de energia, Indução eletrostática, Eletromagnetismo, Enzimas, Fotossíntese,
Substâncias e misturas, Processos químicos de separação, Sais, Nomenclatura de
hidrocarbonetos, Lei de Proust, Matéria, Modelos atômicos, Gases, Densidade, Reação de
hidrogenação, Classificação de cadeia carbônica, Hibridização, Materiais laboratoriais.


Então, montaram-se três atividades lúdicas englobando os conteúdos selecionados acima.

A descrição dos jogos e as suas regras básicas são mostradas a seguir:
O Uno Químico é composto por 108 cartas divididas em quatro grupos de cores, rosa, amarelo, verde,
branco e por 4 cartas 4+ e 4 cartas coringas. Cada grupo é composto por 25 cartas distribuídas da
seguinte forma:


10 cartas numeradas de 0 a 9, todas as cartas possuem uma duplicata e uma pergunta com
exceção da carta 0, logo são 19 cartas,



2 cartas de seta = invertem o sentido do jogo,



2 cartas de bloqueio = bloqueia a jogada do próximo participante,



2 cartas 2+ = obriga o próximo participante a comprar duas cartas do baralho.

Regras
1. 6 jogadores, cada um iniciará o jogo com 7 cartas na mão,
2. Para iniciar, um jogador deverá retirar do seu baralho uma carta e fazer a pergunta contida na
mesma ao próximo jogador, caso este erre a resposta deverá comprar uma carta do baralho,
mas caso ele acerte a resposta deverá retirar uma carta do seu baralho de igual cor ou
numeração e fazer a pergunta ao próximo jogador e, assim sucessivamente;
3. As cartas de seta, bloqueio, 2+, 4+ e coringa não possuem perguntas;
4. As cartas 2+e 4+ são cumulativas;
5. Quando o jogador estivar apenas com uma carta na mão, o mesmo deverá falar “uno”;
6. Ganha o jogo quem ficar sem cartas.

O Roda a Roda Químico é composto por uma roda dividida em 14 partes, na qual existem dois “perde
tudo” e dois “passa a vez” e uma pontuação de 100 a 1000.
Regras
1. 3 jogadores,
2. Serão 3 rodadas e cada uma terá 3 perguntas;
3. O mediador, professor, fará uma pergunta e sorteará quem deverá iniciar o jogo girando a roda;
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4. Em seguida, o jogador deverá falar uma letra e caso erre o próximo jogador deverá girar a roda,
mas caso ele acerte o mesmo girará novamente a roda e, assim por diante até que falte 3 letras
para completar a resposta e, então o jogador terá 5 segundos para responder, porém se o
mesmo não souber o próximo jogador deverá girar a roda e responder;
5. Ganhará o jogo quem tiver mais pontos acumulados.
A Roleta Química é composta por uma roleta dividida em 12 partes numeradas de 1 a 12.
Regras
1. Os alunos deverão, se dividir em 3 grupos e, cada grupo deverá ter um representante
responsável por girar a roleta e responder corretamente as perguntas,
2. Os alunos do grupo poderão ajudar o representante a responder;
3. Cada espaço numerado na roleta terá uma pergunta e uma pontuação contida trás da pergunta;
4. Á medida que as perguntas forem respondidas o professor deverá colocar um X nos espaços;
5. Ganhará o jogo o grupo que obtiver mais pontos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os jogos educativos surgiram no século XVI, como suporte da atividade didática e a sua utilização
cresceu no século XX, impulsionada pela expansão da rede de ensino e pelas discussões sobre as
relações entre jogos e Educação.
Segundo Campos (2005), a utilização dos jogos como ferramenta educacional só pode ser realizada
corretamente a partir da compreensão dos fatores que contribuem para uma aprendizagem efetiva,
pois mais do o jogo, o que promoverá uma boa aprendizagem será a discussão e troca, com o professor
permitindo tentativas e respostas divergentes ou alternativas, tolerando os erros, propiciando novas
análises.
Ainda para Campos (2005), dependendo de como é conduzido, o jogo ativa e desenvolve os esquemas
de conhecimento, aqueles que colaborarão na aprendizagem de qualquer novo conhecimento, como
observar, e identificar, comparar e classificar, conceituar, relacionar e inferir. Também são esquemas de
conhecimento os procedimentos utilizados no jogo como o planejamento, a previsão, a antecipação, o
método de registro e contagem.
Macedo (2000, p.23) ressalta que a discussão estabelecida a partir de uma situação de jogo tendo como
mediador um professor, vai além da experiência e “possibilita a transposição das aquisições para outros
contextos”. De acordo com o autor, isto significa considerar que “as atitudes adquiridas no contexto de
jogo tendem a tornar-se propriedade do aluno, podendo ser generalizadas para outros âmbitos, em
especial, para as situações em sala de aula”.
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Os jogos propostos podem ser facilmente adaptados a diversos conteúdos. E pela sua estrutura,
representam situações em que o aluno tem de enfrentar limites. Não somente os limites da regra do
jogo, mas também seus próprios limites que devem ser superados para que o aluno possa ter êxito.
Permitem ainda que o ele crie ou modifique as regras, de comum acordo com seus parceiros,
propiciando o desenvolvimento de sua autonomia moral. Com essa proposta desenvolvida, cabe ao
professor buscar novas maneiras de interagir com os alunos buscando sempre o melhor
desenvolvimento dos mesmos.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho foi desenvolvido em virtude do crescente desinteresse pela disciplina de Química por
parte dos alunos do Ensino Médio. A atividade lúdica apresenta uma nova óptica frente a outras
técnicas já conhecidas e desenvolvidas pela a comunidade de profissionais direcionados ao Ensino de
Química no Brasil, pois os jogos são instrumentos muito importantes no processo de construção do
conhecimento e, os mesmos permitem que o aluno desenvolva suas competências no âmbito das
relações interpessoais, da comunicação e do trabalho em equipe e utilize a relação
cooperação/competição em um contexto de aprendizagem, pois o aluno coopera com os colegas de
equipe e compete com as outras equipes que são formadas por seus demais colegas da turma.
Por fim, o emprego das atividades lúdicas na educação torna as aulas mais prazerosas e dinâmicas e o
professor possibilita aos alunos um maior aproveitamento durante o processo de aprendizagem. O
professor precisa estar preparado para conduzir as atividades em sala de aula sem perder o foco, assim
garantindo a efetividade da aprendizagem.

5.
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RESUMO
Com o avanço da tecnologia o consumo de pilhas e baterias tem crescido muito nos últimos
anos, devido o seu tempo de vida útil ser extremamente pequeno. O consumo elevado desses produtos
tem gerado um quantitativo enorme de resíduos, que por muitos é descartado de forma inadequada
causando, em alguns casos, sérios problemas ao meio ambiente e ao homem. Essa problemática cresce
ainda mais, pois, segundo a Resolução nº 257 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) as
pilhas que estiverem em conformidade com os limites máximos permitidos, podem ser descartadas
juntamente com o lixo doméstico. Todavia, a realidade das cidades pequenas é diferente da cidade
grande, que contam em sua estrutura um sistema de coleta seletiva e aterro sanitário devidamente
regularizado. As pequenas cidades, em muitos casos, sequer possuem coleta seletiva, e, quando as
possuem, é feita de forma deficiente, porque os seus resíduos são armazenados em lixões municipais, o
que segundo a lei não é aceitável. Esta pesquisa visa observar como é feito o descarte de pilhas e
baterias no município de Zé Doca, compará-lo com a resolução nº 257/99 do CONAMA e identificar: os
riscos de contaminação do meio ambiente; os perigos para saúde da população e indicar uma melhor
solução para minimizar os riscos de contaminação que estes podem trazer. Observa-se que como o
município possui uma infraestrutura deficiente no que tange a coleta seletiva e a aterro sanitário
existem sim algumas formas para que as pilhas sejam descartadas de forma segura, que seria a criação
de um local especifico, longe do lixão, que contenha de todos os aparatos de segurança, transbordo e
armazenamento, bem como profissionais treinados para que a armazenagem seja efetuada de forma
segregada, e após algum certo tempo, seriam enviados para reciclagem ou para tratamento. No caso
das baterias de celulares e similares e pilhas recarregáveis o correto é devolvê-las ao fabricante por
meio de oficinas autorizadas, lojas autorizadas, posto de coleta para que estes enviem ao fabricante ou
a empresas que reciclem estes materiais. Como no município em questão não existem serviços
autorizados e poucas são as lojas que aceitam esses resíduos (muitas apenas aceitam se o mesmo foi
comprado no local) a mesma sugestão para as pilhas pode ser aplicada.

Palavras-chave: Pilhas; Baterias; Descarte; Meio Ambiente.
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1. INTRODUÇÃO
A utilização das pilhas e baterias no mundo tem crescido de forma gigantesca devido ao
grande avanço das novas tecnologias, e com isso, também cresce a preocupação com o destino final,
não somente das pilhas e baterias como dos aparelhos em si. Como o tempo de vida útil das pilhas é
relativamente pequeno seu consumo é muito grande, o que faz gerar uma quantidade de resíduos
sólidos que, muitas vezes são descartadas de forma incorreta no meio ambiente provocando sérios
danos à natureza. Com o objetivo de minimizar os impactos causados pelo descarte incorreto das pilhas
e baterias o Conselho Nacional do Meio Ambiente criou a Resolução nº 257 de 30 de Junho de 1999 que
juntamente com a NBR-11175 e conforme o disposto em seu Regimento Interno, e:
ͻ
Considerando os impactos negativos causados ao meio ambiente pelo descarte
inadequado de pilhas e baterias usadas;
ͻ
Considerando a necessidade de se disciplinar o descarte e o gerenciamento
ambientalmente adequado de pilhas e baterias usadas, no, que tange à coleta, reutilização, reciclagem,
tratamento ou disposição final;
ͻ
Considerando que tais resíduos além de continuarem sem destinação adequada e
contaminando o ambiente necessitam, por suas especificidades de procedimentos especiais ou
diferenciados, resolve:
“Art. 1º As pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio
e seus compostos, necessárias ao funcionamento de quaisquer tipos de aparelhos, veículos ou sistemas,
móveis ou fixos, bem como os produtos eletroeletrônicos que as contenham integradas em sua
estrutura de forma não substituível, após seu esgotamento energético, serão entregues pelos usuários
aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas
indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes adotem, diretamente ou por
meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final
ambientalmente adequada” (CONAMA 2011).
Após avaliar as implicações causadas com o impacto do descarte de pilhas e baterias, este
estudo visa obter informações acerca do descarte desses materiais no município de Zé Doca e quais as
consequências ambientais que estes aparatos tecnológicos podem acarretar para meio ambiente e qual
a possibilidade da reciclagem desses produtos tanto no ponto de vista econômico, ambiental e
principalmente na saúde.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA
As pilhas e baterias são produtos bastante comuns no nosso cotidiano, e a cada dia o seu uso
tem se tornado intenso, devido ao grande desenvolvimento tecnológico, que trouxe para o mercado
uma gama de aparelhos portáteis, trazendo para a sociedade maior conforto e comodidade, bem como,
maior praticidade.
Para o funcionamento dos aparelhos portáteis, foram criados dispositivos denominados de
pilhas e/ou baterias, que segundo Afonso et al (2003, p. 573), sua energia é convertida através de
reações ou energia química em energia elétrica, fazendo com que o aparelho possa ativar suas funções.
A palavra pilha tem sido utilizada para caracterizar os dispositivos que possuem em sua
estrutura apenas uma célula voltaica, ou seja, possuem em sua estrutura apenas dois eletrodos e um
eletrólito, organizados de forma a produzir a energia elétrica. Já, o termo bateria é usado para designar
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células voltaicas que estão interconectadas, ou seja, as baterias constituem-se em um conjunto de
pilhas que podem ser organizadas em série ou em paralelo de forma a produzir energia elétrica, como
por exemplo, a bateria de um carro. Segundo Bocchi; Ferracin e Biaggio (2000, p.28), o termo pilha e
bateria têm sido comumente utilizados para designar os sistemas eletroquímicos fechados que
armazenam energia. Porém a Resolução nº 257 de 30/06/99 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), em seu art. 2º, define por meio de incisos o conceito de pilhas e baterias e de todo e
qualquer gerador de energia de acordo com a sua composição química e sua utilização. As mesmas
estão divididas em duas categorias: úmidas e secas. As baterias ditas úmidas são aquelas que possuem
em sua estrutura um eletrólito líquido. Em relação às pilhas e baterias secas, elas estão divididas no que
podemos chamar de subgrupos, que são: primário e secundário, onde as primárias são aquelas que não
podem ser recarregadas como, por exemplo, as pilhas alcalinas (utilizadas em controles remotos,
brinquedos e etc.) e as secundárias são aquelas que podem ser recarregadas como, por exemplo, as dos
notebooks, celulares e outros.
Existe uma gama de pilhas primárias atualmente no mercado, porém as mais comercializadas
nacionalmente segundo Bocchi; Ferracin e Biaggio (2000, p.30) são as de “zinco/dióxido de manganês
(Leclanché), zinco/dióxido de manganês (alcalina) e lítio/dióxido de manganês”, onde cada uma delas
necessita de cuidados especiais na hora do descarte, pois os componentes químicos presentes nas
mesmas quando descartados de forma incorreta podem trazer consequências severas ao meio
ambiente. E visando evitar possíveis danos ambientais o CONAMA por meio da Resolução nº 257 de
30/06/99 estabelece normas para a produção, importação e destinação final desses produtos.
Em relação ao destino final das pilhas e baterias a Resolução nº 257 de 30/06/99 do CONAMA
estabelece o seguinte:
“Art.8º.”. Ficam proibidas as seguintes formas de destinação final de pilhas e baterias
usadas de quaisquer tipos ou características:
I - lançamento “in natura” a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais;
II - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não
adequados, conforme legislação vigente;
III - lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, terrenos baldios, poços ou
cacimbas, cavidades subterrâneas, em redes de drenagem de águas pluviais, esgotos,
eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação”.
(CONAMA, 1999).

Segundo o Art. 12 da Resolução de nº 257, o fabricante fica responsável em criar sistemas que
reutilizem, reciclem e façam o tratamento e/ou disposição final dos materiais produzidos de acordo com
a legislação vigente.
Porém, o Art.13 da mesma Resolução cita que, as pilhas e baterias que atenderem o
estabelecido no artigo 6º, que trata das quantidades máximas dos compostos químicos a serem
utilizados na sua fabricação, poderão ser descartadas juntamente com o lixo doméstico, para tanto o
fabricante deverá dispor na embalagem do produto informações necessárias para que o consumidor
saiba distinguir as baterias que podem ser descartadas em lixo doméstico da aquela que devem retornar
ao fabricante.
Em se tratando da reciclagem, tratamento e reutilização das pilhas e baterias, o artigo 14 da
Resolução de nº 257, diz que esses processos devem ser realizados pelo fabricante ou por terceiros, de
forma segura e adequada, pois os elementos presentes nas pilhas e/ou baterias podem ser prejudiciais à
saúde humana e ao meio ambiente. Porém quando não for possível fazer o tratamento ou a reciclagem
estes deveram ser encaminhados para a incineração.
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Portanto, este trabalho fundamenta-se na importância de averiguar o impacto causado com o
descaso ambiental na cidade de Zé Doca, Estado do Maranhão, no que diz respeito ao destino final para
o uso de pilhas e baterias, além de disseminar informações para que a população possa se prevenir de
doenças causadas pelo chumbo, como doenças neurológicas; o cádmio e o mercúrio que afeta a
condição motora, entre outras.

3. METODOLOGIA
A metodologia utilizada para este trabalho constou em revisões bibliográficas com objetivo de
identificar os seguintes aspectos: tipos de baterias existentes no mercado; nomenclatura e classificação;
investigar sobre como deve ser feito o descarte das mesmas segundo as normas; quais os riscos ao
ambiente estes produtos podem trazer, se descartados de forma incorreta; pesquisar sobre a
viabilidade da reciclagem no município de Zé Doca, tanto no ponto de vista socioeconômico quanto na
saúde. Inicialmente foram realizadas saídas de campo com questionário semiestruturado para averiguar
como é feito o descarte das pilhas e baterias. A pesquisa de campo constou de três etapas a seguir:
1. A primeira etapa consistiu da aplicação do questionário semiestruturado, onde foram
entrevistados 100 (cem) moradores do município de Zé Doca para conhecer como eles fazem o
descarte das pilhas e baterias;
2. A segunda fase consistiu em uma visita ao lixão municipal para observarmos se existe alguma
possibilidade de contaminação no solo ou nas águas por meio desses materiais; e
3. Em seguida foram feitas as considerações sobre as bibliografias pesquisadas e os resultados da
pesquisa em campo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os dados coletados, pode-se inferir que a população zedoquense ao descartar
suas pilhas e baterias o faz da forma que, segundo eles, é a maneira mais adequada para não agredir o
meio ambiente. Conforme podemos observar na figura abaixo (ver Figura 01).

Figura 01 – Local onde são descartadas as pilhas

De acordo com a pesquisa, a maioria dos entrevistados jogam fora suas pilhas junto com o lixo
doméstico, o que segundo a Resolução nº 257 do CONAMA é totalmente aceitável, se, somente se, as
pilhas estiverem em conformidade com o que dispõe a resolução nº 257 nos artigos 5º e 6º que se
refere ao quantitativo de compostos químicos (cádmio, chumbo, mercúrio e outros) que cada pilha

1984

pode conter para produzir de energia. O Art.13 fala que as pilhas que obedecem aos limites previstos
nos artigo 5º e 6° podem ser descartadas juntamente com os resíduos domiciliares, em aterros
sanitários licenciados. No caso do município de Zé Doca o problema é mais agravante, pois a cidade não
consta de aterro sanitário, e sim de um lixão a céu aberto o que para a resolução não é adequado para o
descarte desses materiais.
Porém, de acordo com os artigos 5º e 6º, se os compostos químicos presentes nas pilhas
estiverem dentro do estabelecido nesses artigos estas podem ser descartadas juntamente com o lixo
doméstico, pois conforme os mesmos artigos, essas quantidades de compostos não prejudicam o meio
ambiente, se forem descartados em aterros sanitários devidamente licenciados. Em relação ao
município de Zé Doca o quadro é mais agravante, pois o lixo é depositado a céu aberto e em seguida é
ateado fogo. A incineração somente é permitida em locais apropriados e respeitando rigorosamente a
NBR-11175/1990 que trata da incineração de resíduos sólidos perigosos. Constatou-se que a incineração
dos resíduos que são depositados no lixão pertencente ao município, onde foram efetuadas as
pesquisas não atende aos padrões estabelecidos pela NBR-11175/1990.
Como podemos verificar na Figura 02, a grande maioria dos entrevistados separam as pilhas e
baterias do lixo comum. Encontra partida ainda existe um percentual que ainda não possui o cuidado de
separá-las do lixo orgânico, e este percentual deve ser levado em consideração, pois, a separação desses
materiais ajuda a minimizar alguns riscos a saúde humana e ao meio ambiente.

Figura 02 – Separação de pilhas e baterias do lixo comum.

A separação das pilhas e das baterias dos demais resíduos torna-se importante, pois através da
mesma pode-se isolá-las dos demais resíduos, mesmo que de forma não ecologicamente correta, e
evitando assim que estas sejam incineradas com os demais resíduos. Durante a visita ao lixão, notou-se
a presença de diversos catadores, que se expunham aos vapores tóxicos das fumaças expelidas pela
combustão, atentou-se também que eles não dispunham de nenhum tipo de equipamento de proteção
individual para fazer a catação, o que os tornava mais vulneráveis a possíveis contaminações, pois,
existiam em meio aos resíduos, pilhas que estavam estouradas, baterias de celulares que estavam
parcialmente queimadas e outras totalmente destruídas pelo fogo, o que possibilita a contaminação por
meio do lítio ou do cádmio, uma vez que a maioria das baterias de celulares e demais aparelhos que
possuem facilidades em recarga contem um desses elementos químicos.
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Figura 03 – Você acha correto separar as pilhas e baterias do lixo comum.

De acordo com a figura acima (Figura 03), a população zedoquense tem a consciência de que as
pilhas e baterias prejudicam o meio ambiente e por isso segundo eles estas devem ter um local
especifico para seu descarte, sendo primeiro devem ser separadas do lixo comum, através da coleta
seletiva, e posteriormente levados para um aterro sanitário, ou levados a postos autorizados para troca,
venda ou reciclagem. Conforme podemos observar na figura abaixo (ver Figura 04), a melhor destinação
para as pilhas e baterias segundo os entrevistados é guardar em local apropriado e seguro, porém
guardar somente não irá resolver o problema e sim adiá-lo. No entanto existe uma preocupação por
parte da população em relação à coleta seletiva, que na concepção destes consistiria uma opção segura
para que o descarte desses materiais não agrida o meio ambiente.
A reciclagem e a devolução desses produtos são relativamente aceitas pela população, apesar
de não existir na cidade ponto de coleta de reciclagem ou ponto de devolução para esses produtos.
Todavia existem pessoas que levam para outras cidades para um ponto de coleta autorizado.

Figura 04 – Destino das baterias de celular
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Existe na população zedoquense a consciência do descarte correto das pilhas e baterias, porém
por deficiências na infraestrutura da cidade, como: falta de aterro sanitário, local apropriado e falta
coleta seletiva, fazem com que a população seja displicente no tocante a seletividade do lixo, aja vista
que o lixo da cidade é depositado em lixão a céu aberto, o que segundo o artigo 8° da resolução nº 257
do CONAMA, não pode ser feito dessa maneira, pois esses materiais podem contaminar o solo, por ser
carregado de elementos químicos que mesmo que em pequeníssimas quantidades se acumulado irá
contaminar o meio ambiente, também por ser um local acessível a todos, pois crianças brincam e catam
lixo naquele local, cheio de materiais perfuro cortante e outros podem trazer um sério risco as pessoas
que ali passam.
Em si tratando das baterias de celular o correto segundo a resolução nº 257 é a devolução ao
fabricante ou a terceiros que darão a destinação final conforme a legislação vigente, que poderão ser:
tratamento para depois serem lançadas em local próprio e seguro, reciclagem ou em ultimo caso
incineração.
“Art. 1o As pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo,
cádmio, mercúrio e seus compostos, necessárias ao funcionamento de quaisquer tipos
de aparelhos, veículos ou sistemas, móveis ou fixos, bem como os produtos eletroeletrônicos que as contenham integradas em sua estrutura de forma não substituível,
após seu esgotamento energético, serão entregues pelos usuários aos
estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada
pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, para que
estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de
reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada.”
(CONAMA, 1999).

Em relação à reciclagem esta deve ser efetuada pelo fabricante ou por terceiros e deverá seguir
todo o processo em consonância com as leis ambientais. No município de Zé Doca, podemos observar
que a população considera que o armazenamento em local apropriado é a maneira mais correta para o
descarte eficaz e seguro das baterias de celulares, porém conforme observamos no artigo 1º da
resolução nº 257, acima citado as baterias de celulares e afins devem ser devolvidas ao fabricante para
que se tomem as devidas decisões pertinentes ao descarte de seus produtos.

5. CONCLUSÃO
O descarte das pilhas e baterias requer cuidados especiais por parte não apenas dos moradores,
mas também do órgão competente para fazê-lo. Conforme podemos observar no município de Zé Doca
o descarte das pilhas e baterias é um problema muito sério não somente para o meio ambiente, mas
para aqueles que do lixo tiram seu sustento, pois como podemos observar as pilhas e baterias são em
sua maioria depositada de forma irregular em um lixão a céu aberto. O que se pode fazer para sanar
parcialmente esse problema é a criação de um depósito para que a população leve suas pilhas para
serem acondicionada, onde estas após um período de tempo possam ser enviadas, para a reciclagem,
tratamento, e no caso das baterias de celulares e afins serem encaminhados ao fabricante.
Observou-se que durante a aplicação do questionário houve uma sensibilização de
aproximadamente 70% dos entrevistados sobre a forma como eles estavam descartando seus resíduos e
que estes se propuseram a tentar fazer a seletividade de seus resíduos, e com relação às pilhas e
baterias levá-las a um ponto de coleta ou troca autorizada. Em contra partida constatou-se que poucos
conhecem de fato quais os riscos a saúde estes materiais podem trazer se manuseados ou descartados
de forma incorreta. Percebeu-se também que o nível de conhecimento a respeito da toxicidade
provenientes desses produtos está diretamente ligado ao grau de instrução do indivíduo.
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RESUMO
A experimentação por favorecer o desenvolvimento do potencial dos alunos é considerada um
método de ensino privilegiado para desenvolver as atividades e conteúdos de química. O presente
trabalho se propôs a investigar se a aprendizagem pode ser estimulada através da teoria/prática por
meio de uma metodologia alternativa, que no caso desta pesquisa, se restringe as experiências. Esta
pesquisa tem por objetivo principal, investigar o aprender através da práxis. A metodologia da pesquisa
foi de intervenção, aonde foram propostas nove experiências sobre separação de misturas,
acompanhando uma análise qualitativa e quantitativa dos resultados obtidos através de dois
questionários, análise de acertos e erros da resolução das experiências e a observação. Os sujeitos da
pesquisa foram 360 alunos de oito turmas do 1º Ano do Ensino Médio do turno vespertino de uma
escola pública de Manaus, sendo que para este total foi realizado apenas a análise dos acertos e erros
na resolução das experiências, aonde foram retirados 45 alunos deste total para serem avaliados,
também, com relação aos questionários e a observação.

Palavras-chave: experimentação, aprendizagem teórico/prática, metodologia alternativa.
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1. INTRODUÇÃO
O Ensino de Química tem sido debatido em diversos setores da atualidade. No que diz respeito a
educação, essas discussões e debates foram se amplificando com o passar do tempo, pois começaram a
surgir conceitos fundamentais que envolviam tal processo. Dentre os conceitos mais importantes, se
destacou o processo de ensino aprendizagem baseado na figura do professor-aluno, pois segundo
Fiedler (1975), existe uma influência na aprendizagem dos alunos a partir daquilo que o professor faz
em suas aulas.
As análises realizadas por Amidon e Simon (1990), com base na realidade do ensino aprendizagem
de química, relatavam um procedimento acomodado, onde o professor era um mero reprodutor de
conceitos e assuntos específicos da matéria. Desta forma, observando-se a realidade encontrada nas
escolas, foram sendo propostas formas de modificação ou amenização de tais problemas, surgindo,
assim, as primeiras ideias sobre metodologias alternativas, que visam “construir métodos adequados
para captar e transformar o ensino aprendizagem” (DEMO, 2005, p.13).
Estas metodologias foram criadas com o intuito de melhorar ou diminuir os entraves e problemas
encontrados na metodologia de ensino dos professores de química, buscando uma interface ligada
diretamente à forma como o professor ministrava as suas aulas. Com isso, várias propostas foram
criadas e desenvolvidas, dentre as quais, a experimentação no ensino, que visa atestar as teorias dos
livros; discutir sobre as teorias; reformulá-las a partir da memória primitiva dos alunos; e, reestruturá-la
com base nos conhecimentos tidos a priori, adquiridos e reformulados pelos alunos.
A partir disto, buscando esclarecer um pouco mais sobre a experimentação no ensino de química, é
importante ressaltar que ela não é meramente um ensino diferenciado, baseado em uma motivação
recíproca, mas, uma proposta educacional que visa desenvolver a criatividade, a exploração, a
curiosidade, o raciocínio e a compreensão do educando frente às novas descobertas realizadas pelo
mesmo ao se deparar com o novo, pois segundo estudiosos, “trabalhamos conceitos pertinentes à
compreensão do fenômeno químico em nosso meio, buscando um contexto diretamente relacionado à
vivência das pessoas”(MORTINER, 2000, p.42).
Assim, buscamos entender a práxis adquirida a partir da experimentação, onde o objetivo principal
desta pesquisa será investigar a relação entre o aprender a partir da teoria/prática em um experimento,
que é uma forma de refúgio e fuga do ensino baseado em reproduções de livros didáticos. Com base
nestas reproduções, Almeida (2007) relata que, “ao se restringirem a uma abordagem estritamente
formal, os alunos acabam não contemplando as várias possibilidades que existem para tornar a ciência
mais palpável e associá-la com os avanços científicos e tecnológicos atuais que afetam diretamente a
nossa sociedade”, tornando-se apenas uma reprodução continua de conhecimentos sem finalidades,
cujo desinteresse do discente pelo conteúdo, poderá provocar uma fuga do processo de
ensino/aprendizagem.
Diante deste contexto, foi proposta uma pesquisa com abordagem qualitativa e quantitativa,
utilizando como método de análise do ensino/aprendizagem de química, a construção e o
desenvolvimento de nove experimentos sobre separação de misturas, onde foram utilizados para a
coleta de dados, a observação, a análise dos acertos e erros durante a resolução das experiências e dois
questionários contendo perguntas fechadas que foram aplicadas a 45 alunos do 1º Ano do Ensino Médio
de uma escola pública de Manaus. Os questionários destinados aos discentes visavam saber a relação
entre a experimentação e o ensino/aprendizagem de química antes e depois da aplicação das
experiências. Juntamente com a aplicação dos questionários, foi realizada uma observação direta aos
alunos, onde tivemos contato com os mesmos, antes e depois da aplicação dos experimentos, com a
intenção de relacionar os depoimentos apresentados nos questionários com o ambiente escolar onde os
adolescentes aprendem praticando.

1990

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
As experiências foram criadas e desenvolvidas com o intuito de melhorar o processo de
ensino/aprendizagem da química, pois quando elaborada de forma que estimule uma compreensão do
fenômeno estudado, acaba por refletir a alegria, magia e encanto de uma nova descoberta ou
comprovação da mesma. Deste modo, a prática experimental leva a afirmativa de algo que antigamente
era tido como incerto, devido a isto, se tornou um bom amparo durante as explicações nas aulas de
química, pois a mesma visa atestar a teoria dos livros, mostrando de onde partiram as idéias básicas das
construções ao ensino de química. Com isso, toda nova teoria necessita ser testada para se tornar uma
ciência, pois o caráter científico da química se refere não só a discussões, mas a comprovação dos
mesmos. Desta forma, toda a experimentação deve proporcionar aos alunos, o desenvolvimento de
suas habilidades científicas, para que os mesmos possam notar que a prática se constitui integralmente
impulsionada pela análise científica de uma teoria proposta.
A prática experimental possui um processo responsável pela ampliação do conhecimento, através
da prática vivenciada pelos discentes, as quais são realizadas com liberdade. As atividades
experimentais para Giordan (2003) “possibilitam que o aluno construa seu conhecimento”, já que
auxiliam no desenvolvimento das suas potencialidades científicas. Daí a necessidade de ser submetida a
um regime de atividade exploratória e de trabalho espontâneo e investigativo, e, o laboratório pode ser
considerado o espaço ideal para que esta atividade possa acontecer, pois é um espaço em que há
liberdade, proporcionando um clima de concentração, deixando implícito a importância de se trabalhar
determinado assunto, para que através do mesmo, seja possível adquirir habilidades científicas, onde
acertar ou errar faz parte da construção de uma nova teoria ou conhecimento, pois “os experimentos
favorecem a instauração de uma ligação entre o mundo dos objetos, o mundo dos conceitos, leis e
teorias e o das linguagens simbólicas” (SANTOS, 2002, p. 10). Porém, além dos aspectos básicos que
constituem a experimentação como ciência, é necessário inseri-la no meio educacional por meio da
inclusão que “contribui para a caracterização do método investigativo da ciência” (SANTOS e
SCHNETZLER, 1996, p.21). Ainda segundo os autores Santos e Schnetzler (1996), ela é apontada como
relevante, por ressaltar a função pedagógica proveniente do experimento, atuando como auxiliar na
compreensão dos fenômenos químicos.
A característica pedagógica que esta ciência pode vir a ter, destacada através do processo de
ensino/aprendizagem, se deve ao fato da mesma possuir uma relação estreita entre a teoria e a prática,
pois como afirma Hodson (1988), “a teoria e o experimento apresentam interatividade e
interdependência de forma que o experimento auxilia a elaboração da teoria e a teoria determina o
modo como devem e podem ser levados os experimentos”. Desta forma, ao executar uma prática
científica ou experimento, o pesquisador sente-se participando do ato investigativo, construindo sua
própria identidade, mas para que isso ocorra, Santos (2002) destaca que, “[...] é necessário que a
atividade experimental seja problematizadora do processo ensino e aprendizagem, sendo apresentada
antes da construção da teoria nas aulas de ciências, e não como ilustrativo dos conceitos já expostos
(forma tradicional da abordagem experimental)”.
Em concordância com o autor acima, se faz necessário um acompanhamento das etapas da
experiência para que ela não adquira uma abordagem tradicionalista, que para Santos (2002):

Entende-se por abordagem tradicional a prática educativa caracterizada pela transmissão dos
conhecimentos acumulados pela humanidade ao longo dos tempos. Essa tarefa cabe
essencialmente ao professor em situações de salas de aula, agindo independentemente dos
interesses dos alunos em relação aos conteúdos das disciplinas
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Apesar da característica tradicionalista está ligada mais ao ensino teórico de química, a mesma é
capaz de ser vista nas experiências, pois depende da metodologia utilizada pelo professor, pois da
mesma forma que se impõe uma fórmula, somos capazes de realizar o mesmo com uma experiência,
tratando os discentes como uma “folha em branco ou tábua rasa” (FREIRE, 1979, p. 18). Isto acaba por
tornar o ensino, segundo Hodson, “eticamente duvidoso”, pois é baseado em um repasse de
informações técnicas que tornam o aluno o receptáculo de tudo que é ensinado em um laboratório,
fazendo com que “[...] o aluno se limite, passivamente, a escutá-lo” (MIZUKAMI, 1986, p.23), sendo que
este não irá utilizar estas informações técnicas em seu cotidiano como cidadão e aluno. Ainda tratando
sobre as experiências, segundo Gil-Perez (2005):

Muitas atividades experimentais propostas no ensino têm a concepção empírico-indutivista, a
qual evidencia o papel da observação e da experimentação “neutra”, esquecendo o papel
essencial das hipóteses como norteadoras das investigações e dos corpos de conhecimento, e
dessa maneira, podem contribuir para uma visão deformada do trabalho científico por parte dos
alunos.

A partir disto, percebemos que a experimentação começou a ser construída como ciência da mesma
forma quando se tratavam os fenômenos da natureza na época de Aristóteles, onde se propunham
conceitos não formalizados sobre as ideias relativas sobre suas concepções, esquecendo-se dos reais
valores da investigação para qual era feita.
Desta forma, o real sentido de ciência experimental começou a ser construído conforme o
desenvolvimento da mesma ao longo dos anos, passando a ser considerado mais tarde, pelos mesmos
autores, Gil-Perez e Valdéz Castro (1996), como:
[...] atividade experimental que pode explorar algumas contribuições das atividades científicas,
como por exemplo: favorecer a reflexão dos estudantes sobre a relevância e o possível interesse
das situações propostas, ressaltar a dimensão coletiva do trabalho científico, considerar a
elaboração de hipóteses como atividade central da investigação científica, ressaltar o papel da
comunicação e do debate.

Assim, observamos que a experiência como ciência se desenvolveu ao longo dos anos, a partir das
influências imposta as mesmas, pois a ciência passou por caminhos e descaminhos antes de chegar ao
seu real sentido, que segundo os PCN’s:
Deve possibilitar aos alunos a compreensão das transformações químicas que ocorrem no
mundo físico de forma abrangente e integrada, para que estes possam julgar, com fundamentos,
as informações adquiridas na mídia, na escola, com pessoas, etc. A partir daí, o aluno tomará sua
decisão e dessa forma, interagirá com o mundo enquanto indivíduo e cidadão (MEC/SEMTEC,
1999).

Afinal, esta nova concepção científica e atual, poderá se desenvolver em diversos setores da química
experimental científica, onde abordará vários sentidos e significados entre teoria e experimentos.
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3. MATERIAL E MÉTODOS
A idéia da construção dos nove experimentos sobre separação de misturas se deu durante a análise
da metodologia da professora de uma escola publica, situada no centro de Manaus e durante a
realização de um projeto de iniciação a docência (UIRAPURU) através do apoio financeiro da CAPES,
onde fomos encaminhados a escola campo para observar o que esta possuía para proporcionar uma
metodologia alternativa ao professor. Durante a observação da estrutura da escola, foi realizada uma
análise com relação a metodologia de uma professora formada em Licenciatura em Química e que era
responsável pelas aulas de química nas turmas de 1º Ano do Ensino Médio, aonde a mesma, no decorrer
deste período de observação, estava ensinando os conceitos básicos de química para os alunos.
O projeto de iniciação a docência que levou a criação dos experimentos, tinha por principal objetivo,
propor aos bolsistas envolvidos na sua criação, uma análise da escola campo e também auxiliar durante
a criação de materiais que pudessem proporcionar uma ajuda ao professor, sem se tornar pesado para o
último a sua utilização e desenvolvimento. Assim, foi escolhida uma atividade prática que se relacionarse diretamente com a química, neste caso, a experimentação baseada na separação de misturas.
Os desenvolvimentos dos experimentos compreenderam diversas etapas, desde seu planejamento
até sua aplicação e resultados. Estas etapas estão especificadas abaixo:
1.
Foi realizada uma análise da metodologia da professora-campo, aonde se detectou as possíveis
dificuldades da mesma na construção de uma metodologia alternativa. Desta forma, foi proposto a
docente, uma construção de experimentos sobre separação de misturas.
2.
Criação dos nove experimentos a partir das aulas expositivas realizadas no 1º Ano do Ensino
Médio pela professora-campo.
3.
Análise dos experimentos, possíveis correções e aprovação da professora-campo para o
desenvolvimento dos mesmos no laboratório de ciências da escola.
4.
Por fim, a aplicação dos nove experimentos em cada turma de 1º Ano do Ensino Médio, sendo
ao todo oito turmas, possuindo 45 alunos em cada sala, no período da tarde. O experimento foi avaliado
por meio de questionários e observações realizadas durante a prática experimental.
Estas duas últimas etapas serão mais bem explicadas na análise e interpretação dos dados.

3.1 Análise da Metodologia
Como foi explicado anteriormente, foi realizada uma observação da forma como o ensino de
química era explicado aos alunos do 1º Ano do Ensino Médio e apresentada uma proposta de ensino
alternativo a professora - campo para auxiliar na fixação dos conteúdos sobre separação de misturas.
A metodologia alternativa que foi apresentada a professora-campo teve por base as propostas
abordadas por Borges (1998), cujos experimentos seguem uma concepção de experiências
construtivistas, com o intuito de “valorizar a compreensão, incentivar as atitudes questionadoras,
promover a autonomia dos alunos, valorizar a cooperação e o trabalho em grupo e promover a atitude
de pesquisa”.
Desta forma, segundo Borges (1998), a experimentação dentro da ótica construtivista pressupõe os
seguintes atributos:
a. Uso do conhecimento prévio dos alunos – parte do pressuposto que os alunos já tenham um
certo conhecimento sobre o tema e, assim, podem iniciar as discussões.
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b. Uso intensivo de diálogo e reflexão – o diálogo possibilita, além de tomar contato com o
conhecimento, fazer o acompanhamento e a avaliação dos alunos ao longo do processo
experimental. Já a reflexão possibilita a superação de conhecimentos prévios e/ou sua
reformulação, visando à compreensão.
c. Proposição das atividades em forma de problema – a problematização permite a utilização
dos conhecimentos prévios e possibilita ao aluno investir no processo reflexivo.

As características do experimento construtivista, relatadas nos parágrafos “a” e “b”, foram
desenvolvidas pela professora-campo, onde a mesma abordou os conhecimentos prévios adquiridos
pelos alunos no seu cotidiano em relação ao conteúdo de misturas, através de uma aula expositiva e
dialógica, favorecendo, assim, uma reflexão sobre os conteúdos específicos e as experiências cotidianas.
Já o parágrafo “c”, correspondeu a parte da experimentação ligada ao cotidiano dos alunos.

3.2 Criação dos Nove Experimentos
Os nove experimentos foram criados com o objetivo de serem utilizados em turmas de 1º Ano do
Ensino Médio no momento em que o professor desejar introduzir o conteúdo de separação de misturas.
Todos os experimentos foram criados para serem desenvolvidos em equipes pelos alunos, com o
objetivo de favorecer a cooperação e o trabalho em grupo, onde os discentes devem discutir sobre o
que acontece em cada etapa dos procedimentos criados, levando em conta os conhecimentos prévios
adquiridos no cotidiano e nas aulas teóricas desenvolvidas durante a explicação do professor.
Os nove experimentos criados possuem separação de misturas diferentes, que corresponderam aos
seguintes métodos explicados pelo professor: dissolução fracionada, decantação sólido-líquido e
líquido-líquido, filtração, separação magnética, catação e flotação.
A criação dos experimentos correspondeu a criação do roteiro para o professor (os métodos de
separação de misturas foram retirados do livro didático) contendo todas as explicações dos
procedimentos realizados durante a prática experimental. O roteiro criado é composto pelos seguintes
itens:
a. Objetivo: que corresponde a finalidade para qual foi criado o experimento;
b. Materiais comuns: que são os utilizados no cotidiano como, sal, açúcar etc;
c. Materiais laboratoriais: que correspondem as vidrarias e equipamentos de laboratório;
d. Materiais alternativos: estes foram estabelecidos com a finalidade de adequar o experimento para
qualquer ambiente escolar, caso falte algum material laboratorial na escola campo;
e. Execução: que corresponde a uma ajuda ao professor na distribuição dos alunos, porém, fica a critério
do professor segui-lo ou não;
f. Duração prevista: que corresponde ao tempo de execução do experimento pelos alunos e a resolução
do questionário, que para este experimento correspondeu a trinta minutos.
g. Procedimento: que são as etapas que deverão ser seguidas durante o experimento;
h. Questionário: que são perguntas básicas sobre o que está acontecendo durante o experimento, com
o objetivo de avaliar se os estudantes estão compreendendo o que está acontecendo, aonde cabe ao
professor utilizar como obtenção de nota ou apenas avaliar se as aulas teóricas foram bem sucedidas;
i. O que ocorre?: que corresponde a uma breve explicação dos procedimentos para auxiliar o professor
durante a explicação dos mesmos e correção do questionário;
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j. Roteiro pronto do aluno: que foi criado para facilitar mais ainda o trabalho do professor, aonde este
imprime este roteiro que contem todas as etapas anteriores, com exceção do “o que ocorre?”
(destinado apenas ao professor), e, entrega aos alunos para os últimos desenvolverem os experimentos.
Todos os nove experimentos criados foram aplicados em oito turmas de 1º Ano do Ensino Médio,
onde as últimas foram divididas em nove equipes contendo cinco alunos em cada equipe. Para cada
equipe foi entregue um experimento diferente que continha desde um método até três métodos de
separação de misturas, que poderiam ser iguais entre si, modificando apenas os materiais, como mostra
a tabela abaixo contendo as misturas de cada experimento.

Experimento Experimento Experimento Experimento Experimento Experimento
1
2
3
4
5
6
Mistura de
sal e areia

Mistura de
clips,
percevejos e
areia

Mistura de
água e areia

Mistura de
água e óleo

Mistura de
arroz, feijão
e milho

Mistura de
água, óleo e
feijão

Experimento Experimento Experimento
7
8
9
Mistura de
açúcar e
isopor

Mistura de
areia e
açúcar

Mistura de
feijão e sal

Tabela 1 – Relação dos componentes contidos em cada experimento

3.2.1

Aplicação dos Experimentos

A aplicação dos experimentos pelos alunos é iniciada após a organização dos grupos e explicação
das experiências pelo professor responsável. Apesar de possuir nove experimentos diferentes, os
métodos utilizados para separar os componentes são iguais entre si, onde cabe ao responsável pela
turma, apenas explicar que os alunos deverão fazer durante os procedimentos.
Deste modo, com o objetivo de ressaltar a problematização destacada por Borges (1998), a
resolução das experiências está diretamente relacionada aos instrumentos que os alunos irão utilizar
para separar os componentes da mistura, pois cabe ao aluno resolver os possíveis problemas que
surgem durante os procedimentos da prática experimental, pois ele irá reformulando seus
conhecimentos a partir da prática que vivencia. Desta forma, os alunos deverão observar os seguintes
instrumentos mostrados nas fotos abaixo, e definir quais serão utilizados para realizar o processo de
separação de misturas que lhes foram destinados.
A

B

D

C
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E

F

G

Foto 1 - Métodos de separação de misturas: A) Dissolução Fracionada, B) Decantação Sólido - Líquido, C) Filtração, D)
Separação Magnética, E) Decantação Líquido - Líquido, F) Catação, G) Flotação

Conforme a escolha do aluno, ele irá notando os seus possíveis erros durante o experimento, por
escolher o método inadequado, e volta a analisar os instrumentos e a definir novamente o método de
separação, fazendo com que haja uma construção e reconstrução do seu conhecimento a partir da
práxis, que é a teoria aprendida e dialogada em sala de aula com a prática experimental no laboratório.
Após as separações de misturas realizadas, os discentes resolvem um questionário que se refere aos
métodos de separação que os mesmos fizeram, aonde eles deverão relatar os procedimentos que
realizaram e explicar o por quê da escolha dos métodos que utilizaram para separar as suas misturas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a preparação dos experimentos, os mesmos foram entregues a professora para uma breve
avaliação. A docente aceitou os experimentos da forma como foram criados e foi realizada uma
aplicação teste dos nove experimentos em uma turma de 1º Ano do Ensino Médio, com o intuito de
validar as experiências com relação ao seu objetivo de verificar a aprendizagem a partir da
teoria/prática. Desta forma, foram analisados os resultados dos nove experimentos realizados pelos
alunos desta turma, chamada de turma-x, onde se verificou que a grande maioria dos discentes da
turma-x acertaram os métodos de separação de misturas, escolhendo, assim, os métodos corretos para
desenvolver os seus experimentos. Com isso, os experimentos tiverem uma ampla aceitação no teste
realizado, destacando o caráter satisfatório da experimentação por parte dos alunos.
Entretanto, com o objetivo de averiguar de forma mais satisfatória a relação da aprendizagem com
o ensino teoria/prática, foi realizada uma pesquisa qualitativa e quantitativa, que com base em Teixeira
(2001), corresponde a “um estudo que abrange o comportamento humano”. E a partir deste
comportamento humano, analisamos a quantidade de alunos que participaram do questionário e
observação. O que nos proporcionou uma analise da relação entre os sujeitos da pesquisa, quanto ao
seu comportamento diante do tema pesquisado e dos dados analisados.
Iniciamos a análise dos dados a partir da observação, que segundo Barros e Lefeld (1999), é “aquela
em que o pesquisador não interfere, porém, ele descreve o objeto da pesquisa”. Esta pesquisa descritiva
é de caráter primordial para identificar na prática o desenvolvimento do aluno com o auxílio de
experimentos, e, assim, registrar os acontecimentos sem interferir sobre eles.
Em conjunto com a observação, foram aplicados a 45 alunos de turmas diferentes do 1º Ano do
Ensino Médio, os questionários, que “correspondem a um conjunto de perguntas que são respondidas
pelo informante sem a presença do pesquisador” (ANDRADE,1997, p.23). Este instrumento de pesquisa
se fez necessário, pois através do questionário, coletamos dados sobre o que pensam os alunos sobre o
desenvolvimento da aprendizagem a partir de aulas teórico/práticas. Assim, o primeiro questionário foi
aplicado antes do desenvolvimento das experiências, aonde o grupo de alunos que se dispuseram a
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respondê-lo se encontravam na faixa etária de 14 a 18 anos de idade. Estes relataram o seu nível de
preocupação com relação a matéria de química e se já haviam realizado algum experimento durante a
sua permanência na escola, como mostra a análise do gráfico a seguir:

NÍVEL DE PREOCUPAÇÃO DOS ALUNOS
COM RELAÇÃO A MATÉRIA DE QUÍMICA

REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS
18%

11%

0%

3%

51%

17%

31%

69%

Já realizaram algum experimento de química
Nunca realizaram experimento de química

Muito preocupados

Pouco preocupados

Não estou preocupado

Não sei dizer

Realizaram experimento com relação a outra matéria
Realizaram experimento em outra escola

Gráfico 1 – Relação do questionário aplicado antes dos experimentos

De acordo com os gráficos acima, percebemos que os alunos se encontravam bastante preocupados
com relação a matéria de química, devido ao fato de a mesma, segundo o relato dos discentes, ser
muito decorativa, o que acabava por impedir uma compreensão sobre os conteúdos que estavam sendo
estudados. Além disso, nos chamou bastante atenção o fato da falta de preocupação de alguns alunos,
pois estes relataram que não sabiam por que tinham que estudar química, já que esta ciência não estava
em seu cotidiano e não iriam utilizá-la para nada. Com isso, percebemos de imediato, que o ensino
estava muito direcionado ao livro didático adotado pela escola, aonde comprovamos isto através do
gráfico sobre a realização de experimentos, pois os alunos relataram que nunca haviam visto um
experimento de química, apesar desta ser uma ciência de análise e comprovação das teorias. E,
buscando analisar o que os alunos haviam aprendido com relação ao conteúdo que havia sido ensinado
pela professora no inicio do ano, fizemos uma pergunta básica sobre quais eram os três estados físicos
da matéria e as respostas foram 96% erradas, o que nos comprovou que não estava acontecendo uma
aprendizagem por parte dos alunos em relação aos conteúdos de química.
Assim, com o objetivo de verificar se haveria melhora na aprendizagem dos discentes através da
teoria/prática, aplicamos os nove experimentos. Após o desenvolvimento das experiências nas oito
turmas de 1º Ano do Ensino Médio, foi realizado um levantamento de dados sobre os acertos que os
alunos obtiveram ao realizar os experimentos, aonde foi comprovado que a grande maioria dos alunos
analisados, conseguiram realizar as experiências sem grandes dificuldades, como mostra o gráfico 2 da
relação de acertos e erros nas oito turmas de 1º Ano do Ensino Médio.
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45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Acertaram os métodos de separação
de misturas
Erraram apenas um dos métodos de
separação de misturas
Erraram todos os métodos de
separação de misturas

1° Ano1° Ano1° Ano1° Ano1° Ano1° Ano1° Ano1° Ano
01
02
03
04
05
06
07
08
Gráfico 2 - Resultado da análise das experiências realizadas pelos alunos

Posteriormente a esta analise, voltamos a aplicar um novo questionário com a intenção de averiguar
os depoimentos dos alunos e comparar com relação ao desenvolvimento dos experimentos. Neste
segundo questionário continham três perguntas fechadas sobre os experimentos, onde os mesmos
foram destinados aos alunos que responderam o primeiro questionário. As perguntas deste último
questionário se referiam as opiniões dos alunos sobre os experimentos (fácil ou difícil), se gostaram das
práticas sobre os assuntos abordados em sala de aula e as sugestões de melhoria.
Sobre os experimentos, a maioria dos alunos relataram não ter sentido dificuldade durante a
realização da prática, pois a mesma contribui para fixação dos conteúdos vistos na sala de aula, o que
acabou por proporcionar um melhor entendimento sobre o conteúdo de separação de misturas. As
dificuldades encontradas por alguns alunos, estavam relacionadas a falta de conteúdo da aula teórica
por parte destes alunos, pelos mesmos não terem acompanhado todos os processos da teoria/prática
antes de chegar na aplicação dos experimentos.
Com relação às melhorias a serem realizadas nos experimentos, não houveram sugestões, pois
segundo relatos dos alunos, o interessante das experiências foi a execução ficar a critério dos alunos,
pois em vez de reproduzir algum passo ordenado no procedimento, eles tiveram que construir os
experimentos a partir da teoria que haviam tido em sala de aula, e devido a isto, 85% dos discentes
relataram ter gostado das experiências e da forma como haviam sido aplicadas.
Assim, analisando os resultados obtidos a partir dos dois questionários e da análise de acertos e
erros nos experimentos, notamos que os experimentos não só estimularam os alunos como também
foram responsáveis proporcionar uma maior atenção destes durante as aulas teóricas, pois os mesmos
passaram a querer tirar mais duvidas e a compreender melhor os conteúdos de química.

5. CONCLUSÃO
Diante da pesquisa realizada, pode-se perceber com base nos dados obtidos sobre as experiências
enquanto espaço para aprendizagem espontânea por meio da prática, que realmente a experimentação
proporciona esta aprendizagem espontânea, pois se verificou isto ao analisar os dois questionários e os
resultados de acertos e erros por parte dos alunos com relação às experiências.
Notamos ainda, que os alunos passaram a relacionar-se uns com os outros, dialogando sobre o que
deveriam fazer durante os procedimentos experimentais, aonde a figura do professor entrava apenas
para otimizar a interação dos alunos com a teoria e prática.
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Esta pesquisa sobre o auxilio de experimentos de separação de misturas foi muito proveitosa para
entender a sua importância pedagógica, onde cabe ressaltar que os mesmos não devem substituir a
teoria e sim aliar-se com ela, com o objetivo de tornar o ensino aprendizagem melhor possível para a
compreensão dos discentes. Assim, através dos relatos, dos depoimentos realizados e da observação, foi
comprovada a importância da aprendizagem através da teoria/prática como uma forma de metodologia
opcional para o professor que desejar trabalhar com a mesma, pois auxiliam no processo de ensino
aprendizagem.
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RESUMO
Este trabalho, trata de uma pesquisa-ação que tem por objetivo implementar uma proposta de
atividade por meio do método de mudança conceitual para ser trabalhado o conteúdo ligações químicas
a partir do uso de jogo, inserindo novos conceitos ao conhecimento dos alunos. Para isso foi
desenvolvido um jogo a partir de outro que tinha por base regras imobiliárias, passando a se chamar
Banco Conceitual da Química, para tratar do conteúdo ligações químicas, que foi aplicado a alunos de
Ensino Médio de uma escola da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte, situada em Pau dos
Ferros. O estudo teve por base em uma oficina, ofertada no auditório do IFRN – Campus Pau dos Ferros,
que foi dividida em quatro etapas: pré-teste, exposição oral, aplicação do jogo e pós-teste. Com a
aplicação do Banco Conceitual da Química pode-se perceber uma melhora na assimilação de conceitos
do conteúdo ligações químicas, o que de fato foi de grande relevância para comprovar a eficiência do
jogo.

Palavras-chave: mudança conceitual, jogo, ligações químicas, Banco Conceitual da Química.
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1. INTRODUÇÃO
As dificuldades no ensino e aprendizagem de química, nos últimos anos, vêm se mostrando um
grave problema que afeta constantemente esta disciplina no cotidiano das escolas. Dentre os vários
fatores causadores dessa complexidade, dois deles chamam mais atenção pelo seu grau de ocorrência: o
primeiro está ligado à forma tradicional de ensino que se baseia numa aprendizagem mecânica,
obedecendo à sequência: explicação de conteúdo, exercícios e avaliação, dificultando uma participação
mais ativa do aluno; o segundo, a maneira de assimilação dos conceitos pelo próprio aluno, pois é
comum confundir conhecimento do cotidiano com os conhecimentos aprendidos em sala de aula. Por
esse motivo, vários trabalhos da literatura foram desenvolvidos com o propósito de contornar essa
situação e auxiliar os professores em suas aulas, como por exemplo: uso de mudança conceitual, uso de
situações problemas, modelos e analogias, mapas conceituais e outros (SOARES; OKUMURA;
CAVALHEIRO, 2003) (NONATO FILHO; FREITAS; et al., 2011) (RAVIOLO; GARRITZ, 2008) (FREITAS FILHO,
2007).
Diante disso, nesta pesquisa aborda-se especificamente o uso de mudança conceitual no ensino de
química, tendo por objetivo implementar uma proposta de atividade por meio deste método a partir do
uso de jogo onde será trabalhado o conteúdo ligações químicas, buscando inserir novos conceitos ao
conhecimento dos alunos. O caráter didático e interativo do jogo torna possível a participação do aluno
na construção de seu próprio aprendizado, além de ser uma maneira inovadora de se trabalhar
conteúdos em sala de aula, buscando uma alternativa para aulas repetitivas e exaustivas, tornando-as
mais atraentes e prazerosas e proporcionando melhor assimilação dos conteúdos ministrados.
Para isso, foi desenvolvido um jogo de perguntas e respostas a partir de outro com base em regras
imobiliárias, adaptando-o para tratar do conteúdo ligações químicas, visto que é um dos assuntos em
que os alunos de ensino médio apresentam alto grau de dificuldade. Além disso, foram utilizados dois
questionários semiestruturados, um antes da aplicação do jogo para avaliar como andam os
conhecimentos dos alunos a respeito do conteúdo abordado e, outro depois, para analisar a eficiência
do jogo. Quanto à mudança conceitual, este método se torna importante, pois leva em conta os
conhecimentos aprendidos no cotidiano pelos estudantes, não ignorando-os, mas sim usando-os como
conexão aos novos conhecimentos. Dessa forma, a aprendizagem se tornará mais fácil.
Com relação à contribuição dessa ferramenta de ensino para a disciplina de química, mais
especificamente de química inorgânica, a utilização do jogo desenvolvido, que tem por nome Banco
Conceitual da Química, proporciona: trabalhar conteúdos de extrema complexidade, que apresentam
baixo nível de aprendizagem, tirando proveito de seu caráter dinâmico/didático na abordagem de
conceitos e dando suporte a aulas mais interativas; torna possível o que antes era visto com dificuldade
pelos alunos, a manipulação de conceitos referentes a assuntos abordados em sala de aula; proporciona
trabalhar qualquer outro conteúdo da disciplina de química; e, não somente se restringe apenas a
disciplina de química, como pode ser usado como apoio didático para outras disciplinas, mostrando o
quanto à utilização desse jogo pode ser uma alternativa eficiente e de multi-utilidade, ressaltando mais
ainda sua importância. Por fim, constitui uma maneira simples e barata que pode suprir algumas
necessidades e carências proporcionadas pela falta de aulas práticas, além de ser uma forma de ensino
inovadora e chamativa da atenção dos alunos.
Portanto, a utilização do jogo como ferramenta didática auxiliar do professor em sala de aula, pode
ser pensada como uma alternativa para suprir as dificuldades no ensino e aprendizagem de química nas
escolas. E os benefícios serão múltiplos, desde a quebra do tradicionalismo no ensino, deixando as aulas
mais interessantes e atraentes até mesmo tornando mais ativa a participação dos alunos, além de ser
uma alternativa didática que supre as carências e necessidades da disciplina de química.

2002

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A partir da década de 70 muitas pesquisas ligadas à área da educação levaram ao desenvolvimento
de métodos alternativos e inovadores que pudessem auxiliar na assimilação dos conceitos e concepções
científicos de maneira mais satisfatória. Dessa forma, o método da mudança conceitual foi
desenvolvido para auxiliar o professor em sala de aula a corrigir erros e equívocos e suprir as
deficiências da aprendizagem dos alunos. A mudança conceitual, nos últimos anos, vem se destacando
na área da educação química e das demais ciências, pois trata basicamente de um dos problemas mais
comuns presenciados no cotidiano escolar, que é o fato de os alunos confundirem conhecimentos do
cotidiano com conhecimentos científicos, levando-os à formulação de conceitos errôneos sobre
determinado conteúdo, dificultando, assim, a aquisição de conceitos científicos dessa disciplina.
Segundo Mortimer (1995), o modelo de mudança conceitual corresponde a uma visão de
aprendizagem que lida com concepções dos estudantes e as transforma em conceitos científicos. Em
outras palavras, o modelo de mudança conceitual busca mudar a visão do aluno acerca do
conhecimento por eles já adquirido durante sua convivência em sociedade, contrário a ciência, por
outra visão, tida como verdade e comprovada pela própria ciência.
No geral, este modelo de aprendizagem tem como objetivo confrontar os conhecimentos prévios
dos alunos com os conhecimentos científicos, por meio de situações conflitantes nas quais o próprio
aluno atua como agente construtor de sua aprendizagem, percebendo erros e equívocos e
posteriormente buscando a verdade científica. (SILVA; SILVA; NUÑEZ, 2004)
A essas situações conflitantes cabe ao professor como mediador do processo de ensinoaprendizagem buscar meios alternativos em que possa inserir a mudança conceitual em sala de aula, e
procurar fazer uso de ferramentas didáticas para auxiliá-lo no processo de educar. Sendo assim, nos
últimos anos, muitos trabalhos foram publicados com base em pesquisas sobre as dificuldades no
ensino e aprendizagem de química nas escolas (SOARES; OKUMURA; CAVALHEIRO, 2003) (NONATO
FILHO; FREITAS; et al., 2011) (RAVIOLO; GARRITZ, 2008) (FREITAS FILHO, 2007) (SOARES; CAVALHEIRO,
2006) (GODOI; OLIVEIRA; CODOGNOTO, 2010). A grande maioria dessas publicações aborda
metodologias que visam à melhoria do ensino e que servem de sugestão para professores como forma
de facilitar seu trabalho. Com isso, um novo ramo de pesquisa, através do uso de jogos, tem chamado a
atenção pela eficiência e praticidade em experiências anteriormente desenvolvidas.
Soares, Okumura e Cavalheiro (2003) apontam que vários autores têm apresentado trabalhos com
jogos e destacado sua eficiência ao despertar interesse nos alunos. Tal interesse advém da diversão
proporcionada pelos jogos e tem efeito positivo no aspecto disciplinar.

[…] os jogos podem ser considerados educativos se desenvolverem habilidades
cognitivas importantes para o processo de aprendizagem-resolução de problemas,
percepção, criatividade, raciocínio rápido, dentre outras habilidades. Se o jogo, desde
seu planejamento, for elaborado com o objetivo de atingir conteúdos específicos e
para ser utilizado no âmbito escolar denominamos tal jogo de didático. Por outro lado,
se o jogo não possui objetivos pedagógicos e explícitos e sim ênfase ao
entretenimento, então os caracterizamos de entretenimento. (SOARES; OKUMURA;
CAVALHEIRO, 2003, p. 13)
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Com isso, pode-se concluir que para a aplicação do jogo deve-se levar em conta as habilidades nele
envolvidas para ampliar o conhecimento prévio do aluno e alcançar os objetivos nele buscados para
categorizá-lo como didático. A título de ilustração, mencionam-se dois casos a seguir de sugestões de
jogos a serem utilizados no ensino de química.
Soares e Cavalheiro sugerem como proposta de ensino o jogo Ludo como forma de introduzir
conceitos de Termoquímica. “O objetivo principal desta proposta é o de iniciar o aluno ao conceito de
variação energética nas reações químicas” (SOARES; CAVALHEIRO, 2006, p. 28). Primeiramente, foi feita
uma análise preliminar do que os alunos entendiam por energia. Em seguida, foi proposta uma atividade
em que os alunos pudessem manipular bem os conceitos inerentes a energia, e através desse exercício
foi desenvolvido um jogo adaptado ao assunto Termoquímica. Ao final, foram discutidas em sala de aula
as formas de utilização dessa energia, seja na forma de acumulação ou liberação, mostrando aos alunos
que certos processos químicos só são possíveis caso haja energia suficiente para tal finalidade.
Outros autores propõem um jogo baseado no jogo de Cartas Super Trunfo, que é aquele jogo
clássico com motos, carros e aviões:
A atividade aqui proposta foi preparada e aplicada de modo que os alunos pudessem
se familiarizar com a Tabela Periódica, podendo identificar e correlacionar às
propriedades periódicas dos elementos químicos. Cabe destacar que esse jogo não se
trata de sorte e sim de estratégia: quanto mais o aluno conhecer os elementos, suas
propriedades e como elas estão correlacionadas, maior será a sua chance de sair
campeão. (GODOI; OLIVEIRA; CODOGNOTO, 2010, p. 23)

Inicialmente foi realizada uma pesquisa em livros didáticos para identificar quais as propriedades
periódicas e aperiódicas mais e menos abordadas por estes. Em seguida, optou-se por colocar no jogo
algumas das mais abordadas e algumas das menos abordadas ou que são pouco trabalhadas em sala de
aula. Após todo este procedimento foram montadas as cartas para iniciar a atividade. Depois da
aplicação do jogo percebeu-se melhoras no entendimento de como usar a tabela periódica, que antes
era vista apenas como fonte de consulta e não era levado a sério uma análise mais aprofundada de cada
elemento. Além disso, os alunos passaram a compreender como os elementos foram organizados e,
ainda, verificou-se maior facilidade no entendimento das propriedades periódicas abordadas durante a
brincadeira. (GODOI; OLIVEIRA; CODOGNOTO, 2010)
Notou-se que todos os jogos mostrados até aqui foram trabalhados através do método de mudança
conceitual que para Tossato (2010, p. 25) “[...] envolve basicamente uma perspectiva filosófica, isto é,
envolve uma substituição acerca daquilo que o aluno crê e observa por aquilo que de fato lhe dá
conhecimento melhor fundamentado”.
[...] a partir do final da década de 70, quando se passou a considerar seriamente a
influência das idéias e noções prévias dos estudantes na apropriação de conceitos e
teorias científicas. A pesquisa em educação em ciências, inspirada por estudos
construtivistas no campo da filosofia das ciências e da psicologia do desenvolvimento
cognitivo, obteve um amplo repertório de conhecimentos sobre as concepções dos
estudantes, o que levou a conceber os processos de aprendizagem em ciências como
resultado de “mudanças conceituais”. Desde então, vários estudos foram realizados,
visando não apenas precisar o sentido das mudanças almejadas, como também
destacar condições para sua ocorrência. [...] (AGUIAR JR., 2001, p. 1).
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Portanto, mediante o que foi citado, percebe-se o quanto o uso da mudança conceitual, como
metodologia de ensino, pode ser de grande valia para a disciplina de química, principalmente quando
trabalhada por meio da ferramenta jogo como foi mostrado até aqui, pois, quando bem adaptada de
acordo com o conteúdo a ser ministrado pode trazer bons resultados, e isso contribui mais ainda para
tornar esse método preciso e eficiente. Além do mais, com o uso do jogo didático, as aulas deixam de
ser repetitivas e exaustivas, e se tornam mais atraentes e prazerosas, contribuindo para uma maior
participação do alunado na construção de seu conhecimento.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo insere-se no quadro de pesquisa-ação e no método de abordagem indutivo: pesquisa-ação
porque a atividade foi elaborada e aplicada pelo próprio pesquisador, de forma a ser feita uma análise
das implicações do jogo no ensino-aprendizagem de química; e método de abordagem indutivo, pois o
estudo caminha de dados mais específicos para uma abordagem mais abrangente, ou seja, a partir dos
resultados obtidos com a análise da aplicação do jogo chegou-se a uma conclusão mais geral das
contribuições proporcionadas pelo o mesmo para o ensino de química.
Além disso, toma-se o paradigma qualitativo na sua grande maioria, como abordagem de análise
dos dados, uma vez que o foco de estudo é analisar as contribuições do uso do jogo no ensino de
conteúdos de química, mediante a interpretação de fenômenos inerentes às atividades desenvolvidas e
aplicadas em sala de aula, levando em conta toda sua complexidade, a fim de fornecer explicações
aceitas e abrangentes.
A coleta dos dados aconteceu em dois momentos. O primeiro se deu em uma visita á sede da Escola
Maria Edilma de Freitas, sediada na cidade de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, sendo que na
ocasião foi observado o ambiente escolar, bem como sua infraestrutura; uma entrevista com o então
diretor e professor de química da escola e, em seguida, um convite aos alunos para participarem da
oficina. A pesquisa foi efetuada com alunos de 1ª, 2ª, 3ª série do ensino médio da referida escola. O
segundo momento ocorreu por meio de uma oficina expositiva, onde foi aplicado o jogo Banco
Conceitual da Química, que tratava especificamente do conteúdo ligações químicas, tendo como
metodologia utilizada a mudança conceitual. Esta fase da pesquisa foi realizada no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Pau dos Ferros, precisamente
em seu auditório, visto que disponibilizava uma melhor infraestrutura para acolher os estudantes e uma
maior quantidade de recursos audiovisuais, além do fato da greve nas escolas estaduais ter impedido a
aplicação da oficina na própria escola. A atividade ocorreu no dia 30 de maio de 2011, contando com a
participação de 34 alunos.
Quanto às técnicas usadas para coleta das informações, foram utilizados dois questionários: um
aplicado antes do início da oficina, denominado de pré-teste, e outro depois da conclusão do jogo,
chamado de pós-teste. Em ambos não eram obrigatório à identificação do estudante, pois assim os
alunos ficariam mais confiantes e seguros no que iriam escrever.
A oficina tinha por título “Mudança conceitual: uma abordagem do conteúdo ligações químicas a
partir do jogo Banco Conceitual da Química”. Ela consistia basicamente em: num primeiro momento,
aplicarmos um questionário – pré-teste – contendo três questões subjetivas a respeito do conteúdo
ligações químicas; em um segundo momento, por meio de seminário, explicar o conteúdo de forma
interativa, contando com a participação dos alunos e relacionando com situações do cotidiano deles;
num terceiro momento, aplicar o jogo chamado Banco Conceitual da Química; e, no quarto, entregar
aos alunos um outro questionário – pós-teste – contendo seis questões, sendo cinco subjetivas e uma
objetiva.
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Para a confecção do Banco Conceitual da Química foram utilizados materiais baratos e fáceis de
serem encontrados em qualquer loja ou papelaria, como: cartolina guache, E.V.A., folha de ofício peso
40, pincéis, dentro outros. Ao todo foram gastos para montar quatro tabuleiros cerca de R$ 40,00 reais,
considerando que esse valor poderá variar de acordo com os preços dos materiais ou pela quantidade
de tabuleiros que se quer produzir.
Por último, os instrumentos utilizados para apuração das informações foram: aplicação do jogo,
anotações de campo e atividades de sistematização. E a coleta consistia basicamente em analisar o
desempenho dos alunos durante a execução da oficina com base nos questionários, sendo feita uma
relação entre o primeiro questionário, que representava os conhecimentos prévios dos alunos a
respeito do conteúdo, com o segundo, que significava os novos conhecimentos adquiridos após jogarem
o Banco Conceitual da Química. Isso serviu para analisar as implicações e contribuições do jogo na
aprendizagem dos estudantes.

3.1 Banco Conceitual da Química: Construindo Conhecimento Através do Lúdico
O Banco Conceitual da Química é um jogo de perguntas e respostas que foi criado com base em
outro jogo que apresenta regras imobiliárias, tendo como propósito tratar o conteúdo ligações
químicas, visto que é um dos assuntos do ensino médio com grande índice de dificuldade. Contanto,
esse jogo pode se estender a outros assuntos de química, assim como a outras disciplinas.

Figura 1 – Jogo Banco Conceitual da Química (arquivo pessoal)

O jogo original tem por objetivo a falência dos adversários ou aquele que conseguir um maior
número de propriedades. Contudo, no jogo criado há várias modificações tanto nas regras como na
estrutura, além do mais, suas perguntas baseiam-se em fatos e acontecimentos do cotidiano que estão
relacionados ao assunto abordado, por exemplo: O sal de cozinha, usado na culinária , principalmente
para a conservação dos alimentos , é formado pela atração eletrostática entre os íons Na+ e Cl-,
formando um composto iônico. Como é chamado esse composto?; ou, Por que o cobre é um bom
condutor de eletricidade?. O vencedor será aquele que obter o maior número de pontos, simbolizando
um maior número de acertos e consequentemente maior dominação do conteúdo.
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Figura 2 – Card de pergunta (arquivo pessoal)

Na construção do jogo, vários fatores foram levados em conta, porém foram destacados apenas
dois, de acordo com conclusões feitas após a visita à Escola Estadual Professora Maria Edilma de Freitas:
a dificuldade em assimilar conceitos de química e o tradicionalismo no ensino. Dificuldade em aprender
conceitos de química porque é comum os alunos confundirem conhecimentos do cotidiano com
conhecimentos científicos, e, mediante o Banco Conceitual da Química buscou-se não extinguir, mas
fazer conexão dos conceitos do cotidiano com os conceitos científicos, através de fatos e fenômenos do
dia a dia desses estudantes, motivo pelo qual se fez uso de imagens relacionadas com o cotidiano na
construção das casas do tabuleiro. O tradicionalismo é outro fator importante que se levou em conta na
construção do jogo, pois se buscou fugir da forma mecânica de ensinar, que carece de uma participação
mais ativa do aluno, e procurou-se estendê-la além de um mero competidor, como também ser o
protagonista de sua própria aprendizagem.
Em se tratando das regras, aconteceram várias alterações, para tornar o jogo o mais didático
possível. Dessa forma, as regras do jogo diziam que o jogador deveria começar com o total de 1000
pontos e para vencer teria de acumular o maior número de pontos possíveis, através dos acertos das
perguntas que iam sendo feitas no decorrer do jogo. Cada resposta valeria uma quantidade de pontos
específicos, dependendo da sua complexidade. O jogador avançaria o número de casas de acordo com o
valor obtido no lançamento dos dados. Para cada erro, o jogador perderia pontos e voltaria uma casa.
Se o participante perde-se todos seus pontos, ele poderia “decretar falência” e conseguir um
empréstimo com banco para continuar jogando, porém, ao final do jogo seria descontado o valor
emprestado. Para cada acerto, o participante, além de ganhar o número de pontos correspondente a
casa, avançaria uma casa. No tabuleiro havia algumas casas especiais, como: o “amigo da resposta”
onde o jogador poderia escolher em responder a pergunta ou deixar para outro colega responder por
ele; e a “casa coringa” que valia 500 pontos, mas ficava a critério do competidor responder ou não a
pergunta. O jogo pode ser jogado por no mínimo dois participantes e no máximo quatro. Caso o número
de competidor exceda a quantidade proposta, uma alternativa seria formar grupos (aconselha-se não
formar grupos numerosos, pois com muitas pessoas geralmente torna difícil a participação de alguns
alunos, principalmente aqueles mais tímidos ou os menos interessados), cada qual com seu devido
representante, de modo que os demais participantes ajudem seu escolhido nas respostas das questões,
assim todos participarão.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
A análise dos resultados foi divida em três partes: pré-teste, execução do jogo e pós-teste. Ao todo
participaram 34 alunos da oficina. No entanto, dois deles não responderam o questionário do pré-teste,

2007

devido estar realizando outra atividade que não tinha nenhuma ligação com a nossa pesquisa, e nove
não responderam ao pós-teste por motivos justificados (alguns vinham para o IFRN a pé, e, por isso,
tinham de ir embora antes do término das atividades; outros, porque o transporte estava de saída).

4.1 O Pré-teste
O pré-teste tratou-se de uma atividade diagnóstica, desenvolvida com base em um questionário
simples, elaborado a partir de perguntas subjetivas a respeito do conteúdo ligações químico, e aplicado
antes da realização da oficina, sem que os alunos pudessem ter nenhuma explicação a respeito do tema.
Tudo isso de maneira proposital para que os discentes pudessem mobilizar seus conhecimentos prévios
tentando resolver as questões que tinham sido propostas. No total, foram três questões. Trinta e dois
alunos responderam o questionário.
A primeira e a segunda questão estavam interligadas. O primeiro exercício questionava os alunos a
respeito do assunto ligações químicas, se eles já haviam estudado. Os resultados foram os seguintes:
94% dos alunos responderam que sim e apenas 6% afirmaram não ter estudado o conteúdo. Já o
segundo exercício (Figura 3) era continuação do quesito anterior, que interrogava sobre o que é uma
ligação química, esperando uma resposta concisa como conseqüência de terem estudado, mas os
resultados comprovaram, em parte, o que já era esperado, 44% dos alunos disseram não lembrar do
conteúdo e não conseguiram responder, isso leva-nos a crer que não houve uma construção concreta
do conceito, pois os alunos não conseguiram respondê-la. Apenas 56% responderam o questionamento,
sendo que de todos eles 39% responderam de maneira correta, os outros 61% acabaram errando (Figura
3.1).

Figura 3 - Questão 2: O que é uma ligação química? Figura 3.1 - Questão 2: O que é uma ligação química?

A última pergunta do questionário (Figura 4) era um pouco mais complexa do que as demais, e
perguntava sobre quais eram os tipos de ligações químicas que eles conheciam e como elas ocorriam.
Não houve acertos, mas 7% acertaram parte da questão, ficando no quase acerto. Os 93% restantes
erram, pois chegaram a confundir conceitos, usando termos como “ramificada”, “heterogênea”,
“homogênea”, “saturada”, “insaturada”, “quartenárias”, “de conversão”, “convicção”, entre outros.
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Figura 4 - Questão 3: Quais os tipos de ligações químicas e como elas ocorrem?

4.2 A Execução do Jogo
Para o melhor rendimento durante a realização desta etapa, se fez necessário que antes houvesse
uma preparação dos alunos, através de um seminário, organizado com base numa revisão do conteúdo
ligações químicas, para reforçar os conhecimentos a respeito.
No início da execução do Banco Conceitual da Química, os estudantes demonstraram um pouco de
dificuldade, devido alguns não conhecerem o jogo original, e os que já o conheciam encontraram
obstáculos em se adaptarem as regras modificadas e as novas que foram acrescentadas. Depois de
familiarizados, percebeu-se, no decorrer, um melhor entendimento do assunto e uma participação mais
ativa dos alunos, dessa forma, ia-se alcançando os objetivos dessa ferramenta didática. Além disso, na
medida em que essa atividade era desenvolvida, os discentes provavam cada vez mais estarem cativos
por vencerem a competição, e, com isso, iriam responder mais perguntas e, consequentemente,
adquiririam mais conhecimento, despertando o interesse em aprender.

4.3 O Pós-teste
O pós-teste baseava-se em outro questionário composto de seis questões, sendo cinco discursivas e
uma de múltipla escolha, que consistia numa atividade de sistematização em que os estudantes usariam
os novos conhecimentos adquiridos a partir do Conceitual da Química e os colocariam em prática,
avaliando se realmente houve mudança de conceito. No total, o pós-teste contou com 25 participantes.
A primeira pergunta do pós–teste (Figura 5) retomava a segunda pergunta do questionário pré-teste
(ver Figuras 3 e 3.1). De todos os alunos que responderam, 72% conseguiram citar corretamente o
conceito, no entanto 28% ainda continuaram confusos e acabaram errando a resposta da pergunta.
Assim, relacionando os resultados dessa questão com a do pré-teste, pode-se observar que, além de ter
aumentado o número de alunos que conseguiram respondê-la – de 18 para 25 – houve também um
aumento no número de acertos do questionário, implicando numa melhora do conceito de o que é uma
ligação química. Como exemplo tem-se o aluno X: no pré-teste ele deixou essa questão em branco, mas
no pós-teste conseguiu respondê-la corretamente: “É a união de átomos de mesmo elemento ou de
elementos diferentes”.

Figura 5 - Questão 1: O que é uma ligação química?

A segunda questão retomava ao terceiro exercício do pré-teste. Neste quesito, 24% dos discentes
conseguiram o responder correto e completamente; 68% citaram corretamente os três tipos de
ligações, mas esqueceram de explicar como elas ocorriam; e, apenas 8% afirmaram não saberem quais
eram os tipos de ligações químicas (Figura 6). Comparando com o pré-teste (Figura 4), percebe-se um
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aumento no número de acertos e uma diminuição no número de erros. Veja o que aconteceu com o
aluno Y: no pré-teste ele respondeu que não sabia, mas no pós-teste, para nossa surpresa, respondeu
corretamente: “Iônica, covalente e metálica. Iônica: entre metal e ametal; covalente: entre ametais e
ametais; metálica: entre metais”.

Figura 6 - Questão 2: Quais os tipos de ligações químicas e como ocorrem?

A terceira, com certeza a mais difícil, pedia que descrevessem um exemplo de cada tipo de ligação
química, como resultado de terem visto alguns exemplos durante a aplicação do Banco Conceitual da
Química. Nessa questão, 16% dos alunos conseguiram respondê-la de forma correta; 32% deixaram a
pergunta em branco; e, 52% confundiram a pergunta com o quesito anterior e escreveram a mesma
resposta, com isso não acertaram. Mesmo não sendo mencionada no pré-teste, o aluno Z conseguiu
acertar-la: “Cloreto de sódio, água, ouro”.
Da quarta questão em diante, procurou-se fazer uma análise detalhada do jogo Banco Conceitual da
Química que analisavam a facilidade de assimilação do conteúdo, o grau de dificuldade do jogo e uma
avaliação geral. Os resultados comprovaram que esta ferramenta didática foi decisiva para facilitar o
aprendizado dos estudantes. Além disso, os alunos demonstraram interesse em aprender e gostaram da
forma inovadora de ensinar química, mas ainda é preciso levar em conta as dificuldades encontradas
por alguns deles para futuras mudanças, e, assim, tornar essa ferramenta e a maneira de ensinar mais
eficiente.

5. CONCLUSÃO
Esta pesquisa propôs-se a oferecer uma visão geral sobre o uso do método da mudança conceitual
no ensino de química, trabalhada por meio de jogo, onde aqui foi desenvolvido uma ferramenta
didática, o jogo Banco Conceitual da Química, para tratar do conteúdo ligações químicas, e com isso ser
feita uma análise da mudança de conceito e sua eficiência no ensino de química.
O caráter didático dos jogos tem proporcionado bons resultados para o ensino de química, pois leva
em conta carências e dificuldades encontradas em sala de aula. Dessa forma, a proposta do jogo Banco
Conceitual da Química foi desenvolvida tendo por base essas dificuldades e carências ainda não
totalmente resolvidas na disciplina, tendo com principais propósitos diminuí-las e proporcionar melhoria
significativa na aprendizagem dos alunos.
Diante disso, conclui-se que a mudança conceitual através da ferramenta jogo, conforma-se numa
boa alternativa metodológica, pois como foi percebido, proporcionou melhoras na assimilação do
conteúdo pelos alunos, além de ter contribuído para uma maior participação dos mesmos na construção
de seus conhecimentos, visto que na forma tradicional de ensino estes fatores são pouco explorados.
Contudo, ainda é preciso levar em conta as dificuldades encontradas pelos estudantes, como
pressupostos a futuras modificações e melhoramento. Por fim, sugere-se o uso do Banco Conceitual da
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Química na abordagem de outros conteúdos de química ou de outras disciplinas, desde que sejam feitas
as alterações necessárias e que o professor disponha de tempo suficiente para o planejamento.
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RESUMO
O trabalho se propôs a fazer o monitoramento físico-químico da qualidade da água dos rios
Cotinguiba e Sergipe, mediante análises de pH, sólidos totais, fósforo total, nitrogênio total e amoniacal,
DBO e DQO. O monitoramento foi realizado em pontos estratégicos próximos às canaletas de descarte
de águas pluviais ou efluentes de três grandes indústrias: FAFEN, Usina Pinheiro e TAVEX. Foram
realizadas coletas de amostras de água nos leitos dos rios nestes pontos de janeiro a agosto de 2011. A
metodologia de análise laboratorial para o nitrogênio total e amoniacal, fósforo total, DQO e DBO foi
fundamentada em normas oficiais da APHA (1998), a análise de pH foi realizada por potenciometria e a
de sólidos totais por gravimetria. As amostras coletadas nas imediações da Fábrica de Fertilizantes
Nitrogenados (FAFEN) e da TAVEX Corporation, de uma forma geral ficaram dentro dos padrões
recomendados pelo CONAMA, com exceção apenas da relação entre o nitrogênio total e o fósforo total
para uma amostra nas imediações da FAFEN. As amostras coletadas nas imediações da lagoa de
estabilização da Usina Pinheiro apresentaram muitos resultados fora das especificações recomendadas
pelo CONAMA; das análises de DBO 37,5% ficaram fora da especificação, sendo que em uma das
amostras o valor encontrado para a DBO foi três vezes superior ao recomendado como máximo. A
relação da DBO/DQO nas amostras da Usina Pinheiro teve como resultado médio o valor de 0,197,
muito próximo ao valor médio do efluente de lagoa facultativa, 0,220. Verificou-se excesso de
nitrogênio total em uma das amostras da Usina Pinheiro e todas as análises de fósforo total ficaram fora
dos limites recomendados, com um pico muito acentuado em uma das amostras. A relação N/P
apresentou resultados superiores à relação crítica que possibilita inferir sobre um possível processo de
eutrofização, porém, os resultados não apresentaram uniformidade. Portanto, considerando que as
amostras foram coletadas no seio dos rios, infere-se a necessidade da continuidade do monitoramento
da qualidade da água nos pontos atualmente considerados como estratégicos e, principalmente no
ponto amostral da Usina Pinheiro, devido aos resultados apresentados, com extrapolação à montante e
à jusante deste ponto. Assim, o monitoramento contínuo da qualidade físico-química da água nestes
pontos de coleta irá permitir subsidiar os pescadores e piscicultores locais na tomada de medidas
preventivas e cautelares contra possíveis derramamentos de resíduos ilegais nestes corpos d’ água.

Palavras-chave: Monitoramento da qualidade da água, rio Cotinguiba, rio Sergipe, Análises FísicoQuímicas.
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1. INTRODUÇÃO
A Pesca extrativista vem apresentando no Brasil e em Sergipe um histórico de estagnação e/ou
queda para alguns recursos pesqueiros, uma vez que o número de pessoas que ingressam nesta
atividade é sempre crescente, devido a escassez de postos de emprego, o que impacta diretamente na
exploração dos recursos costeiros continentais, o que associado com os problemas ambientais, tem
diminuído a rentabilidade da atividade pesca extrativista. A aqüicultura, por sua vez, tem tido um
elevado incremento nos seus números de produção, se revestindo numa potencial alternativa para a
pesca extrativa.
De acordo com o IBAMA (2008), a evolução da pesca extrativa teve um incremento de apenas 2,1%
ao ano enquanto que a aqüicultura teve um incremento de 13,4% ao ano, passando de uma
participação de 12% em 1997 para 26% em 2006. O Estado de Sergipe possui seis bacias hidrográficas,
sendo três federais e três estaduais. A bacia hidrográfica do rio Sergipe drena aproximadamente 16,7%
do Estado e é a que possui maior percentual de estabelecimentos industriais cadastrados do Estado de
Sergipe, cerca de 777 estabelecimentos, o que corresponde a 47% do total do Estado (ALVES, 2006).
Dentre seus afluentes, o rio Cotinguiba é enquadrado como de água doce no seu início e de água
salobra até sua confluência com o rio Sergipe. Possui múltiplos usos, como dessedentação de animais,
irrigação, pesca extrativa e abastecimento público (ALVES, 2006).
Desde o ano de 2010, a Associação de Pescadores de Nossa Senhora do Socorro, município do
Estado de Sergipe, vêm tentando, com o apoio público e privado, viabilizar a instalação de um módulo
piloto de piscicultura em tanque-rede no rio Cotinguiba, como uma alternativa de produção e renda
para a Associação. Atualmente, não há um monitoramento contínuo da qualidade da água de desuso
destes empreendimentos industriais no entorno do rio Cotinguiba e Sergipe, de forma efetiva e eficaz.
Dessa forma, o trabalho se propôs a fazer o monitoramento físico-químico da qualidade da água do
rio Cotinguiba e Sergipe mediante a análise de parâmetros como pH, sólidos totais, nitrogênio total e
amoniacal, fósforo total, DBO (Demanda Biológica de Oxigênio) e DQO (Demanda Química de Oxigênio),
em pontos estratégicos próximos às canaletas de águas pluviais ou de efluentes de três grandes
indústrias, como forma de subsidiar os pescadores e piscicultores locais na tomada de medidas
preventivas e cautelares contra possíveis derramamentos de resíduos ilegais nestes corpos d’ água.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 DBO e DQO
A Demanda Biológica de Oxigênio (DBO) é uma variável da qualidade da água que quantifica a
poluição orgânica pela depleção do oxigênio, que poderá conferir condição anaeróbica ao ecossistema
aquático e é caracterizada como um dos principais parâmetros para se saber a qualidade de uma água.
A Demanda Química de Oxigênio (DQO) é a quantidade de oxigênio necessária para oxidação da matéria
orgânica por um agente químico (MACEDO, 2002).
Segundo Von Sperling (1996), para quantificação de matéria orgânica ou do seu potencial poluidor,
utilizam-se métodos indiretos, como a DQO e a DBO. O aumento do valor da DBO numa estação de
tratamento de esgoto ou corpo d’água se deve principalmente a despejos de origem industrial (PHILIPPI
JÚNIOR et al., 2004).
De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, os rios são classificados em classes diferentes em
função de características físico-químicas e microbiológicas, e um dos parâmetros diferenciais é a DBO.
Segundo esta norma, rios de água doce classe 2 devem apresentar DBO < 5 mg.L-1 O 2 .
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2.2 Nitrogênio Total, Amoniacal e Fósforo Total
A qualidade de um ambiente aquático pode ser definida através de um conjunto de concentrações
de substâncias orgânicas e inorgânicas, e pela composição e estado da biota aquática. Na avaliação da
qualidade da água de regiões costeiras e estuarinas, um dos principais parâmetros a serem considerados
são aqueles relacionados à eutrofização (CENR, 2003).
A eutrofização é definida como o aumento na velocidade de suprimento de matéria orgânica para o
ecossistema (NIXON, 1995). Em ambientes costeiros, a causa mais importante da eutrofização tem sido
o aporte excessivo de nutrientes, particularmente de nitrogênio (CENR, 2003). O nitrogênio e o fósforo
são nutrientes limitantes dos corpos d’água, por serem consumidos pelo fitoplâncton, porém, em altas
concentrações transformam-se em fatores de eutrofização dos corpos d’água (OVERBECK, 2000).
Na água, o nitrogênio pode ser encontrado nas formas de nitrogênio orgânico (N 2 ), amoniacal
(NH 3 ), nitrito (NO 2 -) e nitrato (NO 3 -). O nitrogênio amoniacal é um útil indicador de poluição orgânica. O
nitrato é a forma mais comum de nitrogênio combinado encontrado em águas naturais não poluídas.
Em ambientes poluídos predominam as formas de nitrogênio orgânico e amoniacal (ALVES, 2006).
O fósforo total nas águas de bacias hidrográficas florestadas resulta principalmente da lixiviação do
solo e da rocha e da decomposição da matéria orgânica. Na água, ele pode ser encontrado na forma
orgânica ou inorgânica. A fertilização por adubos pode contribuir para a elevação do fósforo. No período
das chuvas ocorre o arraste das partículas para o curso d’água e há menores valores de concentração de
fósforo (RODRIGUES et al., 2009).
De acordo com a resolução CONAMA 357/2005, os rios de água doce classe 2 devem apresentar
fósforo total < 0,05 mg/L, nitrogênio total < 2,18 mg/L e nitrogênio amoniacal < 3,7 mg/L para pH < 7,5.
As águas salobras de classe 2 devem apresentar fósforo total < 0,186 mg/L e nitrogênio amoniacal < 0,70
mg/L.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
O monitoramento foi realizado nos pontos próximos às canaletas de descarte de águas pluviais ou
efluentes de três grandes indústrias: Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados – FAFEN (10º46’14’’S
37º8’35’’W; rio Sergipe), Usina Pinheiro (10º46’56,5”S e 37º12’06,1”W; rio Cotinguiba) e TAVEX
Corporation (10º50’5,0”S e 37º8’15,8”W; rio Cotinguiba), Figuras 1, 2 e 3, respectivamente. Foram
realizadas coletas de amostras de água nos leitos dos rios nestes pontos de janeiro a agosto de 2011.
A área foco para a implantação do projeto de piscicultura em tanque-rede está localizada no rio
Cotinguiba, na prainha de Nossa Senhora do Socorro-SE, distante aproximadamente de 2 a 6 km do leito
do rio Sergipe.
A metodologia de análise laboratorial para o nitrogênio total e amoniacal, fósforo total, DQO e DBO
foi fundamentada em normas oficiais do Standart Methods of Analysis of Water and Wastewater,
publicada pela APHA (1998). A análise de pH foi realizada por potenciometria e a análise de sólidos
totais por gravimetria.
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Figura 1. Ponto de coleta no rio Sergipe. Proximidades da canaleta de águas pluviais da Fábrica
de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN.

Figura 2. Ponto de coleta no rio Cotinguiba. Proximidades da lagoa de estabilização da Usina
Pinheiro.
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Figura 3. Ponto de coleta no rio Cotinguiba. Proximidades da tubulação de efluentes da TAVEX.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a caracterização da bacia hidrográfica do Estado de Sergipe, descrita em Alves
(2006), os corpos d’água nas imediações da FAFEN e TAVEX podem vir a ser classificados quanto ao uso
como água salobra de classe 2, enquanto que os corpos d’água nas imediações da Usina Pinheiro podem
vir a ser classificados quanto ao uso como água doce de classe 2. O artigo 2º da resolução 357/2005 do
CONAMA classifica as águas doces como águas com salinidade inferior ou igual a 0,5‰ e as águas
salobras como águas com salinidade superior a 0,5‰ e inferior a 30‰.
As Figuras 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 apresentam os resultados das análises físico-químicas das coletas
realizadas nas proximidades da canaleta de águas pluviais da FAFEN, proximidades da tubulação de
efluentes da TAVEX e proximidades do descarte da lagoa de estabilização da Usina Pinheiro.
Durante as coletas foi verificado a ausência de efeitos tóxicos crônicos a organismos e a ausência
visual de materiais flutuantes, óleos e graxas, corantes e resíduos sólidos objetáveis em todos os pontos
de coleta.
A Figura 4 apresenta os resultados para o pH das amostras coletadas. De acordo com a resolução
357/2005 do CONAMA, as águas doces de classe 2 devem possuir pH de 6,0 a 9,0 e as salobras de classe
2 pH de 6,5 a 8,5. Percebe-se que todas as análises ficaram dentro dos parâmetros estipulados pelo
CONAMA. As águas amostradas nas proximidades da Usina Pinheiro apresentaram uma elevada
variação do pH no período avaliado, enquanto que as águas amostradas nas imediações da FAFEN e da
TAVEX mantiveram uma regularidade nos valores de pH.
A Figura 5 apresenta os resultados para as análises de sólidos totais dissolvidos nos corpos d’água
das imediações da Usina Pinheiro. Segundo a resolução 357/2005 do CONAMA, as águas doces de classe
2 não devem possuir um teor de sólidos totais dissolvidos superior a 500 mg/L. Percebe-se que não há
regularidade no teor de sólidos totais dissolvidos e que em dois momentos a qualidade da água ficou
fora da especificação recomendada pelo CONAMA. Os resultados para os outros pontos não foram
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apresentados devido ao fato de serem águas salobras, que possuem um elevado teor de sólidos
dissolvidos.
Na Figura 6 estão apresentados os resultados da DBO para todas as coletas realizadas. Percebe-se
que as amostras coletadas nas proximidades das canaletas de descarte de águas pluviais ou efluentes da
FAFEN e da TAVEX estavam de acordo com a resolução do CONAMA. Para as amostras coletadas nas
proximidades da lagoa de estabilização da Usina Pinheiro, 37,5% ficaram fora da especificação
recomendada pelo CONAMA, sendo que em uma destas amostras o valor encontrado para a DBO foi
três vezes superior ao recomendado como máximo.
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Figura 7. Relação DBO/DQO nas amostras
coletadas.
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A literatura relata vários estudos sobre a relação média entre a DBO e a DQO, de forma a se reduzir
a quantidades de análises de DBO. De acordo com Silva e Mendonça (2003), a relação média da
DBO/DQO para o esgoto bruto em estações de tratamento de efluentes de águas residuais de origem
doméstica varia de 0,45 a 0,50, enquanto que para efluente de lagoas facultativas varia de 0,18 a 0,26. A
relação DBO/DQO para todos os pontos amostrados neste trabalho pode ser vista na Figura 7.
Verifica-se que a relação DBO/DQO para os pontos amostrados nas imediações da Usina Pinheiro é,
em média, 10 e 30 vezes maior que os pontos amostrados nas imediações da FAFEN e TAVEX,
respectivamente. A relação média DBO/DQO nos pontos amostrados na Usina Pinheiro foi de 0,197.
Comparando-se o resultado encontrado para a Usina Pinheiro aos resultados encontrados para a TAVEX
e a FAFEN, percebe-se uma grande divergência entre os mesmos e uma proximidade aos resultados
apresentados por Silva e Mendonça (2003), para efluentes de lagoas facultativas.
A Figura 8 apresenta os resultados das análises de nitrogênio total. Verifica-se que o pico em uma
das amostras da Usina Pinheiro ficou fora das especificações recomendadas pelo CONAMA. Todas as
outras amostras ficaram dentro dos limites recomendados.
As análises para o fósforo total podem ser vistas na Figura 9. Percebe-se que as amostras coletadas
nas imediações da FAFEN e TAVEX (água salobra) ficaram dentro das especificações recomendadas pelo
CONAMA. As amostras coletadas nas imediações da lagoa de estabilização da Usina Pinheiro ficaram
fora das especificações recomendadas pelo CONAMA, inclusive com um pico muito acentuado,
superando em 30 vezes o valor recomendado.
De acordo com Bufon et al. (2002), a importância do fósforo nos reservatórios e nos lagos está
intrinsecamente ligada ao processo de eutrofização ou enriquecimento dos corpos d’água. Quando o
nível de eutrofização torna-se avançado, vários problemas são produzidos na qualidade da água,
acarretando impactos negativos sobre a atividade pesqueira, o uso doméstico da água e a recreação.
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Figura 8. Análises de nitrogênio total nas amostras
coletadas.

Figura 9. Análises de fósforo total nas amostras
coletadas.

A Figura 10 apresenta os resultados das análises de nitrogênio amoniacal. Verifica-se que, apesar
do pico em uma das amostras da FAFEN, que pode estar relacionado a uma possível lavagem do pátio
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onde ocorre o carregamento de uréia, todos os resultados ficaram dentro das especificações
recomendadas pelo CONAMA, não comprometendo a qualidade da água.
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Na Figura 11 é apresentada a relação entre o N-Total e o P-Total (N/P). Segundo Overbeck (2000), o
N e o P são nutrientes limitantes dos corpos d’água por serem consumidos pelo fitoplâncton em uma
relação de massa, com média de 7:1, sendo a relação crítica N:P situada em torno de 10:1. Verifica-se
que três amostras da Usina Pinheiro e uma amostra da FAFEN tiveram uma relação superior à indicada
por Overbeck (2000), inferindo um excesso de nitrogênio e uma deficiência de fósforo. No entanto, não
há uma regularidade nestes resultados, impedindo inferir sobre um possível processo de eutrofização,
devido ao excesso de nitrogênio.
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Figura 10. Análises de N-Amoniacal nas amostras
coletadas.

Figura

11. Relação N-Total/P-Total
amostras coletadas.
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5. CONCLUSÃO
As amostras coletadas nas imediações da FAFEN e da TAVEX, de uma forma geral ficaram dentro
dos padrões recomendados pelo CONAMA, com exceção apenas da relação entre o N-Total e o P-Total
para uma amostra nas imediações da FAFEN.
As amostras coletadas nas imediações da lagoa de estabilização da Usina Pinheiro apresentaram
muitos resultados fora das especificações recomendadas pelo CONAMA. Não houve uniformidade nas
análises de sólidos dissolvidos, com duas amostras excedendo os limites permitidos.
A relação da DBO/DQO nas amostras da Usina Pinheiro teve como resultado médio o valor de
0,197. Este valor é 10 e 30 vezes superior à relação média nas imediações da FAFEN e TAVEX e muito
próximo ao valor médio do efluente de lagoa facultativa, 0,22.
Verificou-se excesso de nitrogênio total em uma das amostras da Usina Pinheiro e todas as análises
de fósforo total ficaram fora dos limites recomendados pelo CONAMA com um pico muito acentuado. A
relação N-Total/P-Total apresentou resultados superiores à relação crítica que possibilita inferir sobre
um possível processo de eutrofização, porém, os resultados não apresentaram uniformidade.
Portanto, considerando que as amostras foram coletadas no seio dos rios, infere-se a necessidade
da continuidade do monitoramento da qualidade da água nos pontos atualmente considerados como
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estratégicos e, principalmente no ponto de coleta da Usina Pinheiro, devido aos resultados
apresentados, com necessidade de extrapolação à montante e à jusante deste ponto.
Assim, o monitoramento contínuo da qualidade físico-química da água nestes pontos de coleta irá
permitir subsidiar os pescadores e piscicultores locais na tomada de medidas preventivas e cautelares
contra possíveis derramamentos de resíduos ilegais nestes corpos d’ água.
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RESUMO
Durante a produção de petróleo, é comum o aparecimento de emulsões (sistemas coloidais)
formadas por gotas de água dispersas no óleo. Dependendo da origem do petróleo (bacia sedimentar,
material orgânico depositado, posição do reservatório) e do grau de cisalhamento imposto, serão
geradas diferentes distribuições de tamanhos de gotas, que irão influenciar na estabilidade da emulsão.
O discernimento da distribuição do tamanho de gotas em emulsões de petróleo do tipo água-óleo (A/O)
é importante para o dimensionamento de equipamentos empregados no processamento primário e
progresso de novas tecnologias. É apresentada neste trabalho uma alternativa para determinar a
distribuição do tamanho de gotas em emulsões de petróleo do tipo água-óleo, por meio da técnica de
espalhamento de luz, empregando-se o analisador de partículas da Malvern. Os parâmetros apontam
para distribuições de partículas em sua maioria maiores que 0,1 μm conseqüentemente essas sendo
emulsões termodinamicamente instáveis o que não exclui a possibilidade da existência de partículas,
mais estáveis, menores que 1,368 μm isso fruto do parâmetro D (0,1) .

Palavras-chave: petróleo emulsionado, espalhamento de luz, tamanho de partícula
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1. INTRODUÇÃO
Uma emulsão é formada quando um líquido se dispersa em outro em forma de gotículas, sendo eles
imiscíveis entre si. Isto só é possível na presença de um agente emulsificante e de energia (mecânica ou
não) suficiente para que ocorra a dispersão. Na indústria petrolífera a emulsão está presente desde a
perfuração do poço (fluido de perfuração) até a distribuição de seus derivados, podendo ser tanto um
problema quanto uma solução. Toda esta vasta ocorrência deve-se à natureza oleosa do petróleo e
também à sua composição, estimada em mais de 500 compostos (SCHRAMM, 1992; THOMAS, 2004).
Água emulsionada geralmente está presente no óleo cru, como resultado da mistura que ocorre
durante as operações de produção e transporte. A presença de água em petróleos pesados e extra
pesados torna cada vez mais difícil sua separação, sendo indesejada, pois favorece a formação de
emulsão, onerando os custos de produção, transporte e refino, apresentam sais dissolvidos que
provocam corrosão nas linhas de escoamento e queda de qualidade do petróleo produzido, além de
volume ocioso na transferência e tancagem do petróleo. Algumas operações utilizam o bombeamento
por deslocamento positivo como as bombas de cavidade progressiva minimizando a turbulência
(OLIVEIRA, 2010; BORGES, 2011).
Estas emulsões do tipo água/óleo (A/O) são em sua maioria estabilizadas por surfactantes naturais,
por exemplo, asfaltenos e resinas,que adsorver na interfaces e tendem inibir ou atrasar a
desestabilização do filme interfacial, portanto, impedindo a coalescência gota-gota e a separação da
água. Várias abordagens têm sido relatada para estudar os fenômenos associados, e algumas tendências
e correlações foram encontradas.No entanto,a fenomenologia geral não é completamente
compreendida ,assim ,a água deve ser separada, e uma vez que o envelhecimento da emulsão tende
para aumentar sua estabilidade, a quebra deve ser efectuado o mais rápida possível na unidade de
produção perto do poço (KILPATRICK E SPIECKER, 2001; RONDON, 2008).
O objetivo desse trabalho é medir com a técnica de difração a laser, a distribuição do diâmetro
interno de gotas em emulsões de petróleo do tipo água-óleo, para o dimensionamento de
equipamentos e desenvolvimento de novas tecnologias associadas ao ramo petrolífero.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Durante a produção do petróleo é comum o aparecimento de emulsões de petróleo do tipo
água em óleo (RAMALHO, 2002). Assim, uma variável importante para monitorar a velocidade de
sedimentação das gotas de água é o diâmetro dessas gotículas de água, tendo em vista que quanto
maior o diâmetro das gotas maior a velocidade de sedimentação.
Pelos princípios de sedimentação de particulados é considerada uma partícula deixada em
queda livre em um fluido incompressível. Seja E o empuxo que o líquido exerce sobre a partícula, P o
peso da esfera e, A a força de arraste que vai sendo formada à medida que há movimento da esfera. A
equação do movimento da partícula é:
[Eq.01]
O peso da partícula e o empuxo sobre a partícula são dados por:
[Eq.02]
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[Eq.03]
Conforme Streeter (1980) e Bennett (1978) a expressão para a força de arraste sobre uma
partícula esférica, em queda livre sob condições de fluxo laminar de um fluído incompressível, é
representada pela Equação (4):
[Eq.04]
Substituindo as Equações (2), (3) e (4) em (1), e executando alguns passos algébricos chegamos a
[Eq.05]
v é a velocidade de sedimentação das partículas (velocidade límite)
g é a aceleração da gravidade,
ʌ p é a densidade das partículas e
ʌ f é a densidade do fluido
é a viscosidade do fluido
A Equação (5) é conhecida como Lei de Stokes, e fornece um modelo matemático para a
sedimentação de partículas esféricas em condições de fluxo laminar. A maioria dos autores limita o uso
desta equação para ReP <1, mas outros aconselham seu uso para ReP <0,3 e até mesmo para ReP <0,1
(ZUCCHIN et al ., 2003).
O tamanho da gota depende do tipo e intensidade da agitação a que a mistura é submetida.
Quanto maior a taxa de cisalhamento, menor será a distribuição do tamanho das gotas (DTG’s)
(RAMALHO, 2002). Outros parâmetros como a densidade e temperatura inicial de formação de cristal
(TIAC) também influenciam no diâmetro das gotas da emulsão (SPINELLI et al., 2004).

2.1 Fundamentos da Técnica da Malvern
Os instrumentos de difração da luz consistem de uma fonte de luz, tipicamente fonte de laser
de baixa potência (aproximadamente 10 mW Hélio-Neon, na região de 632 nm de comprimento de
onda), elementos óticos para processar o feixe incidente e uma simples cuba com a amostra introduzida
(JILLAVENKATESA et al., 2001).O sistema de detectores usado nestes instrumentos é composto por
elementos individuais de detectores em arranjos multi elementos, os quais são dispostos em distâncias
discretas, limitando-se o número de detectores, a (Figura 1.) demonstra o princípio da técnica de
difração a laser.
Se o tamanho da partícula decresce, o ângulo espalhado observado aumenta
logaritmicamente. A intensidade do espalhamento é também dependente do tamanho da partícula,
diminuindo com o volume da mesma. Grandes partículas espalham a luz com ângulos pequenos e com
alta intensidade; as pequenas partículas espalham a luz com ângulos maiores com menor intensidade
(KIPPAX, 2005).
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Figura 1- O tamanho de partícula é determinado pela análise do ângulo da luz
espalhadas pelas partículas/gotas suspensas.

Portanto, o acompanhamento das propriedades das emulsões de petróleo, de forma rápida e
sem tratamento prévio da amostra, contribui para minimizar os problemas causados pela presença da
água no petróleo, e melhorar a eficiência durante o processo.

3.

MATERIAIS E MÉTODOS

O petróleo emulsionado utilizado apresenta teor de enxofre da ordem de 0,4% e teor de água
entorno de 40%. O diluente necessário para as análises de difração a laser, foi o EMCA® que é um óleo
mineral transparente composto por uma mistura complexa de hidrocarbonetos saturados parafínicos e
naftênicos, obtido a partir da hidrogenação catalítica a alta pressão de destilados de 44 petróleos. Este
óleo é fornecido pela Empresa Carioca de Produtos Químicos S.A.
Para efetuar uma leitura dos momentos da DTG (distribuição do tamanho de gotas) no
equipamento de difração a laser (Malvern), primeiramente faz-se necessário fornecer uma medida de
referência (amostra em branco, ou seja, sem gotas) também conhecida como background, para que o
equipamento desconsidere a coloração escura da amostra e não a considere como sendo gotas ou
partículas.
Para isso, diluíam-se 4 a 5 gotas de petróleo (o mesmo utilizado na emulsão que será
analisada) em 500 mL de EMCA® e, posteriormente realizava-se a circulação desta amostra pelo
analisador e efetuava-se uma leitura a qual era mantida como referência para as análises posteriores.
Em seguida, circulava-se EMCA® puro com a finalidade de limpar o circuito. Após esta etapa o
equipamento está apto a realizar as medidas de DTG da emulsão de interesse.

Figura 2- Equipamento de granulometria a laser da MALVERN.
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
O espectro da distribuição de gotas foi determinado de forma direta, utilizando-se um
analisador em tempo real. Esse que se baseia na medição da luz - feixe de raio laser que sofre difração
durante a passagem das gotas pela região de amostragem do aparelho (SCHICK, 1997).
Os parâmetros avaliados foram: D (0,1) diâmetro de gota tal que 10% do volume é constituídos
de gotas de tamanho menor que 1,368 μm, D (0,5) diâmetro de gota tal que 50% do volume é
constituídos de gotas de tamanho maior ou menor que 9,540 μm, também conhecido como diâmetro
mediano volumétrico (DMV), D (0,9) - diâmetro de gota tal que 90% do volume é constituídos de gotas
de tamanho menor que 61,219 μm, D(4,3)= 21,478 μm sendo o diâmetro médio volumétrico
corresponde ao diâmetro da esfera que possui o mesmo volume médio das partículas constituintes do
sistema, D(3,2) = 3,793 μm diâmetro médio superficial ou diâmetro de Sauter. Corresponde ao diâmetro
da esfera que possui a mesma área superficial média das partículas, a Tabela 1 relata todos os
parâmetros avaliados (FERNANDES, 2007; RAMALHO E OLIVEIRA, 1999).

Tabela 1.- Diâmetros das gotas de água presentes em emulsão de Petróleo do tipo agua-óleo, por
espalhamento de luz.
Metodologia

D(0,1) μm

D(0,5) μm

D(0,9) μm

D(3,2) μm

D(4,3) μm

Difração a
Laser

1,368

9,540

61,219

3,793

21,478

Do ponto de vista da estabilidade, segundo Kokal (2006) quando gotas são maiores que 0,1 ʅm
a emulsão é chamada de macro-emulsão e normalmente são termodinamicamente instáveis, pois as
fases tendem a se separar de modo a reduzir sua energia interfacial através da (coalescência). Outras
classes de emulsão são as micro-emulsão relatada por Tadros (2009), possuindo gotas muito pequenas,
que variam de 5 a 50 nm, e são consideradas termodinamicamente estáveis devido à baixa energia
interfacial das fases.
5. CONCLUSÃO
De modo geral, a técnica de difração a laser mostrou-se eficiente como método proposto para
a determinação das propriedades de petróleo e de emulsão de petróleo do tipo água em óleo. Os
parâmetros avaliados apontam a presença de emulsões com diâmetros internos em sua maioria < 0,1
μm. Assim, através desse estudo foi possível avaliar a possibilidade do espalhamento de luz como
método alternativo na estimativa de propriedades durante etapas de exploração e produção do
petróleo. O conhecimento prévio dessas propriedades possibilita a tomada de decisão de forma rápida e
redução de custos de análise.
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RESUMO
A presença de microorganismos em suspensão no ar pode afetar consideravelmente a qualidade de
vida das pessoas em ambientes domésticos ou de trabalho. Ações de prevenção e de acompanhamento
do fluxo desses agentes em ambientes refrigerados podem amenizar eventuais problemas de saúde
relacionados à contaminação microbiana. Este presente trabalho objetiva avaliar a qualidade do ar da
Biblioteca Tebyreçá de Oliveira do IFMA, campus Monte Castelo. O monitoramento constituiu na técnica
de contagem de colônias, pelo método de sedimentação em meio de cultura Ágar Batata dextrose, na
placa de petri, específico para crescimento de fungos, bolores e leveduras, incubado numa temperatura
de 35 oC por 7 dias. Em seguida foi realizada a leitura pelo método de contagem das colônias, que se
baseia em níveis de concentração dos microorganismos contaminantes e sua projeção em
UFC/cm2/sem. Na leitura dos resultados, observou-se formações bem diversificadas de UFC nos dois
ambientes, em média 4,84 UFC/cm2/sem no piso superior e 5,66 UFC/cm2/sem no subsolo da biblioteca.
A biblioteca e acervos contam com uma grande quantidade de papel, o que favorece a proliferação de
fungos que se alimentam da celulose que serve de substrato para a sua alimentação e
consequentemente a sua reprodução. Além disso, a temperatura e umidade do ar, fora dos padrões
adequados para o acervo, podem contribuir também para um desencadeamento de um processo de
contaminação fúngica.

Palavras-chave: microbiologia, fungos, ambientes climatizados.
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1. INTRODUÇÃO
Em ambientes fechados e que contam com um fluxo continuo de pessoas é comum haver
contaminação microbiana do ar, poeiras em suspensão, pequenas partículas de vegetais, insetos
mortos, bactérias, fungos e vírus fazem parte dos chamados bioaerossóis.
O conhecimento da microbiota do ar de um determinado local é muito importante para o
diagnóstico ecológico e para a determinação do fator de insalubridade do local. Doenças infecciosas
e não infecciosas contraídas pela inalação dependem diretamente do número de partículas inaladas,
que está diretamente relacionado à contaminação do ar. Daí a importância do monitoramento e
acompanhamento da qualidade do ar nos mais diversos ambientes.
Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar a qualidade do ar respirado
pelos freqüentadores, alunos, professores e colaboradores da Biblioteca Tebyreçá de Oliveira do
IFMA, campus Monte Castelo, pois devido às condições do meio, pode haver contaminação fúngica,
o que possibilita um grau de insalubridade do local tanto para alunos quanto para funcionários.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Entre os principais grupos de contaminantes do ar em ambiente climatizado estão às partículas
microbianas, incluindo fungos, bactérias, esporos e vírus, que podem ser provenientes do ar
externo, sistema de climatização, construção, mobiliário e principalmente de seus ocupantes (Kritski
et al., 2000).
O interesse por estudos sobre a Qualidade do Ar Interno (QAI) surgiu após a descoberta de que
a diminuição das taxas de troca de ar em ambientes fechados, como habitações, escritórios, escolas
e hospitais, era a grande responsável pelo aumento da concentração de poluentes biológicos e não
biológicos no ar interno (Schirmer, 2008).
A Resolução RE Nº 9/2003 da ANVISA abrange os Padrões de Referência de Qualidade do Ar
Interior em Ambientes Climatizados Artificialmente de Uso Público e Coletivo, considerando
principalmente a preocupação com a saúde, segurança, bem-estar e conforto dos seus ocupantes.
Ainda que o ar interno proceda do ar exterior, alguns estudos realizados, tanto em nível
internacional quanto nacional, revelaram a existência de contaminantes em proporções bem
maiores no ambiente interno com sistemas de ar condicionado, que operarem com baixa troca de
ar. Considera-se que a incorreta limpeza nos filtros e dutos de ar refrigerado propicia o
desenvolvimento de fungos, vírus, ácaros, bactérias que podem levar os ocupantes de ambientes
climatizados (Cartaxo et al., 2007).
3. METODOLOGIA
O procedimento experimental consistiu em quatro etapas:
(i) Meio de cultura
O meio de cultura destinado ao cultivo artificial dos microorganismos utilizado na preparação
do meio sólido foi o Agar Batata Dextrose (ABD), 39g em 1L de água.
(ii) Coleta
Utilizou-se a técnica da sedimentação passiva (Carmo et al., 2007) que consiste na exposição
das placas de Petri contendo o meio de cultura, por 15 min. A coleta dos microorganismos foi realizada
em triplicata, sendo que em cada análise realizada, as placas foram identificadas com números e letras e
distribuídas de acordo com a divisão que foi feita nos dois ambientes (piso superior e subsolo) da
Biblioteca Tebyreça de Oliveira, do IFMA, Campus Monte Castelo. Em seguida as placas forma levadas
ao laboratório e incubadas a 35 ºC por 7 dias.
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(iii) Análise Microbiológica
Após a incubação, fez-se um estudo quantitativo dos dados, baseados em cálculos de Unidades
Formadoras de Colônias (expressa em UFC/cm2/semana). A contagem das colônias formadas foi feita
por contagem manual,
(iv) Análise Estatística
Em análise de dados estatísticos foram determinados alguns parâmetros, como a média dos
dados, desvio padrão e coeficiente de variação (Skoog, et al., 2005).

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
A Biblioteca Tebyreçá de Oliveira foi apontada para estudo por ser um ambiente aéreo estático
úmido que pode favorecer a proliferação de fungos e influenciar na qualidade de vida de estudantes
e funcionários que a freqüentam diariamente. A seguir serão apresentados os resultados do
monitoramento da qualidade fúngica do ar nos dois ambientes da biblioteca.

4.1 Piso Superior
O piso superior da biblioteca possui mesas, cadeiras para o estudo e pesquisa dos estudantes,
um acervo com livros de diversas áreas do conhecimento, um balcão de empréstimos de livros e
dois banheiros (masculino e feminino).
Nas placas, após coleta e o período de incubação formaram colônias características de fungos.
Algumas estão apresentadas na Figura 1.

(a)
(b)
Figura 1 – Crescimento fúngico em placas de Petri com amostragem do piso superior da biblioteca

(c)

As placas 1A e 1D, expostas próxima da entrada e da estante de livros, respectivamente,
apresentaram uma mancha escura evidenciando a presença de fungos, que cresceram mais e por
menos tempo no meio de cultura, ocasionando a formação de colônias maiores. A quantidade de
livros, jornais, revistas, papéis presente neste ambiente proporciona um meio ideal para a
reprodução de fungos, pois se alimentam da celulose.
A Figura 2 apresenta graficamente a quantidade de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) em
cada análise das regiões.
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Figura 2 - Distribuição total de UFC de fungos no piso superior da biblioteca

ഥ), o piso superior da biblioteca apresentou 4,84 UFC/cm2/sem. Alguns pontos como
Em média (࢞
1B (próximo ao banheiro) e 1C’ (balcão de atendimento ao usuário) apresentaram em uma das
análises valores considerados discrepantes, 18,14 e 22,18 UFC/cm2/sem, respectivamente, o que
atribuiu também um elevado desvio padrão (sd) e conseqüentemente alto coeficiente de variação
(CV), conforme demonstra a Tabela 1.
Tabela 1 – Amostragem passiva dos fungos no piso superior da biblioteca
Placas
1A
1A'
1B
1B’
1C
1C’
1D
1D’
MÉDIA TOTAL

ഥ (UFC/cm2/sem)
࢞
4,70
3,81
9,41
4,48
3,36
8,74
1,79
2,46
4,84

sd
4,85
3,10
8,15
0,39
3,74
11,72
1,03
0,78

CV
103,02
81,51
86,60
8,66
111,36
134,12
57,28
31,49

Embora houvesse divergência entre os resultados em um mesmo local, os mesmos não podem
ser excluídos, pois fazem parte da realidade da biblioteca, uma vez que a frequência e tipos de
usuários sempre mudam. Por exemplo, a 1ª análise na região 1B foi conduzida em período de férias,
ou seja, onde o fluxo de usuários é menor. E a elevada contaminação microbiana na 2ª análise da
região 1C’ realizada em período letivo pode ter ocorrido em função da entrada e saída extensa de
livros neste setor.
Uma justificativa para a redução de contaminação fúngica na 3ª análise na maioria das regiões
pode-se atribuir a uma pequena reforma realizada na biblioteca que contou com a pintura de
algumas paredes, troca de mesas e cadeiras antigas por novas e a troca do sistema de refrigeração
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que antes tinha um duto central de ar condicionado com saídas laterais de ar e agora possui
aparelhos condicionadores de ar isolados.

4.2 Subsolo
O segundo ambiente, subsolo da biblioteca, é uma sala de estudos, com computadores
conectados a internet e um acervo de livros antigos. Levando em consideração as placas, apresentadas
na Figura 3, pode-se observar que o grau de contaminação do subsolo foi maior em relação ao piso
superior.

(a)
(b)
Figura 3 – Crescimento fúngico em placas de Petri com amostragem do subsolo da biblioteca

(c)

A Figura 4 apresenta a distribuição gráfica das UFC obtidas nas análises do subsolo.
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Figura 4 - Distribuição total de UFC de fungos no subsolo da biblioteca

O valor de contaminação média no subsolo foi em torno de 5,66 UFC/cm2/sem, pouco maior
que a média do piso superior. Esse resultado pode-se atribuir ao fato do subsolo da biblioteca ser um
ambiente mais úmido, com menor ventilação e mais escuro, condições ideais para a proliferação de
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microorganismos como fungos e bactérias. Assim como no primeiro ambiente obteve-se também um
desvio padrão e coeficiente de variação elevado, conforme demonstra a Tabela 2.

Tabela 2 – Amostragem passiva dos fungos no subsolo da biblioteca
Placas

ഥ (UFC/cm2/sem)
࢞

sd

CV

1A
1A'
1B
1B’
1C
1C’
1D
1D’
1E’
1E’’
1E’’’

5,38
3,81
5,15
6,48
4,70
2,01
6,71
11,20
4,03
7,84
4,93
5,66

4,09
0,39
3,10
6,22
5,07
1,17
5,95
10,63
1,17
9,02
5,63

76,01
10,16
60,25
96,05
107,87
57,93
88,71
94,91
28,92
115,15
114,35

MÉDIA TOTAL

Levando em consideração que o fluxo de funcionários, alunos e usuários, de modo geral, o
nível de contaminação foi maior durante a 2ª análise, devido ao período letivo e ao sistema de
refrigeração ligado, que contribuem para um maior número de colônias formadas nas placas em todos
os setores, condições diferentes da 1ª análise na qual os alunos estavam de férias, o que também
dificultou a possibilidade de uma contaminação cruzada.
Na 3ª análise pode-se observar uma diminuição acentuada do número de colônias formadas,
pois além do ar condicionado estar desligado, a biblioteca havia passado por uma reforma com a pintura
de algumas paredes, a troca de mesas e cadeiras e uma nova iluminação, além da mudança geral no
sistema de refrigeração. A soma de todos estes fatores alterou as condições do ambiente o que
influenciou diretamente na leitura dos resultados ocasionando um desvio padrão bem acentuado.
Pode-se observar que os valores que UFC foram bem distintos em determinados pontos, o que
influenciou consideravelmente na leitura dos demais resultados, isto se deve ao fato de que na 2ª e 3ª
análise houve uma mudança no sistema de refrigeração de toda a biblioteca, incluindo o piso superior
como foi citado acima e o subsolo. Pode-se observar que as placas: 1A, 1B, 1B’, 1C, 1D, 1D’, 1E’, e 1E’’
contam com índices de UFC elevado.
Para a Legislação Brasileira, o Padrão Referencial de Qualidade do Ar Interior em ambientes
climatizados de uso público e coletivo, conforme Resolução da ANVISA RE nº 9/2003, o Valor Máximo
Recomendável (VMR) para contaminação microbiológica deve ser  750 UFC/m3 de fungos, para a
relação I/E1,5, onde I é a quantidade de fungos no ambiente interior e E é a quantidade de fungos no
ambiente exterior. No entanto, para realizarmos uma comparação dos dados, seria necessário que
obtivéssemos resultados em unidades de volume, ou seja, UFC/m3. Porém, a aferição de volume só
pode ser obtida usando tecnologia mais dispendiosa.
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5. CONCLUSÃO
Com base nos resultados foi possível observar que os ambientes da Biblioteca Tebyreçá de
Oliveira contam, em determinados locais, com um índice de contaminação microbiana do ar
considerável. O monitoramento da qualidade fúngica do ar evidenciou que o subsolo da biblioteca
possui maior contaminação microbiana em relação ao piso superior. Apesar do fluxo reduzido de
usuários neste setor, a elevada umidade, a pouca luminosidade solar e a baixa ventilação atrelada à
presença de livros e revistas antigas, em estado de desuso, compõem condições ideais para
proliferação de fungos. Portanto, são necessários que sejam adotados procedimentos de
higienização mais eficazes nesses ambientes para melhoria da qualidade do ar, entendo-se que
pode haver fatores de risco de contaminação cruzada, microorganismos vindos de outros locais que
não são eliminados no ambiente interno da biblioteca.
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1

RESUMO
A premissa da fomentação para a divulgação de recursos didáticos de fácil acesso é um dos
assuntos abordados nas diversas áreas da química que se inicia por uma evolução de fatos ordenados
num segmento cronológico, onde estão organizados em temáticas ou problemas a serem pesquisados.
Estas idéias são embasamento para a busca de teorias norteadoras para a formação profissional ou
acadêmica, no que diz respeito principalmente aos processos metodológicos, sobretudo as aulas
práticas em laboratório a cerca do ensino de Química. Este trabalho teve como objetivo a confecção de
modelos moleculares com materiais alternativos e de baixo custo, com destaque para dois dos
componentes, a serragem de madeira e o biscuit, para a compreensão e a facilitação da disseminação
dos conteúdos da química e áreas afins. Para a confecção dos modelos moleculares o processo
metodológico consistiu na utilização de serragem, aglutinante, biscuit, tintas para tecidos, dentre outros
demonstrando acessibilidade ao recurso alternativo. Diante do material confeccionado e apresentado
como recurso didático para as aulas de química, os resultados demonstraram grandes vantagens,
principalmente para a visualização das ligações entre os átomos, além do baixo custo, uma vez que a
maioria dos materiais usados na confecção dos modelos é de fácil aquisição, além de incutir uma
consciência ambiental em discentes e docentes que estejam envolvidos no trabalho. Portanto, a
viabilização e fomentação da confecção dos modelos alternativos é uma prática que visa trabalhar
questões pedagógicas e ambientais de forma a permitir a sedimentação dos conhecimentos e
experiências dos discentes com uma abordagem mais clara dos conteúdos abordados da área da
química e áreas afins, possibilitando os professores, material para tornar as aulas de Química mais
atraente e aos alunos a visualização tridimensional das moléculas facilitando seu entendimento,
melhorando consequentemente o ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Ensino de química, modelos moleculares, visualização tridimensional.
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1. INTRODUÇÃO
Os assuntos abordados nas diversas áreas da química iniciam-se por uma evolução de fatos
ordenados num segmento cronológico, onde estão organizados em temáticas ou problemas a serem
pesquisados. Estas idéias são embasamento para a busca de teorias norteadoras para a formação
profissional ou acadêmica, no que diz respeito principalmente ao uso dos recursos didáticos, sobretudo
as aulas práticas em laboratório. Há inúmeras discursões e debates a cerca do ensino de Química, em
relação á forma de trabalhar os conteúdos, com a premissa de possibilitar a melhor compreensão da
Química.
Diante desta situação, os educadores, principalmente os ligados ao Ensino de Química, lutam
ainda com problemas antigos da estrutura de ensino, em que habitualmente os alunos apresentam
dificuldades de transpor o limite da compreensão dos fenômenos químicos, por meio do senso comum,
para uma forma de interpretação complexa de fenômenos, cujas compreensões exigem níveis de
abstração só alcançados quando se está motivado para o aprendizado. Neste sentido é fato concordante
que a experimentação deve ser um dos componentes básicos no ensino de química, assim como foi no
desenvolvimento do conhecimento único e por isto tem sido objeto de atenção de vários pesquisadores
(SERAFIM, 2005). Os experimentos demonstrativos ajudam a enfocar a atenção do estudante nos
comportamentos e propriedades de substâncias químicas e auxiliam, também, a aumentar o
conhecimento e a consciência do estudante de química (VANIN, 1991).
Uma das maiores dificuldades no ensino de química, tanto em nível de graduação como no
ensino médio é a visualização tridimensional das moléculas, quando o tema “geometria molecular” é
abordado. Este problema acaba se refletindo em outras disciplinas e/ou áreas, como a Bioquímica e a
Biologia Molecular, uma vez que o comportamento químico e bioquímico das moléculas depende de seu
arranjo estrutural (GONÇALVES et al., 2009). A elaboração e confecção de conjuntos de modelos
moleculares surgem como uma ferramenta para facilitar a assimilação e o aprendizado de conceitos que
envolvam a geometria molecular, as ligações químicas entre outros. O uso de modelos moleculares é
simples e de grande valia para este propósito, pois apoia a visualização das ligações químicas existentes
entre os núcleos atômicos que compõem uma molécula, como também possibilita desenvolver no aluno
a percepção do arranjo espacial delas (LIMA e LIMA-NETO, 2009).
Uma proposta bastante útil na visualização tridimensional das moléculas são os modelos
atômicos comerciais, confeccionados em plástico. Entretanto, a quantidade e o formato das peças que
constituem estes kits comerciais limitam de maneira significativa o número de formas geométricas que
podem ser montadas. Além disso, o custo desses kits é elevado e nem sempre atendem à necessidade
dos alunos (e professores), pois são construídos dentro de um padrão já instituído há
décadas e que provoca limitações em cada modelo, especialmente no que se refere às
aplicações dentro do conteúdo de Química (GONÇALVES et al., 2009).
A técnica de construção de modelos moleculares a partir de “biscuit”, massa de modelar e
͞ĞƉŽǆŝഺĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵĂƵǆŝůŝĂƌĚŽĐĞŶƚĞĞĚŝƐĐĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂďĄƐŝĐĂŶĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĞĞǆƉŽƐŝĕĆŽĚŽ
recurso para o desenvolvimento das temáticas envolvidas na visualização tridimensional das moléculas,
pois os modelos existentes constituem-ƐĞĚĞͣŬŝƚƐഺĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐĚĞĐƵƐƚŽĞůĞǀĂĚŽĞƵŵŶƷŵĞƌŽůŝŵŝƚĂĚŽ
de peças para montar as moléculas, inviabilizando economicamente a aplicação no processo ensinoaprendizagem. Diante das dificuldades observadas, alguns pesquisadores da área do ensino de Ciências
têm desenvolvido materiais didático-pedagógicos alternativos (Kits), como forma de possibilitar aos
professores instrumentos auxiliares para a prática pedagógica (MATOS et al, 2009).
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Tem sido demonstrado, por exemplo, que a partir da utilização de materiais de baixo custo,
encontrados no cotidiano, é possível se propiciar aulas mais atraentes e motivadoras, nas quais os
alunos são envolvidos na construção de seu conhecimento (SOUZA et al., 2008).
A construção de modelos moleculares pode ser feita de várias formas e usando os mais
variados materiais. A Tabela 1 mostra comparativamente as vantagens e desvantagens de modelos
comerciais e de modelos alternativos que estão propostos na literatura (LIMA e LIMA-NETO, 2009).
Tabela 01 - Relação das vantagens e desvantagens de modelos comerciais e alternativos que são propostos na
literatura(LIMA e LIMA-NETO, 2009).
Tipo

Vantagens

Desvantagens

Comerciais

Acabamento fino, ângulos
corretos

Importados, caros, limitado
números de peças, são
específicos, fácil desgaste,
configurações espaciais
restritas

Bolas de isopor com palitos de
dentes

Acessível e versáteis, com
ampla e pronta aplicação

Ocupa muito espaço, é de fácil
desgaste

Canudos de bebidas

Fácil aquisição e cores variadas

Montagem definitiva, frágil e
muito leve

Balões de aniversário

Acessível e cores variadas

Definitivo, frágil e muito leve

Arame

Fácil construção

Difícil manuseio da estrutura,
uso restrito

Bolas de isopor com canudos,
alfinetes e arame

Versátil, ampla aplicação em
química acessível

Montagens definitivas, difícil
posicionamento dos ângulos

Portanto, diante da necessidade de disseminação das informações referentes aos conteúdos
de química, este trabalho tem como objetivo a confecção de modelos moleculares com materiais
alternativos e de baixo custo, com destaque para um dos componentes, a serragem de madeira ou pó
de serra facilmente encontrada em serrarias e que sua queima libera gás carbônico poluindo o ambiente
e o biscuit. Estes materiais são a base para a confecção das estruturas, a fim de consolidar os
conhecimentos de geometria molecular e as características inerentes a temática abordada durante a
integralização da teoria/prática das disciplinas das áreas das químicas e afins.

2. METODOLOGIA
Na confecção dos modelos moleculares utilizou-se, serragem, aglutinante (feito com fécula de
mandioca e água), biscuit, tintas para tecidos, parafusos, microrretífica, hastes flexíveis e bacias (Figura
01).
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Figura 01: Material utilizado na confecção dos modelos.

A princípio preparou-se a massa com a serragem e o aglutinante para então iniciar a
moldagem até que adquiram forma esférica. A moldagem foi realizada de forma manual (Figura 02) e a
secagem ocorreu naturalmente em temperatura ambiente, podendo ser acelerada se for exposto ao sol.

Figura 02: (a) massa de serragem; (b) esferas já moldadas e secas.

A massa de biscuit foi utilizada para cobrir as bolas da massa de serragem após estarem secas,
e, em seguida usadas para a elaboração de átomos individualizados de acordo com as suas
características. Contudo, para cada átomo especificou-se a quantidade de massa a ser utilizada,
conforme necessidades, e para diferenciar cada elemento foi usada cores variadas, como mostra a
(Tabela 02), conforme pode ser observado na (Figura 03).
Tabela 02: Identificação dos átomos através de cores do padrão dos elementos
ELEMENTO

COR

Carbono

Preto

Nitrogênio

Azul

Oxigênio

Vermelho

Cloro

Amarelo

Flúor

Verde Claro

Hidrogênio

Branco

Enxofre

Verde Escuro

Fósforo

Púrpura
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Figura 03: (a) partes do modelo metano; (b) modelo metano montado.

Para a representação das ligações tanto simples quanto múltiplas, foram utilizadas hastes
flexíveis. A perfuração das esferas foi feita com parafusos ou microrétifica (broca) e utilizou-se um
transferidor para medir aproximadamente que os ângulos das ligações químicas das estruturas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃOES
A partir da massa de serragem e de biscuit construíram-se vários modelos moleculares para
demonstrar a utilidade dos modelos confeccionados com materiais alternativos. Uma das grandes
vantagens desses modelos é a utilização das hastes flexíveis, que possibilitam a visualização das ligações
simples, duplas e triplas (Figuras 04, 05 e 06). O baixo custo é indiscutível, uma vez que a maioria dos
materiais usados na confecção dos modelos é de fácil aquisição. Além de tudo, a confecção desse
material ainda ajuda a incutir uma consciência ambiental em alunos e professores que estejam
envolvidos no trabalho, pois alguns dos matérias utilizados na confecção das estruturas são
reaproveitados, como a serragem e as hastes flexíveis.
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Figura 04: (a) CH4 – Metano; (b) C6H11O - Glicose; (c) C3H6 - ciclopropeno; (d) C3H6O2 – ácido propanóico; (e)
C4H6 - ciclobuteno; (f) C6H6 - Benzeno; (g) C2H2 - acetileno; (h) BF3 – fluoreto de boro; (i) C 4 H 4 S - Tiofeno
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Figura 05: (a) NH 3 – Nitrogênio (Frontal); (b) NH 3 – Nitrogênio (aérea); (c) C 3 H 6 O – Propanona (frontal); (d)
C 3 H 6 O – Propanona (aérea); (e) C 2 H 6 O – Etér-dimetil; (f) C 4 H 9 F – 2-Flúor-Butano.

Figura 06: (a) H 2 O - água (aérea); (b) H 2 O – água (frontal)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A viabilização e fomentação da confecção dos modelos alternativos é uma prática que visa
trabalhar questões pedagógicas e ambientais de forma a permitir a sedimentação dos conhecimentos e
experiências dos discentes com uma abordagem mais clara dos conteúdos abordados da área da
química e áreas afins, possibilitando os professores, material para tornar as aulas de Química mais
atraente e aos alunos a visualização tridimensional das moléculas facilitando seu entendimento,
melhorando consequentemente o ensino-aprendizagem.
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RESUMO
Pensando em como lidar com o desinteresse e as deficiências dos alunos das escolas estaduais no
Município de Maracanaú/CE, região metropolitana de Fortaleza – Ceará, as discentes do Curso de
Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e bolsistas do
Programa Institucional de bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, opondo-se aos métodos tradicionais de
ensino utilizaram a música como um instrumento de integração entre os alunos assegurando uma boa
aprendizagem e um bom desempenho dos mesmos. O aporte teórico foi buscado nos estudos de
Georges Snyders (2001), Campbell e Dickinson (2000) e Granja (2006). O estudo tem como base o
conhecimento cientifico no caso a disciplina de Química e uma afinidade musical seja na elaboração de
paródias ou até mesmo criações autorais de músicas que auxiliem no ensino e na aprendizagem da
Química.

Palavras-chave: Educação, Música, Aprendizagem
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INTRODUÇÃO
Em todas as escolas do estado do Ceará apresentam-se alunos com dificuldades na aprendizagem
não importando a disciplina e o ano deixando os mesmos no centro das preocupações dos professores,
pois o rendimento desses alunos torna-se uma preocupação nacional. Visando melhorias na
aprendizagem dos alunos, buscando propostas inovadoras para o ensino de química e deixando para
trás os currículos chamados “tradicionais” foi o que levaram as bolsistas do PIBID a classificar os três
pontos como sendo o combustível para atingir o sucesso do projeto por elas desenvolvido.
O Mistura afinada surgiu da idéia de aplicar Química através da música considerando o mesmo
como um dos importantes meios de aprendizagem, tornando-a uma importante ferramenta no ensino
de Química de maneira interativa e criativa, fazendo com que os alunos despertem o interesse pela
disciplina. Desenvolvido pelas alunas do IFCE – Campus Maracanaú e bolsistas do PIBID o Mistura
afinada visa à melhoria e a qualidade dos alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Adahil Barreto
Cavalcante e o Liceu Estadual de Maracanaú que foram às beneficiadas com o projeto devido as bolsista
já realizarem outras tarefas nessas escolas.
O presente artigo tem por objetivo apresentar a música como um meio de desenvolvimento da
aprendizagem de Química de jovens que cursam o Ensino Médio no município de Maracanaú/CE 1.
Vista como uma instituição responsável pelo preparo de crianças, adolescentes e jovens para o
futuro e as suas respectivas responsabilidades, a instituição escolar não pode desconsiderar o que a
música pode proporcionar aos alunos, ou seja, um ambiente de descontração, sendo favorável à
aprendizagem e contribuindo para tornar o ambiente escolar mais alegre e didático, como Campbell e
Dickinson (2000) comentam que a música é uma aptidão inerente a todas as pessoas e merece ser
desenvolvida.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O ensino da música na escola pode contribuir para tornar esse espaço mais alegre e favorável à
aprendizagem, afinal “propiciar uma alegria que seja vivida no presente é a dimensão essencial da
pedagogia, e é preciso que os esforços dos alunos sejam estimulados, compensados e recompensados
por uma alegria que possa ser vivida no momento presente” (SNYDERS, 1994, p. 18).
A música é considerada como uma das sete dimensões distintas da inteligência, visto que a mesma
associa-se as outras seis dimensões para configurar em cada pessoa sua própria inteligência que resulta
dessa combinação, portanto “as inteligências não atuam isoladamente, mas em conjunto na realização
de qualquer atividade” (GRANJA, 2006, p. 92).

1

Maracanaú integra a região metropolitana de Fortaleza e fica a 20 quilômetros da capital. Tem uma área
de 105.696 Km² com 199.808 habitantes (IBGE, 2008), sendo em termos estaduais o quarto Município mais
populoso do Ceará. Conta com 19 escolas que ministram o Ensino Médio e é acompanhado pela Coordenadoria
Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE 1 – que abrange os Municípios de Maracanaú, Caucaia,
Euzébio, Aquiraz e Maranguape. Possui a segunda maior economia do Ceará, centrada fundamentalmente no
setor industrial, apesar da participação do setor de serviço (que também engloba o comércio) ter crescido
bastante nos últimos anos. É considerado o maior centro industrial do Ceará – a produção do Distrito Industrial é
escoada para o Estado e o restante do País por vias ferroviárias e rodoviárias e ao exterior pelo porto marítimo do
Mucuripe e do Pecém, todo esse desenvolvimento com apenas 26 anos de emancipação. Disponível em:
www.maracanau.ce.gov.br. Acesso: Agosto de 2011.
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O processo de formação de pensamento é, portanto, despertado e acentuado pela vida social e pela
comunicação que se estabelece entre crianças e adultos, a qual permite a assimilação da experiência de
muitas gerações, por fim, “a música ensina aos alunos sobre seus relacionamentos com os outros, tanto
em sua própria cultura quanto em culturas estrangeiras” (CAMPBELL E DICKINSON, 2000, p.147).

1. METODOLOGIA, RESULTADOS, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
Através de um minicurso em cada escola foram selecionados 24 alunos, com uma média de idade
entre 15 e 17 anos. Indicamos aos alunos três conteúdos (Substâncias e Misturas; Modelos Atômicos e
Tabela Periódica) onde eles em conjunto escolheriam qual seria abordado. Houve uma pequena
explanação sobre o assunto escolhido, foram apresentados vídeos que ajudou a explicar aos alunos qual
era o nosso interesse e utilizamos também livros e a internet. As paródias foram construídas em cima
das músicas: Equalize – Pitty; Sem você – Rosa de Saron; Carro velho – Ivete Sangalo; 18º - Sandy e Jr; A
história do mamute – El Bando. As produções ocorreram no período de 15 dias, periodicamente
acontecia encontros nas escolas para ajustes e finalizações. Após isso deu - se início os ensaios
utilizando instrumentos e as paródias que já estavam prontas. Encontrava - mos no contra turno dos
alunos com duração de 3 h/aula.
No primeiro contato com os alunos do Liceu foi preciso fazer uma explanação sobre o tema
escolhido, pois os alunos não tinham conhecimento sobre o mesmo devido à escola dividir por período
semestral a área a serem estudadas. Os alunos do ABC no primeiro contato já começaram a produzir
com a nossa ajuda.
Texto 1 e 2 – Paródia produzida pelos alunos do ABC e Paródia produzida pelos alunos do Liceu
(respectivamente).
Equalize / Ionize

Sem você / Sem H 2 O

Apesar de ser o mesmo período
Sua família fica distante

Minha Química fez historia
Só fez sentido com o hidrogênio sim

Mas eu preciso me ligar a você

Rejeitado, isolado

Sua massa atômica é 22

Mas sua importância é fundamental

È um metal alcalino

Através de metais e ácidos fortes

Junto seremos um composto

O produto obtido foi gás

Dois íons perfeitos

Mas não é nobre

Eu preciso de um elétron

Sem o hidrogênio

Pra ter carga negativa

Não tinha água

Um halogênio com 17 prótons

E eu sem água sou nada

Por isso quero me ligar

Sou nada

Pra me estabilizar
A reação acontece fácil
Após ser balanceada
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O nox é igual a zero se for ver
Um cloreto de sódio é...
Quando eu me ligar a você
Um composto iônico estável
É iônica a ligação
É fácil se ligar a mim
Meu sonho era ser gás nobre
Que possui 8 elétrons
Na camada de Valencia a mais externa

Foto 1 – Alunos em momento de produção

Na atmosfera do átomo
Os elétrons não param um instante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que a música é um conhecimento que pode favorecer na formação de pessoas, na
construção e no processo de aprendizagem do ser, não importando em qual o estágio ele se encontra e
que os professores não precisam dominar a teoria musical e nem ter o “dom musical” para aplicar esse
instrumento em suas aulas.
Os professores, apesar das dificuldades, devem se empenhar para proporcionar aulas agradáveis e
dinâmicas, resistindo à cultura arraigada que aula boa é a que se pauta na resolução somente de
exercícios. Entendemos que é preciso melhorar a formação dos professores para que os mesmos
tenham a oportunidade de reformular a sua metodologia quando necessário.
Aulas práticas como a que é sugerida no referente trabalho são de extrema importância para o
aprendizado dos alunos, bem como, a oportunidade que os mesmos terão de identificar suas
habilidades e desenvolver o raciocínio das ciências.
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RESUMO
A higiene, a postura e o cuidado dos feirantes com o alimento é fundamental para o aumento
das vendas e para saúde do consumidor o que não acontece na maioria das feiras e mercados
municipais. Nas pequenas cidades não é feita conscientização dos feirantes quanto às condições
mínimas de higiene necessárias para a venda de produtos de origem animal ou vegetal, nem sobre
doenças que sejam provenientes de alimentos, que são muito comuns. Os mercados municipais, quando
não cumprem os requisitos de higiene, podem ser os principais veículos de transmissão de doenças
alimentares por falta de cuidados essências no armazenamento e na manipulação dos alimentos. Os
sintomas mais comuns relacionados às DTA’s são: diarreias; vômitos; náuseas; dores abdominais; mal
estar; febre. A Resolução 216 de 15 de setembro de 2004 trata das boas práticas nos serviços de
alimentação e os cuidados que os manipuladores devem ter para evitar doenças transmitidas por
alimentos (DTA’s) e trazer uma qualidade a mais para os produtos são: a infraestrutura (como esgoto
sanitário, água segura, controle de pragas, manejo adequado para o lixo sólido e líquido) e logística
(carros apropriados). Os mercados municipais e feiras livres de Santa Inês e Zé Doca, não cumprem com
as normas de higiene e boas práticas, não possuem estrutura física adequada para a manipulação e
comercialização dos alimentos.

Palavras-chave: Mercados públicos, Contaminação, Boas práticas, Higiene.
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1. INTRODUÇÃO
A venda de alimentos em feiras livres e mercados municipais são comuns em todo território
brasileiro, e isto ocorre devido à possibilidade da comercialização de produtos mais baratos e com mais
oportunidades de escolha, tornando-se assim um ambiente frequentado por muitas pessoas. A higiene,
a postura e o cuidado dos feirantes com o alimento é fundamental para o aumento das vendas e para
saúde do consumidor, o que não acontece na maioria das feiras e mercados municipais.
Nas pequenas cidades do interior do Brasil, mais precisamente do Maranhão, não é feita a
conscientização dos feirantes quanto às condições mínimas de higiene necessárias para a venda de
produtos de origem animal ou vegetal, nem sobre doenças que sejam provenientes de alimentos, que
são muito comuns.
Este trabalho tem como objetivos verificar e identificar as condições higiênicas e sanitárias dos
alimentos vendidos nas feiras municipais das cidades de Santa Inês e Zé Doca no Estado do Maranhão.
Contudo, deve-se levar em conta, a averiguação da estrutura física dos mercados e feiras, a manipulação
dos alimentos pelos comerciantes e, finalmente, comparar os resultados com a legislação que rege as
normas de boas práticas a RDC 216 verificando por fim, se há algum tipo de fiscalização por parte dos
órgãos públicos, além de mobilizar a população sobre os tipos de doenças causadas pela falta de boas
práticas de higiene e de preparo dos manipuladores (vendedores/feirantes).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Uma alimentação saudável é fruto de boas práticas de higienização tanto dos alimentos
quanto dos utensílios utilizados para a preparação. A higiene é de fundamental importância para evitar
contaminações e doenças de origem alimentar.
Para que seja possível vender alimentos com segurança e livre de contaminação, é necessário
que o local de comercialização esteja em boas condições físicas e de manutenção, além de possuir
definidos: o espaço para armazenamento, a produção e a exposição durante o manuseio dos alimentos
prevenindo-os contra a proliferação de microrganismos. Porém, quando o espaço a ser utilizado para a
venda não oferecer separação dos alimentos de origem animal e vegetal, deverão ser implantados
métodos alternativos para que os alimentos possam estar de forma separada, evitando assim, o risco de
contaminação cruzada. Um exemplo que pode ser aplicado é a utilização da área em turnos: um dia para
carne suína, outro para a bovina tomando sempre o cuidado de higienizar todas as superfícies do
expositor após a venda.
Outros quesitos a serem observados para evitar doenças transmitidas por alimentos (DTA’s) e
trazer uma qualidade a mais para o produto são: a infraestrutura (como esgoto sanitário, água segura,
controle de pragas, manejo adequado para o lixo sólido e líquido) e logística (carros apropriados).
Os mercados municipais, quando não cumprem os requisitos de higiene e segurança alimentar,
podem ser os principais veículos de transmissão de doenças alimentares por falta de cuidados essências
no armazenamento e na manipulação. Isso porque os alimentos “in natura” segundo Coutinho et al., os
“alimentos crus, comercializados em feiras livres e mercados públicos podem ser veículos de
contaminação de microrganismos causadores de toxinfecção, desta forma, colocam em risco a saúde do
consumidor”. Os sintomas mais comuns relacionados às DTA’s são: diarreias; vômitos; náuseas; dores
abdominais; mal estar; febre. Para Correia e Roncada (1997, p. 297), “a comercialização de alimentos de
origem animal em feiras livres, expostos em barracas sem refrigeração, sem proteção contra poeira e
insetos, pode alterar sua qualidade” e também aumentar o risco de contaminações cruzadas.
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A Resolução da Diretoria Coligada (RDC) nº 216 de 15 de setembro de 2004, que trata das
condições físicas e higiênicas dos alimentos (armazenamento, transporte, exposição e manipulação), dos
manipuladores (comerciantes, cozinheiros) e que estabelece as condições de higiene e as boas práticas
que os estabelecimentos que comercializam alimentos devem seguir: a higienização adequada das
instalações, dos equipamentos, utensílios; controle de água, controle de pragas, capacitação de
funcionários e manejo correto de resíduos além de tratar das condições dos funcionários.

3. METODOLOGIA
A metodologia consistiu no levantamento bibliográfico com ênfase na Resolução da Diretoria
Coligada 216 de 15 de setembro de 2004 e pesquisa de campo, além de uma pesquisa de campo
realizada nos mercados municipais das cidades de Santa Inês e Zé Doca, pertencentes ao estado do
Maranhão, e, que este trabalho foi dividido em etapas.
A primeira etapa aconteceu no município de Santa Inês, onde foi feita a visita em dois
momentos. No primeiro momento a visita aconteceu no horário de funcionamento, onde foram
observadas as condições de higiene, instalações, utensílio, manipulação, manejo de resíduos, controle
de pragas, abastecimento de água; e o segundo momento foi no horário em que não tinha expediente.
A segunda etapa aconteceu no município de Zé Doca e foi realizada nos turnos matutino e
noturno, no período matutino foi realizada em horário de funcionamento, onde foram feitas as
observações e coletados imagens. Já no período noturno, foi coletado apenas material fotográfico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1. Instalações e edificações
De acordo, com o que fora observado nos locais, constatou-se que, a grande maioria dos itens
exigidos pela RDC 216 não é seguido, como mostra à tabela abaixo.

Tabela 1 – Pontos relativos às instalações e edificações, onde foram avaliados, e que necessitam das
respectivas medidas corretivas.

Zé Doca

Santa Inês

Paredes lisas, impermeáveis, laváveis.

Não conforme

Conforme

Renovação de ar

Não conforme

Não conforme

Agua corrente

Conforme

Conforme

Ralos sifonados

Não conforme

Conforme

Teto Liso, impermeável, fáceis de serem limpos.

Não conforme

Não conforme

Pias para lavagens de mãos

Não Conforme

Conforme

Banheiros

Conforme

Conforme

Pisos

Não conforme

Não conforme
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O mercado municipal de Zé Doca não dispõe de pias em números suficientes para que os
feirantes lavem suas mãos, pois no local só existe uma pia em péssimo estado de conservação (ver
Figura 1). Os banheiros não possuem limpeza adequada, nem papel toalha e sabão para lavagem e
secagem das mãos. A água é fornecida pela companhia que abastece a cidade e é pouca, não dando
para cobrir a demanda, o que obriga os feirantes a estocarem água em baldes ou galões mal
higienizados, que ficam armazenadas por dias (ver Figura 2). O teto não é forrado e não é limpo
frequentemente (ver Figura 3). A renovação do ar se dá pelas grades que não possuem tela de proteção,
evitando que insetos e animais entrem no local a noite. As paredes estão em péssimo estado de
conservação e não é higienizada adequadamente (ver Figura 4). O piso possui rachadura o que permite
o acúmulo de sujeira aumentando assim o risco de contaminação e proliferação de pragas (ver Figura 5).
As bancadas estão em péssimo estado de conservação (ver Figura 6).

Figura 1 – Pia para lavagem das mãos e utensílios do mercado de Zé Doca.

Figura 2 – Reservatório de água do mercado de Zé Doca.
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Figura 3 – Teto do mercado de Zé Doca.

Figura 4 – Paredes do mercado de Zé Doca.

Figura 5 – Pisos do mercado de Zé Doca.
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Figura 6 – Bancadas do mercado de Zé Doca.

Na cidade de Santa Inês, já existe pias para lavagem das mãos, apesar de ser pouco utilizada
pelos feirantes. Os banheiros não possuem limpeza adequada, nem papel toalha e sabão para lavagem e
secagem das mãos. A água é fornecida pela companhia que abastece a cidade e é insuficiente, não
dando para cobrir a demanda, o que obriga os feirantes a estocarem água, que ficam armazenadas por
dias (ver Figura 7). A renovação do ar se dá pelas grades que não possuem tela de proteção, evitando
que insetos e animais entrem no local a noite. As paredes estão de acordo com a RDC em alguns box de
venda. O piso possuem rachaduras o que permite a sujeira se acumule aumentando assim o risco de
contaminação e proliferação de pragas.

Figura 7 – Reservatório de água do mercado de Santa Inês.

4.2. Higienização
Observou-se que nos mercados municipais das cidades visitadas, alguns itens de higienização
não se aplicavam ao local, como: ausência de produtos sanificantes registrados no Ministério da Saúde,
a higienização dos utensílios não é realizada por pessoas capacitadas, os sujeitos responsáveis pela
limpeza não utilizam EPI’s. Os demais quesitos direcionados as boas práticas como: limpeza adequada
dos utensílios, das bancadas de exposição (ver Figura 8) não se concentraram no ambiente de trabalho,
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pois os negociantes não utilizavam os equipamentos de proteção individual e verificou-se ainda, que a
higienização das mãos não era feita com frequência e que a higienização dos equipamentos e utensílios
acontecia somente no fim do expediente.

Figura 8 – Condições de higiene das bancadas e utensílios do mercado de Santa Inês e Zé Doca.

4.3 Controles integrados de vetores e pragas
O controle de vetores e pragas dos mercados públicos, não segue as normas exigidas pela RDC
como telas de proteção nas janelas; portas com fechamento automático; e lixeira com tampa e em local
apropriado.
Na cidade de Zé Doca foi observado à presença de cesto de lixo, porém descoberto. Já na cidade
de Santa Inês os resíduos eram jogados no chão e próximo às bancadas de manipulação e vendas de
alimentos.
Tanto a área interna quanto a externa do mercado municipal de Santa Inês não possuem pontos
de coleta de resíduos, ou seja, desde o inicio da feira (05h00minh) até o final (12h00minh), o lixo fica
exposto nas áreas de vendas permitindo a proliferação e o aumento de pragas (ver Figura 9).

Figura 9 – Como fica a área externa quando a feira acaba.

4.4. Abastecimento de água
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Observou-se que há utilização de água potável para manipulação de alimentos, no entanto não
existe sistema de tratamento próprio, ou seja, a água utilizada no mercado vem diretamente do sistema
de abastecimento municipal.

4.5. Manipuladores
Os manipuladores em sua grande maioria estão fora dos padrões estabelecidos. Na cidade de
Santa Inês, apenas dois feirantes utilizavam touca, em contrapartida, notou-se a ausência de luvas e
máscaras. Nesta mesma cidade somente cinco dos feirantes utilizavam uniformes, no entanto, somente
um feirante estava com uniforme aparentemente limpo e nos demais box’s não se notou a utilização de
uniforme. Os manipuladores não devem usar objetos de adorno conforme a RDC 216 de 15 de setembro
de 2004.
“Os manipuladores devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou
outro acessório apropriado para esse fim, não sendo permitido o uso de barba. As
unhas devem estar curtas e sem esmalte ou base. Durante a manipulação, devem ser
retirados todos os objetos de adorno pessoal e a maquiagem”. (RDC 216, 2004)

Na cidade de Zé Doca, os feirantes não usavam toucas, luvas, e nem uniformes.
Outro ponto observado nas cidades foi à postura dos manipuladores nos locais de trabalho. Na
cidade de Santa Inês, alguns feirantes estavam sentados nas bancadas, outros estavam deitados, e,
curiosamente, um aparentava estar alcoolizado. Não foi observado frequência nas lavagens das mãos e
utensílios, sendo que, o mesmo funcionário que manipulava o alimento, administrava a parte financeira.
Na cidade de Zé Doca, os feirantes também usam a bancada como assento (ver Figura 10).
Constatou-se também que os manipuladores (feirantes) não lavam com frequência as mãos; a limpeza
dos utensílios não é frequente, e, que o mesmo funcionário que manipulava o alimento, administrava a
parte financeira.

Figura 10 – Feirante sentado na bancada.

4.6. Exposição ao consumidor
Nas localidades visitadas, os alimentos não apresentavam separação e organização nas
bancadas, além de não estarem acondicionados em meios refrigerados. Vale ressaltar que em alguns
boxes do mercado de Santa Inês havia freezer, porém somente para carnes ou frangos, os peixes
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ficavam expostos em caixas de isopor (ver Figura 11) do lado de fora do mercado. Na cidade de Zé Doca
alguns feirantes usavam caixas de isopor, com gelo para conservar, armazenar e expor seus produtos.
Vale salientar que as carnes bovinas são transportadas em caminhões sem refrigeração, ficando
expostas de seis horas da manhã até ao meio dia sem nenhum tipo de refrigeração. As frutas e verduras
eram colocadas para exposição muitas vezes ao sol, e, a grande maioria já se encontrava com fissuras e
machucados devido ao transporte inadequado, isto sem contar que era comum encontramos frutas e
verduras estragadas junto com as boas, o que acaba contaminado as que ainda estavam aptas ao
consumo.

Figura 11 – Exposição dos peixes em Santa Inês.

5. CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos, pode-se observar que os alimentos comercializados não seguem
a RDC 216/2004, nas cidades de Sana Inês e Zé Doca. Por exemplo, a carne bovina que estava exposta
para o consumidor no mercado público na cidade de Zé Doca encontrava-se em estado de putrefação,
pois o bovino é abatido 16 horas antes da comercialização, sem estrutura e nenhum tipo de
refrigeração.
Portanto, os alimentos encontrados nas feiras e mercados são impróprios para o consumo
devido às condições, no que se referem à edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios do
estabelecimento. Os alimentos ora observados ficam inclusive expostos por um longo período,
possibilitando um aumentando dos riscos de contaminação, principalmente pelo fluxo de animais, com
destaque para cachorros, gatos, baratas, moscas, e outros.
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RESUMO
A pesquisa tem por objetivo realizar um levantamento situacional do ensino/aprendizagem de
química. Trata-se de um estudo realizado no município de Pau dos Ferros/RN, que pretende investigar a
situação do ensino de química em escolas públicas de ensino médio, abordando temáticas relacionadas
ao ensino de ciência, como métodos didáticos, infra-estrutura, avaliações sobre o ensino/aprendizagem
de química e perspectiva dos alunos sobre química. Será considerada a experiência escolar cotidiana, a
partir da observação, aplicação de questionários e entrevista com alunos e professores das escolas
pesquisadas, ressaltando a situação do ensino de química.

Palavras-chave: Ensino de química, levantamento situacional, ensino/aprendizagem.
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1. INTRODUÇÃO
Realizar um levantamento situacional do ensino/aprendizagem de química é buscar identificar a real
situação da educação sobre ciência na rede pública estadual, para a partir daí ser possível diagnóstica
problemas que venham a existir no ensino de química nas escolas de ensino médio.
O professor de química enfrentar sérias dificuldades na atividade docente. Não dispõe de material
adequado para se preparar para lecionar, ou seja, se necessita estudar, recorrem aos mesmos livros que
os alunos estudam, além de ter que cumprir uma carga horária bem exaustiva, impossibilitando os
mesmo a planejarem de forma satisfatórias as suas aulas. A falta de laboratório em grande parte das
escolas públicas é outro fator que torna o ensino de ciências defasado, os alunos se predem apenas a
teoria, quando é necessário existir a junção entre teoria e prática para uma melhor assimilação dos
conteúdos. Driver expressa que:
Aprender ciências não é uma questão de simplesmente ampliar o conhecimento dos
jovens sobre os fenômenos - uma prática talvez denominada mais apropriadamente
como estudo da natureza - nem de desenvolver ou organizar o raciocínio do senso
comum dos jovens. Aprender ciências requer mais do que desafiar as idéias anteriores
dos alunos, através de eventos discrepantes. Aprender ciências requer que crianças e
adolescentes sejam introduzidos numa forma diferente de pensar sobre o mundo
natural e de explicá-lo. (Driver et al., 1999, p. 36)

Um dos problemas vivenciado no ensino de química é a falta de professores. Segundo um estudo
realizado pelo INEP existe uma defasagem de 23,5 mil professores de química no ensino médio no
Brasil, nos últimos 12 anos houve um índice de apenas 13,5 mil licenciados para a disciplina de química.
No Rio Grande do Norte a situação é idêntica, faltam professores formados em química, fragilizando
assim o ensino de ciência.
A partir desta realidade a pesquisa buscou averiguar a situação do ensino de química no município
de Pau dos Ferros/RN, realizando um levantamento situacional do ensino/aprendizagem de química nas
escolas públicas estaduais, além de um levantamento da infra-estrutura física e humana disponível para
o ensino de química, das dificuldades e expectativas quanto ao ensino/aprendizagem de química junto a
alunos e professores.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A situação em que se encontra o ensino de química nas escolas públicas do nosso país é
preocupante, a falta tanto de laboratórios para as aulas práticas, quanto de professores qualificados
para o ensino acarreta em sérios danos para a aprendizagem do aluno, isso faz com que os mesmos
captem o mínimo de conhecimento possível dessa disciplina durante todo o ensino médio, e que
tenham um gosto menor por essa disciplina, achando-a cada vez mais desinteressante e complicada,
assim não havendo um interesse por parte deles em saber a importância dessa ciência para suas vidas.
Gimenez et al (2005) destaca que no ensino de Química, a vivência de situações reais é de grande
importância para a compreensão e correlação dos diversos conteúdos. Com isso podemos concluir que,
as utilizações de aulas práticas voltadas para o ensino da química podem favorecer para um melhor
aproveitamento dos alunos nesta disciplina, só que com a falta de infra-estrutura escolar os professores
passam a introduzir em suas aulas somente a teoria, não trabalhando com aulas práticas no ensino
médio, fazendo assim uma desconexão entre a parte teórica e experimental.Segundo a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação(LDB), Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, seção IV do Ensino Médio, art. 35,
parágrafo IV, o ensino médio terá como finalidade “a compreensão dos fundamentos científico-
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tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada
disciplina” (Brasil, 1996).
A falta estruturas físicas e pedagógicas para o ensino de química e de uma estrutura qualificada para
o ensino de qualquer disciplina vem sendo objeto de estudo de alguns pesquisadores. Odelius e VI
Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica Aracaju-SE -2011
Batista (1999, p.161) apontam duas razões fundamentais que justificam o estudo sobre a infraestrutura das escolas:
A primeira trata das condições físicas de trabalho, no que tange à atividade-fim – a
educação propriamente dita – diz respeito aos meios disponíveis para um trabalho
mais confortável, menos desgastante, mais prazeroso e por isso mesmo mais
produtivo, além de ser mais saudável para o trabalhador. A segunda razão é a de que
estamos falando de educação, um trabalho de importância social inegável e colocado
no centro das estratégias de desenvolvimento, afinal melhor infra-estrutura está
relacionada com melhor qualidade de ensino. (ODELIUS E BATISTA, 1999,p.162).

Aprender é sair de uma situação cômoda de conhecimentos e passar a uma zona crítica, onde o
conhecimento é desconstruído e um novo nível de aprendizagem surge. “Entrar no movimento
reconstrutivo implica desconstruir o existente, desorganizar o já estabelecido, para então, do caos de
idéias, emergirem novos modos de organização dos conhecimentos que estão sendo superados.”
(MORAES & Et al, 2007). O ensino aprendizagem de química é mais eficiente quando faz a relação entre
teoria e prática, levando o aprendiz ao campo da investigação, por meio da experimentação. “No ensino
de ciências, a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de problemas reais que
permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação.” (GUIMARÃES, 2009).

3. METODOLOGIA
Usamos no nosso trabalho a pesquisa baseada nos métodos quantitativos e qualitativos, pois
levantamos informações e dados sobre o nosso objeto de estudo (levantamento situacional do
ensino/aprendizagem de química). Para isso foi aplicado um questionário semi-estruturado com
categorias previamente estabelecidas a partir dos objetivos, a serem aplicados com jovens entre 14 e 18
anos que estudam o ensino médio. Para obtenção dos dados fomos diretamente até as escolas para a
eventual aplicação dos questionários onde este constava seis perguntas, sendo todas objetivas, a
escolha do questionário se deu pela objetividade das perguntas, o que nos ajudou a obter os dados
estatísticos com maior precisão. Além disso, foi realizada uma entrevista com professores de química e a
observação da estrutura física da escola para o ensino de química.

4. RESULTADOS E DICURSSÕES
Foram Pesquisadas as escolas estaduais Professora Maria Edilma de Freitas e Dr. José
Fernandes de Melo no município de Pau dos Ferros/RN, situado a 400 km da capital, considerado
município pólo de médio porte, possuindo influência significativa na região do alto oeste potiguar.
Em ambas as escolas os professores relataram a falta de material didático e humano, ou seja,
faltam livros que possibilitem uma melhor capacitação, para que os professores possam
planejar/elaborar as suas aulas, além da falta de profissionais formados na área. Em nenhuma das
escolas foi encontrado docentes formado em química, os docentes que ensinam ciências são formados
em outras áreas, como em pedagogia, biologia e em agronomia.
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Quanto à infra-estrutura, faltam laboratórios de química em ambas as escolas, o que existe é
apenas uma sala pequena, que serve mais de depósito, salas que não são propícios para prática de
atividades. Dado bem preocupante, pois a teoria sem prática acaba dificultando a aprendizagem ou
tornando a mesma apenas superficial.
Relacionado à aprendizagem dos discentes, os professores afirmam que existe interesse pela
disciplina mesmo ocorrendo à falta de aulas práticas, porém destacam que os alunos sofrem com
assuntos que envolvem cálculos, frisam que os discentes saem do ensino fundamental com um índice de
aprendizagem abaixo do esperado, que acaba prejudicando a assimilação de vários conteúdos de
química no ensino médio.
Junto aos alunos foram aplicados questionários com questões voltadas ao ensino de química,
avaliando tanto a importância da química para os discentes como a situação do ensino de ciência na
escola pesquisada.
No tocante a importância de química para os discentes, 35% afirmaram que a química é
importante por está presente em nosso dia-a-dia, 28% por fornecer aprendizagem e benefícios para a
vida, 24% destacaram que é essencial devido às áreas de estudos e descobertas científicas, 10%
descobrir coisas novas e 3% disseram que não há importância alguma.
A avaliação sobre o ensino de química oferecido na escola foi relatada pelos alunos como
ótima (30%), boa (55%) e Regular/Ruim (15%). Na avaliação sobre aulas práticas, caso existissem, 73%
dos alunos, ou seja, a grande maioria relatou que não possuem aulas práticas, situação bastante
preocupante, enquanto 10% avaliaram como ótimas/legais, 8% boa, 7% regular/ruim e 2% não
responderam.
Algumas sugestões foram dadas pelos alunos para a melhoria do ensino de química (Figura
abaixo), a grande maioria destacou a necessidade de ter acesso a laboratório e aulas práticas, além de
uma melhoria quanto à metodologia de abordagem de ensino e profissional qualificado na área.

Quando questionados sobre qual seria a área de atuação de um profissional de química, as
respostas foram bem diversificadas, onde 30% afirmaram como professor, 27% técnico em laboratório,
11% em indústrias, 3% como pesquisador/cientista, 2% empresa pública, 5% bioquímico, 8% citaram
outras profissões, enquanto 14% afirmaram que não sabem.
Por último a pesquisar buscou saber sobre o interesse dos alunos em se profissionalizarem na
área de química, tendo em vista a existência do curso de licenciatura em química no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Pau dos Ferros, onde 51% dos
alunos pesquisados afirmaram que se interessa em se profissionalizar na área de química e 49%
disseram que não.
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5. CONCLUSÃO
A pesquisa buscou mostrar a situação do ensino/aprendizado de química no município de Pau dos
Ferros/RN através da pesquisa qualitativa realizada com alunos e professores de escolas públicas de
ensino médio.
Identificar a situação real do ensino de ciência é dar um passo fundamental para a melhoria da
qualidade de ensino, pois a partir da identificação dos problemas existentes é possível buscar saídas e
melhorias que venham proporcionar uma melhor qualificação dos discentes.
A situação encontrada nas escolas pública pesquisadas é preocupante, pois a falta de profissionais
gera uma defasagem no ensino, sem contar a inexistência de infra-estrutura adequada para a prática
educacional.
O ensino de química precisa de mudanças para que essa realidade de um ensino defasado, ou seja,
sem profissionais formados na área e inexistência de laboratórios seja dirimido do sistema educacional.
Acreditamos que seja possível se houver uma política de valorização e capacitação dos profissionais em
educação, dando condições reais de realizarem um trabalho qualitativo, com apoio pedagógico e
estrutural.
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RESUMO
Este trabalho teve por objetivo o desenvolvimento e a aplicação de jogos didáticos, que
abordam a Tabela Periódica, para alunos de 1ª série do ensino médio da Escola Estadual de Ensino
Médio Cônego Luis Gonzaga de Oliveira (CLGO) localizada no município de João Pessoa – PB. O kit
químico é composto por três diferentes jogos: o relógio químico, o caça-palavras e o encaixa dos
elementos. Esses jogos permitiram aos alunos fixarem o conteúdo de maneira dinâmica e divertida. Os
resultados foram positivos, pois os alunos em todo tempo mostraram interesse na hora da aplicação dos
jogos e eles ficaram motivados em aprender a disciplina química de forma atraente e dinâmica. Além
disso, a atividade mostrou-se uma boa alternativa, visto que os alunos cobraram aplicações de jogos em
outras aulas.
Palavras-chaves: jogos didáticos, ensino-aprendizagem, conhecimento químico
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1. INTRODUÇÃO
A química influencia a nossa vida, sendo porém, um assunto de difícil compreensão devido aos
conceitos, muitas vezes abstratos, de que necessita. O ensino de química é, em geral, tradicional,
centralizando-se na simples memorização e repetição de nomes, fórmulas e cálculos, totalmente
desvinculado do dia-a-dia e da realidade em que os alunos se encontram. A química, nessa situação,
torna-se uma matéria maçante e monótona, fazendo com que os próprios estudantes questionem o
motivo do seu ensino.
A maioria das escolas deixa de lado a construção do conhecimento científico dos alunos, com
total desvinculação entre o conhecimento químico e o cotidiano do aluno. Essa prática tem influenciado
negativamente na aprendizagem dos alunos, uma vez que não conseguem perceber a relação entre
aquilo que estuda na sala de aula, a natureza e a sua própria vida (MIRANDA e COSTA, 2007).
A aula expositiva/memorizativa não é a única alternativa para se ensinar química, nem é a
melhor, é necessário se fazer uma reflexão para decidir o quanto ensinar de química, como ordenar os
assuntos tratados, de que maneira utilizar as atividades práticas e como proceder a uma avaliação justa
e rigorosa do que foi aprendido.
O estudo da tabela periódica é sempre um desafio. Na maioria dos casos, eles não sabem
como a utilizar e acabam por achar que o melhor caminho é decorar as informações mais importantes
(GODOI et al, 2010). Este trabalho teve por objetivo o desenvolvimento e a aplicação de jogos didáticos,
que abordam a Tabela Periódica, para alunos de Ensino Médio. Foi desenvolvido o kit químico
envolvendo três tipos de jogos diferentes: o relógio químico, o caça palavras e o encaixa os elementos,
que permitiram aos alunos absorverem o tema de maneira dinâmica, realizando comparações entre os
elementos químicos e ajudando também a entender o posicionamento de cada elemento químico na
Tabela Periódica.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A disciplina Química tem provocado falta de interesse aos alunos do ensino médio, um dos
motivos causados por tanto desinteresse são as aulas tradicionais, pois o aluno fica desmotivado e a
aula se torna chata e cansativa. Diante de tanta tecnologia, muitas vezes, uma aula com quadro de giz e
“saliva”, não consegue atrair a atenção de nossos alunos. É necessário, então, diversificarmos nossas
metodologias de ensino, sempre em busca de resgatarmos o interesse e o gosto de nossos alunos pelo
aprender.
Uma proposta para a mudança desse ensino tradicional é a utilização de jogos e atividades
lúdicas. O kit químico foi elaborado para incentivar e facilitar o ensino-aprendizagem dos alunos. A
busca por novas metodologias e estratégias de ensino para a motivação da aprendizagem, que sejam
acessíveis, modernas e de baixo custo, é sempre um desafio para os professores (ROSA e ROSSI, 2008).
Nesta direção, os jogos didáticos surgem como uma alternativa, pois incentivam o trabalho em equipe e
a interação aluno-professor; auxiliam no desenvolvimento de raciocínio e habilidades; e facilitam o
aprendizado de conceitos (VYGOTSKY, 1989).
Nas atividades lúdicas, as condições de seriedade, compromisso e responsabilidade não são
perdidas, elas são valorizadas e, por conseqüência, ativam o pensamento e a memória, além de gerar
oportunidades de expansão das emoções, das sensações de prazer e da criatividade. O estudo de
Negrine (1998) mostra que as atividades prazerosas atuam no organismo causando sensação de
liberdade e espontaneidade. Conclui-se que as atividades lúdicas facilitariam a aprendizagem por sua
própria acepção, pois os mecanismos para os processos de descoberta são intensificados.
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A exploração do aspecto lúdico, pode se tornar uma técnica facilitadora na elaboração de
conceitos, no reforço de conteúdos, na sociabilidade entre os alunos, na criatividade e no espírito de
competição e cooperação, tornando esse processo transparente, ao ponto que o domínio sobre os
objetivos propostos na obra seja assegurado (FIALHO, 2007).
Segundo Melo (2005), vários estudos a respeito de atividades lúdicas vêm comprovar que o
jogo pode contribuir significativamente para o processo de construção do conhecimento do aluno como
mediador da aprendizagem. Aprender e ensinar brincando, enriquece as visões do mundo e as
possibilidades de relacionamento e companheirismo, de socialização e troca de experiências, de
conhecimento do outro e respeito às diferenças e de reflexão sobre as ações (CABRERA e SALVI, 2005).
O lúdico é um importante instrumento de trabalho no qual o mediador deve oferecer possibilidades
para a elaboração do conhecimento, respeitando as diversas singularidades. Essas atividades, quando
bem exploradas, oportunizam a interlocução de saberes, a socialização e o desenvolvimento social e
cognitivo. Esse conjunto de fatores é essencial para a construção de uma relação plural entre
educadores e educandos, condição básica para a constituição de uma prática educativa de qualidade e
para a descoberta e apropriação do “mundo dos saberes e dos fazeres”, das palavras, dos números, das
idéias, dos fatos, dos sentimentos, dos valores, da cidadania e dos sonhos pelos aprendizes.
3. MATERIAL E MÉTODOS
O kit químico foi aplicado na turma do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino
Médio Cônego Luis Gonzaga de Oliveira da cidade de João Pessoa. O kit químico envolve três diferentes
tipos de jogos, porém todos os três referentes ao assunto Tabela Periódica e 20 perguntas.
Os jogos foram aplicados em um só momento, com uma duração de duas aulas de 45 minutos.
A turma foi dividida em dois grupos cada um contendo 8 alunos. Um componente de uma equipe inicia
o jogo puxando um envelope contendo uma pergunta e identifica a qual jogo ela se refere. Se o aluno
não souber responder, a equipe tem o direito de ajudar, caso a equipe não saiba a resposta, a pergunta
passa para o outro grupo.
Confecção dos jogos:
O primeiro é o relógio químico (Figura 1), tendo o jogo sido confeccionado com isopor, papel
crepom, emborrachado e papel A4. Os ponteiros do relógio químico são feitos de emborrachado e o
papel A4 foi utilizado na confecção dos símbolos dos elementos químicos.
Relógio químico, de acordo com a pergunta, por exemplo: o ponteiro dos minutos aponta para
o elemento no período 7 e família 1 na tabela periódica; o ponteiro das horas aponta para o elemento
com Z = 17 o aluno teria que identificar qual o ponteiro dos minutos e qual o ponteiro das horas,
relacionando os ponteiros com os símbolos dos elementos químicos correspondente. Em seguida diria
qual é a hora correspondente (nesse caso são exatamente 4h).
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Figura 1 - Relógio químico

O segundo jogo foi o caça palavras (Figura 2), confeccionado com papel 40 e caneta pilot. No
caça-palavras o aluno teria que achar a palavra correspondente a pergunta e circular a palavra correta
utilizando uma caneta pilot.

Figura 2 – Caça-palavras
Na confecção do terceiro jogo encaixa dos elementos (Figura 3), utilizou-se como material
papel 40, caneta pilot, papel contato e figuras, representando os elementos da tabela periódica, as
figuras feitas no programa Word e plastificadas com papel contato.
Nesse jogo as peças foram divididas por família, ou seja, cada envelope relacionado a esse jogo
continha as figuras separadas representando a sua família da tabela periódica. O componente da equipe
teria que encaixar os elementos da família em sua posição na tabela periódica. Cada elemento químico
era representado por uma figura, por exemplo, o cálcio (Ca) tinha como figura o leite (alimento rico em
cálcio), o rádio (Ra) representado pela figura de um rádio; o chumbo (Pb) é representado pela bandeira
da Paraíba, e assim por diante.
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Figura 3 - Encaixa dos elementos

Durante o jogo, o professor assume a função de mediador entre os grupos, esclarecendo
possíveis dúvidas.

Figura 4 - Aplicação dos jogos

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela periódica é vista pelos alunos simplesmente como uma tabela que traz algumas
informações que eles têm que estudar e decorar para tirar a nota do bimestre e, depois, não mais
precisarão dela. Isso provavelmente ocorre porque os alunos têm dificuldade para entender o que está
disposto nessa tabela e fazer correlações entre as informações lá contidas. Uma vez que as informações
da tabela são bem compreendidas, pode-se entender o comportamento dos elementos químicos, fato
de extrema importância para os próximos conteúdos do curso de química no ensino médio.
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Após a aplicação do kit químico, pode-se observar que a atividade despertou o interesse dos
alunos para o tema abordado, com consequências muito favoráveis para a aprendizagem e melhoria
significativa no entendimento de como utilizar a tabela periódica, pois os alunos perceberam que nela,
além de dados como: nome, símbolo, massa e número atômico de cada elemento, encontram-se
correlações entre a posição do elemento na tabela e as suas propriedades físico-químicas.
Em função de relatos dos alunos em sala de aula, foi possível verificar que eles acharam a
atividade importante, uma forma divertida, dinâmica e atraente para compreender o assunto de tabela
periódica. Os alunos se sentiram motivados pelo aspecto lúdico, portanto os jogos lúdicos atuaram
como um facilitador no processo de ensino-aprendizagem.
5. CONCLUSÕES
É importante que o professor busque sempre novas ferramentas de ensino procurando
diversificar suas aulas e assim torná-las mais interessantes e atraentes para seus alunos, e o trabalho
com jogos vem atender essa necessidade como opção diferenciada, que pode ser utilizada como reforço
de conteúdos previamente desenvolvidos. Através deste trabalho foi possível entender a importância da
utilização dos jogos no processo educativo, como instrumento facilitador da integração, da
sociabilidade, do despertar lúdico, da brincadeira e principalmente do aprendizado.
Os jogos devem ser utilizados como ferramentas de apoio ao ensino e que este tipo de prática
pedagógica conduz o estudante à exploração de sua criatividade, dando condições de uma melhora de
conduta no processo de ensino e aprendizagem além de uma melhoria de sua auto-estima. Dessa
forma, podemos concluir que o indivíduo criativo constitui um elemento importante para a construção
de uma sociedade melhor, pois se torna capaz de fazer descobertas, inventar e, conseqüentemente,
provocar mudanças.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CABRERA, W. B.; SALVI, R. A ludicidade no Ensino Médio: Aspirações de Pesquisa numa perspectiva
construtivista. Petrópolis: Vozes, 2005.
FIALHO, N. N.. Jogos no Ensino de Química e Biologia. Curitiba: IBPEX, 2007.
GODOI, T. A. F.; OLIVEIRA, H. P. M.; CODOGNOTO, L. 2010. Tabela periódica: um super trunfo para
alunos do ensino fundamental e médio. Revista Química Nova na Escola, 32, 1: 22-25.
MELO, C. M. R. As atividades lúdicas são fundamentais para subsidiar ao processo de construção do
conhecimento (continuação). Información Filosófica. v.2, nº1, 2005. p.128-137.
MIRANDA, D. G. P; COSTA, N. S. Professor de Química: Formação, competências/ habilidades e
posturas. 2007. Disponível em: <http://www.ufpa.br/eduquim/formdoc.html> Acesso em: 11 Set 2011.
NEGRINE, A. Terapias corporais: a formação pessoal do adulto. Porto Alegre: Edita, 1998.
ROSA, M. I. P. e ROSSI, A. V. Educação Química no Brasil: memórias, políticas e tendências. Campinas:
Átomo, 2008.
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
AGRADECIMENTOS
Ao CLGO, ao IFPB campus João Pessoa e a CAPES, entidade do Governo Brasileiro voltada para
a formação de recursos humanos.

2065

KIT DIDÁTICO EXPERIMENTAL ALTERNATIVO COMO FERRAMENTA NO ESTUDO
DAS TRANSFORMAÇÕES GASOSAS
1

2

3

4

L. V. dos S. LIMA ; J. M. G. de O. FERREIRA ; J. G. F. LORENZO ; A. M. T. A. de FIGUEIREDO ; N. S. de SOUZA
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - Campus João Pessoa
1
2
3
luisvictor_quim@hotmail.com; profjoaomarcos@hotmail.com; jgflorenzo@hotmail.com;
4
5
alessatavares@yahoo.com.br; nila_mepb@yahoo.com.br

5

RESUMO
O trabalho presente foi realizado na Escola Estadual de Ensino Médio Cônego Lins Luiz
Gonzaga de Oliveira (CLGO) localizada na cidade de João Pessoa – PB, em duas turmas do 2° ano do
ensino médio regular no período matutino. Tendo em vista a precária situação do laboratório de
Ciências da escola, se buscou novas alternativas para a realização de aulas práticas, subsídio este de
grande significância e elucidação para os conteúdos teóricos. No intento de interferir na realidade para
mudá-la, a proposta teve como objetivo a utilização de um Kit Didático Alternativo Experimental,
constituído de materiais alternativos de baixo custeio, para ser aplicado em aulas práticas da disciplina
Química, abordando o conteúdo de transformações gasosas: isobárica, isotérmica e isocórica. Fez-se uso
de duas metodologias de ensino: uma inicial, expositiva e posteriormente outra prática, utilizando o kit.
Foram aplicados dois questionários avaliativos, um pré e outro pós, à aplicação da experimentação. A
análise do instrumento de coleta de dados pós, demonstrou um expressivo enriquecimento cognitivo e
fortalecimento no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, favorecendo a maior interiorização e
contextualização do conteúdo.
Palavras chaves: materiais alternativos, kit didático, transformações gasosas.
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1. INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba (PIBID/IFPB) tem como objetivo geral: construir, junto aos professores
das escolas estaduais e bolsistas, novas metodologias de ensino, na área de Química, a partir da prática
cotidiana dos mesmos e das dificuldades geradas pelo confronto entre a proposta curricular e a
realidade da sala de aula. Dentro de um conjunto de ações, o projeto promove uma busca no sentido de
superar a ausência e/ou falta de estrutura dos laboratórios, por meio da confecção de materiais
alternativos de baixo valor financeiro e materiais reaproveitados.
Tendo em vista a precária situação do laboratório de Ciências da escola, se buscou novas
alternativas para a realização de aulas práticas, subsídio este de grande significância e elucidação para
os conteúdos teóricos. Foi aplicado um projeto voltado à experimentação fazendo o uso de materiais do
cotidiano do aluno, a fim de melhor construir o conhecimento químico valorizando a escola e o meio
ambiente. Frente as adversidades vivenciadas a criatividade do professor se torna necessária e de
fundamental importância para a criação de materiais alternativos visando a realização de experimentos.
No intento de interferir na realidade para mudá-la, a proposta teve como objetivo a utilização
de um Kit Didático Alternativo Experimental, constituído de materiais alternativos de baixo custeio, para
ser aplicado em aulas práticas da disciplina Química, abordando o conteúdo de transformações gasosas:
isobárica, isotérmica e isocórica.
Este ensaio expõe a construção, a aplicação e os resultados da aplicação desse kit,
confeccionado com materiais reutilizados, empregado como ferramenta no estudo das transformações
gasosas, em turmas do 2º ano do Ensino Médio regular, no intuito de promover nos discentes uma
postura mais crítica-descritiva em relação ao assunto, por intermédio de uma atividade prática.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Atualmente, o modo de ensinar Química ainda está aquém das propostas dos Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), que sugerem o desenvolvimento de conhecimentos
mais complexos e abstratos coadunados com os práticos e contextualizados, e que ainda, responda às
necessidades da vida atual do alunado (BRASIL, 1999, p. 16).
No tocante à disciplina Química, percebe-se que o ensino atual privilegia aspectos teóricos, em
níveis de abstração impróprios aos dos estudantes (OLIVEIRA, 2008, p. 67), visto que não há a realização
de aulas experimentais.
Em decorrência dessa dicotomia entre teoria e prática, desenvolve-se uma
significativa rejeição por parte dos alunos, ao considerarem a Química uma
matéria de difícil aprendizagem. É também importante que o perfil do
professor desta área de ensino seja redimensionado, pois “poucos de nós
somos experientes o suficiente para romper drasticamente com nossos velhos
hábitos de ensino e aprendizagem. Nós 'internalizamos' as formas tradicionais,
a velha arquitetura da transferência de conhecimento, os hábitos autoritários
do discurso professoral em sala de aula”. (FREIRE e SCHOR, 1996, p. 100)
A experimentação é uma ferramenta muito importante no processo de ensino-aprendizagem
de química, porém é necessário que as atividades sejam bem elaboradas e bem aplicadas para se obter
resultados significantes no ensino (GALIAZZI e GONÇALVES, 2004).
Rompendo a barreira existente sobre a execução de aulas experimentais em laboratórios, o
uso de materiais alternativos vem suprir a falta de reagentes necessários, aparelhagem apropriada,
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assim como a infra-estrutura inadequada dos laboratórios, corroborando para uma docência que
favorece o aluno ao colocá-lo em contato com situações em que os conteúdos teóricos se tornem mais
aplicáveis na prática e, assim, tenham mais significado concreto.
Desse modo, há um imperativo de ir além do atual ensino praticado, proporcionando o acesso
a conhecimentos químicos que permitam a construção de uma visão de mundo mais articulada e menos
fragmentada, contribuindo para que o indivíduo se veja como participante de um mundo em constante
transformação (BRASIL, 1999, p. 241).
Destarte, o uso de metodologias alternativas é primordial para que o alunado seja estimulado
para um melhor desenvolvimento. Dentro desta esfera, a escola é o lugar onde os jovens têm a
oportunidade de aprender a ser uma pessoa que pensa, sente e atribui valores com criatividade,
construindo a capacidade de prever que haverá um lugar na sociedade para eles (LEMBO, 1975, p. 5).
Portanto, com criatividade e planejamento estratégico por parte dos educadores, muitas
dificuldades supracitadas podem ser superadas, basta o docente ter aspiração em ser diferente e não
deixar que apenas o ensino tradicional (quadro e giz) domine a sala de aula (DEMO, 1997 apud
CARVALHO, 2000, p. 62).
Em relação ao reaproveitamento de materiais, Dias (1993 p. 248), enaltece que eles perpetram
mudanças de atitude. Estas podem, de certa forma, cooperar para uma conscientização ambiental visto
que abordamos a temática do reuso.
Um outro aspecto trabalhado é o desenvolvimento de uma educação ambiental através da
reutilização de materiais inservíveis. Conscientizando os nossos alunos da importância da educação
ambiental voltada principalmente para a sustentabilidade, criaremos nas novas gerações a devida
mentalidade conservacionista e será muito mais fácil implementar políticas que visem à utilização
sustentável dos recursos planetários no futuro (ABREU, 2008).
Logo, não se deve restringir as práticas ao laboratório escasso, pelo contrário, deve-se criar
uma consciência ambiental com a reciclagem de materiais, abrir espaço para a inventividade,
participação ativa e pensante na resolução de problemas.

3. MATERIAL E MÉTODOS
A técnica metodológica utilizada foi a pesquisa-ação que, segundo Severino (2007, p. 120),
pretende observar a realidade com a intenção de modificá-la. Desta forma, parte-se dos problemas reais
para, junto com o público da pesquisa e refletindo sobre ela, romper a dicotomia existente entre teoria
e prática na produção de conhecimentos sobre os processos educativos, fazendo com que os sujeitos da
realidade da pesquisa possam também modificar a sua própria vivência.
Este trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Médio Cônego Luiz Gonzaga de
Oliveira com duas turmas do 2º ano do Ensino Médio, num regime regular, no turno da manhã, dentro
do projeto PIBID/IFPB.
A marcha sistemática utilizada ocorreu com a seguinte tessitura: aula teórica (quadro e giz);
avaliação da aula teórica; aula prática com o kit didático; avaliação da aula com o kit. Vale frisar que o
conteúdo trabalhado, tanto na aula teórica, como na prática, foi transformações gasosas: isocóricas,
isobáricas e isotérmicas, explanou-se sobre seus conceitos, aplicações e grandezas. A população
amostral caracterizou-se por 12 alunos (2º A) e 16 alunos (2º B), em ambos os momentos.
Descrevendo detalhadamente as etapas supramencionadas: a priori, houve uma aula teórica
da temática em questão e, por conseguinte, aplicação de um instrumento avaliativo pré contendo cinco
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questões sendo três de múltipla escolha e duas abertas, sobre o tema ministrado que trabalhava
diferentes habilidades (Apêndice A).
Em outro momento, foi realizada a aula com o kit didático alternativo experimental (Figura 1),
no qual foi abordado, de forma prática, o assunto já mencionado.

Figura 1 – Kit didático alternativo experimental

Após a aplicação do kit, passou-se um instrumento avaliativo pós (Apêndice B), similar ao
primeiro, contendo também cinco questões, sendo três de múltipla escolha e duas abertas, sobre o
tema ministrado. Foi pedido também aos alunos que colocassem sua opinião sobre a aula experimental
no verso da folha do instrumento avaliativo pós. O kit foi construído com materiais reutilizados, de baixo
custo e fácil portabilidade.
A Tabela 1 ilustra os materiais utilizados e o orçamento para a construção do kit.
Tabela 1 – Materiais utilizados para a confecção do kit e seus valores:
MATERIAIS

VALORES

2 garrafas PET de 250 mL

Reaproveitado

2 garrafas PET de 500 mL cortadas ao meio

Reaproveitado

Bexigas

R$ 2,30

Latas de alumínio

Reaproveitado

1 par de luvas de algodão

R$ 4,00

1 pegador de alumínio

R$ 2,30

1 caixa de fósforo

R$ 0,40

Lamparina

R$ 3,00

Álcool à 96 ºC

R$ 2,00

1 panela de alumínio com cabo

R$ 2,30

1 bacia

R$ 3,00

1 seringa de 20 mL

Reaproveitado*

Caixa de sapato para guardar o material

Reaproveitado

*reaproveitado de um medicamento, porém não chegou a ser utilizada.

O roteiro para a execução da prática se dividia em três partes, em cada uma foi trabalhado um
tipo de transformação:
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Primeira Parte
 Prepare a lamparina com álcool, e a acenda;
 Cuidado no manuseio do álcool, pois ele é altamente inflamável!;
 Coloque água na bacia;
 Coloque uma pequena quantidade de água dentro da lata de alumínio;
 Com auxílio do pegador de alumínio, coloque a lata de alumínio sobre a lamparina para que a
água ferva (Figura 2-A);
 Para evitar acidentes utilize a luva de algodão, pois o alumínio é um bom condutor de calor;
 Quando perceber os primeiros vapores de água saindo do interior da lata, rapidamente vire a
parte superior da lata dentro da bacia. Observe (Figura 2-B).
Segunda Parte
 Corte as duas garrafas PET de 500 mL ao meio;
 Ainda com a lamparina, aqueça certa quantidade de água dentro da panela, ao ferver coloque
dentro de uma das garrafas PET cortadas ao meio;
 Na outra garrafa ponha água gelada;
 Pegue as duas garrafas PET de 250 mL, e coloque na boca de cada uma, uma bexiga;
 Imergir metade de cada garrafa de 250 ml, uma na garrafa cortada que contém água quente e
outra na que contém água gelada. Observe (Figura 2-C).
Terceira Parte
 Meça o volume inicial de gás dentro da seringa de acordo com a graduação em mL da mesma;
 Aplique uma força no embôlo e verifique o volume final. Observe (Figura 2-D);

Figura 2 – Execução das práticas

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após os instrumentos avaliativos serem devidamente aplicados, foram construídos gráficos
para a melhor interpretação dos dados quantitativos da pesquisa. O Gráfico 1, expressa o número total
de acertos dos alunos das duas turmas, antes e após a efetivação do kit.
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Gráfico 1 – Acertos totais das duas turmas antes e após a efetivação do kit

Como evidenciado no Gráfico 1, é nítida a ascensão do número de acertos após a aula
experimental com o kit, um aumento de 24% no percentual de acertos, o qual demonstra um fator
positivo na utilização do mesmo.
De forma mais esmiuçada, podemos comparar o número de acertos de questões objetivas e
abertas (Gráficos 2 e 3).

Gráfico 2 – Acertos totais das duas turmas de questões objetivas antes e após o uso do kit

Gráfico 3 - Acertos totais de questões abertas antes e após o uso do kit
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O número de acertos pós em relação ao pré não foi tão significativo nas objetivas quanto nas
questões abertas, porém, alguns alunos no momento pré, não foram capazes de, com as relações
estabelecidas pelas leis de transformações, responder sem utilizar operações matemáticas as
questões. Durante o momento pós, o número de alunos que recorreram ao uso de operações
matemáticas foi menor, mostrando assim que o fator experimental contribui na cognição mais
complexa dos conceitos.
Mesmo o assunto tendo sido estudado na disciplina de física, no momento pré, grande parte
dos discentes não conseguiu argumentar, apresentar razões e justificativas para as questões abertas. E
ainda, neste momento, na falta de valores expressos em números ou fórmulas ‘decoradas’, alguns
educandos não conseguiram responder as questões de forma correta, tendo a maioria deixado as
questões em branco.
Isso caracteriza uma grande falha no sistema de ensino de química atual, que limita-se ao uso
de equações matemáticas transmitindo aos alunos números sem significado, não explorando de forma
adequada a capacidade dos mesmos de transpor aspectos da linguagem numérico-simbólica desta
ciência para uma linguagem discursiva.
Muitas pesquisas apontam que o ensino tem se reduzido à transmissão de informações,
definições e leis isoladas, sem qualquer relação com a vida do aluno, exigindo dele sempre a pura
memorização restrita a baixos níveis cognitivos (BRASIL, 1999, p. 67).
Porém, mais uma vez o aspecto experimental contribuiu significativamente, como ficou
expresso no Gráfico 3 para uma mudança de postura dos alunos, aguçando o lado crítico dos mesmos.
O número de questões abertas respondidas de forma correta no momento pós foi superior em relação
ao pré.
No que concerne ao aspecto qualitativo, Demo (1991, p. 23) esclarece que este fenômeno é
puramente participativo. Deste modo, tal diagnose no presente ensaio é evidenciada por algumas
posturas de entusiasmo conforme mostrado na Figura 3, bem como pelas respostas subjetivas
transcritas logo após a Figura 3.

Figura 3 – Momento de concentração durante a aplicação do kit
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‘Na aula prática eu pude aprender mais do que na aula normal’;‘Acho que aulas práticas
assim nós aprende mais’;‘É bom saber que dentro da sala de aula é possível ter prática usando
materiais que temos em casa, eu aprendi mais’;‘Queria ter tido aulas assim com meu antigo professor’.
Com base nas respostas dos discentes, é notável que, assim como no aspecto quantitativo,
no que compete ao qualitativo, a aplicação obteve êxito e boa aceitação por parte deles. Usando da
criatividade, é possível permear meios que favoreçam o desenvolvimento cognitivo, tornando o
espaço da sala de aula em um local mais prazeroso para todos os atores do processo de ensino e
aprendizagem e, principalmente, para os alunos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa procurou caminhos para melhorar o processo de ensino aprendizagem em
química, possibilitando que os conceitos aprendidos por meio de aulas tradicionais, fossem empregados
por meio da experimentação e problematização, utilizando um kit composto por materiais alternativos.
A aplicação proporcionou para os alunos, o acesso à experimentação desta disciplina, nem
sempre tão acessível à maioria do alunado do Ensino Médio e, ainda, estimulou a criticidade e a
curiosidade, possibilitando o entendimento de conteúdos sem necessariamente ter que fazer uso de
fórmulas ‘decoradas’. Além disso, possibilitou que adotassem uma linguagem capaz de transcrever a
linguagem numérica para a linguagem descritiva.
Em suma, constatou-se que o contínuo emprego de aulas tradicionais, não é capaz de
desenvolver competências e habilidades desejáveis para o nível médio de ensino, limitando os alunos à
memorização de fórmulas sem saber interpretá-las.
No que tange à reutilização de materiais e ao emprego de materiais alternativos como
mecanismos facilitadores da aprendizagem, concluiu-se que são ótimas formas de suprir a ausência de
laboratórios equipados, não restringindo às práticas a eles. Com criatividade, um professor é capaz de
desenvolver meios favoráveis na construção do conhecimento dos seus alunos.
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APÊNDICE A
Questionário avaliativo pré:
1. Um recipiente contendo um determinado gás a 28ºC apresenta uma certa pressão. Ao
aquecer esse recipiente e elevar a temperatura para 50ºC, a pressão tende a: (diminuir, aumentar ou
permanecer a mesma?)
2. Um recipiente contendo um determinado gás foi levado da Noruega sob temperatura de
10ºC (esse mesmo gás, exerce uma pressão de 590 mmHg nas paredes do recipiente) para o Egito onde
a temperatura é de 45ºC. A pressão nas paredes do recipiente tende a: (diminuir, aumentar ou
permanecer a mesma?)
3. Se um gás contido dentro de um recipiente fechado tiver sua pressão duplicada, o volume
contido dentro desse recipiente tende a: (diminuir, aumentar ou permanecer o mesmo?)
4. Um jogador de futebol leva uma bola de futebol de lembrança de seu jogo realizado em
Endiburgo na Dinamarca [9ºC] para o Brasil [32ºC]. Ao chegar percebeu que a bola havia ficado mais
inflada. Considerando a pressão constante, a mesma nos dois países, explique a causa do fenômeno
citado de acordo com as leis de transformações gasosas estudadas.
5. Certa quantidade de gás ocupa um volume de 120 L a pressão de 760 mmHg e a
temperatura de 20ºC. Para eu levar esse gás a um volume final de 30 L, qual variável devo alterar para
obter esse volume? E como devo alterar? Por quê? Justifique sua resposta.

APÊNDICE B
Questionário avaliativo pós:
1. Um turista da Rússia veio passar férias no Brasil, no Rio de Janeiro [36 ºC], fascinado com a
cultura local, em visita ao Maracanã, resolveu levar de lembrança uma bola de futebol para seu país. Ao
desembarcar na Rússia [4 ºC] e conferir a bagagem notou que a bola havia murchado muito.
Considerando a temperatura da Rússia no momento do desembarque de 4 ºC. Considerando a pressão
constante, a mesma nos dois países, explique a causa do fenômeno citado de acordo com as leis de
transformações gasosas estudadas.
2. Um recipiente contendo um determinado gás foi levado da Noruega sob temperatura de 10
ºC (esse mesmo gás, exerce uma pressão de 590 mmHg nas paredes do recipiente) para o Egito onde a
temperatura é de 45 ºC. A pressão nas paredes do recipiente tende a: (diminuir, aumentar ou
permanecer o mesmo?)
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3. Certa quantidade de gás ocupa um volume de 120L a pressão de 760 mmHg e a temperatura
de 20 ºC. Para eu levar esse gás à um volume final de 30L, em que variável, devo alterar para obter esse
volume? E como devo alterar? Por quê? Justifique sua resposta.
4. Se um gás contido dentro de um recipiente fechado tiver sua pressão diminuída pela
metade, o volume contido dentro desse recipiente tende a: (diminuir, aumentar ou permanecer o
mesmo?)
5. Ao sair de viagem, um motorista calibrou os pneus de seu veículo colocando no interior 2 atm de
pressão [P1], em um dia quente (27 ºC – T1). Ao chegar ao seu destino, mediu novamente o a pressão
dos pneus e encontrou 2,2 atm [P2]. Considerando desprezível nesse caso a variável volume, a
temperatura no momento que o motorista mediu a pressão dos pneus, a temperatura [T2] era em
relação à T1: (maior, menor ou a mesma?)

2075

JOGOS EDUCATIVOS COMPUTADORIZADOS E O ENSINO DE TABELA PERIÓDICA
1

2

3

4

R. O. A. GOMES , F. H. F. GOMES , E.G. CORREIA , M. P. QUEIROZ
1,2,3,4
Instituto Federal do Ceará - Campus Maracanaú
olimpiaguiar@ifce.edu.br – halyson@yahoo.com.br –ezequiel-chemistry@hotmail.com–
mayrapqueiroz@hotmail.com

RESUMO
O uso do computador tem se intensificado nos últimos anos em diversas formas de utilidade. O
computador é extremamente importante para funcionamento das empresas, usado como ferramenta
de controle financeiro. Importante para uso pessoal no auxilio com pesquisas e estudos, no ensino a
distância pelas faculdades e escolas, e principalmente como ferramenta pedagógica no ensino de
química, oferecendo inúmeros jogos que abordam os diversos assuntos da química de uma forma mais
interativa, divertida e menos cansativa, uma vez que essa disciplina é considerada por grande parte dos
estudantes como uma disciplina difícil, trabalhosa, abstrata e por ser extremamente complicada.
Mesmo diante de todos esses problemas, as aulas costumam ser ministrada apenas baseada em teoria
não havendo nenhuma forma diferente de ensinar. Analisando tal situação, é muito importante
desenvolver meios que solucionem ou amenize esse caso, e o uso de jogos computacionais é uma
ferramenta importantíssima para tal problema.
Tem sido cada vez mais freqüente seu uso como ferramenta de incentivo no aprendizado.
Escolhemos então, o “Jogo dos elementos I e II” para trabalharmos o ensino de periodicidade química e
propriedades físico-químicas dos elementos com alunos do ensino médio. Com o objetivo de propor
uma nova metodologia de ensino utilizando os jogos para promover a educação científica e desenvolver
nos alunos a capacidade de percepção dos fenômenos naturais, investigativa e de raciocínio auxiliandoos na fixação do conteúdo. Os resultados obtidos foram satisfatórios mediante as atividades aplicadas e
os depoimentos feitos pelos alunos mostram o quanto os jogos contribuíram para construção do
conhecimento e capacidade de relacionar a ciência com o seu cotidiano. Espera-se que o uso dessa
ferramenta de ensino possa se expandir ainda mais e as discussões a respeito da utilização de jogos
computacionais como estratégia de ensino possa continuar.

Palavras-chave: Jogos Computadorizados, Ensino de Química, Aprendizagem.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente o fluxo de conhecimento e informação que circula na rede mundial de computadores
cresce a cada minuto devido ao constante avanço das tecnologias que facilitam essa troca de
informação. Esse fato merece atenção por parte de educadores para que a utilização de novas
metodologias de ensino, que aproveitem esse crescimento tecnológico para educar, aconteça com
qualidade. Priorizando um ensino voltado a desenvolver nos alunos o senso crítico, a autonomia para
resolução de desafios complexos e a reorganização do pensamento com base nos conhecimentos que
ele já possui e os que ele está adquirindo. O professor tem papel fundamental nesse desenvolvimento,
não por que ele saiba mais que o aluno, mas por que o mesmo assume o papel de criar e gerenciar
situações problemas identificando e modificando as atividades escolares a fim de dar sentido ao saberes
que são ensinados na escola.
O ensino tradicional habituou os alunos a receberem tudo passivamente do professor. Os mesmos
não se sentem a vontade para questionar e argumentar com os professores sobre suas dúvidas, pois
para eles o professor está sempre certo. As metodologias empregadas nas aulas além de serem
cansativas não instigam os alunos a buscarem o conhecimento, pois se utilizam apenas dos livros e do
quadro para passar o conteúdo muitas vezes cheio de fórmulas e simbologias memorizáveis.
Abordamos nesse trabalho a utilização de jogos computacionais como facilitadores da
aprendizagem de alunos do Ensino Médio. O aproveitamento pedagógico dos jogos computacionais na
sala de aula tem produzido inúmeros debates sobre essa nova forma de ministrar a aula. Isso por que as
atividades desenvolvidas no computador estimulam os alunos a expressar suas opiniões, comparando-as
com a de seus colegas e reorganizando, quando preciso, as informações que lhe são passadas. Este
trabalho tem como objetivo geral refletir sobre a proposta de utilização do computador como
ferramenta educacional e analisar como se dá a aprendizagem dos alunos por meio dessa abordagem. E
como objetivos específicos: discutir a importância da utilização de jogos computacionais para a
apreensão do conhecimento; Incentivar os alunos do ensino médio a se interessarem pela Química
através de aulas dinâmicas.

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
O computador vem ganhando cada vez mais espaço na vida das pessoas, sobretudo quando se
precisa obter informação sobre algum tema. Suas contribuições para a educação nesses últimos anos
têm sido bastante significativas, porém muitos docentes ainda se restringem a usar o computador e as
tecnologias apenas para reproduzir suas aulas de forma tradicional, por exemplo, expor slides no
retroprojetor ou mesmo para enviar email e elaborar de arquivos de texto, resistindo ou mesmo
deixando de lado a real potencialidade do computador como ferramenta pedagógica. A participação do
professor é fundamental nessa nova abordagem, procurando formas de utilização do computador a fim
de proporcionar uma maior integração do conhecimento entre os alunos, bem como instigar a
participação, analisando novas oportunidades de ensino para que o aluno aproveite significativamente o
conhecimento abordado.
“O professor deve estar sempre interagindo com o aluno, questionando seus
resultados, interpretando seu raciocínio e aproveitando os erros cometidos
como forma de explorar os conceitos que não ficaram bem esclarecidos.
Assim, esse professor estará, claramente, utilizando o computador como uma
ferramenta inteligente, enquanto ele desempenha um papel de facilitador
entre o aluno e a construção do seu conhecimento.” (Piccoli, apud Cláudio &
Cunha (2001), 2006, p.46).
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As disciplinas da área de Ciências da Natureza, como a Química, costumam ser complicadas e
abstratas, exigindo do aluno imaginação e raciocínio. Por isso, é de extrema importância a escolha de
metodologias que auxiliem o professor a planejar e executar de forma eficiente e satisfatória sua aula.
Neste contexto o professor possui o papel de facilitador da construção do conhecimento dos alunos. E o
auxilio do computador em especial os jogos computacionais facilitam as atividades pedagógica nas aulas
de Química proporcionando uma interação considerável entre aluno e professor. Ramos (2005)
argumenta que o ensino através de jogos é mais interativo por quebrar o paradigma de que o professor
é detentor do conhecimento e que o aluno deve receber todo o conteúdo passivamente.
“(...) Nesta forma de ver o ensino, os “papéis” de professor e aluno não são
necessariamente de “quem sabe” e “não sabe”, mas de “quem organiza” e de
“quem participa”, o que indica que ambos podem estar aprendendo com este
processo.” (RAMOS, 2005)
Além de ser dinâmico o jogo, se bem trabalhado, permite a criação de situações de
aprendizagem em que se aprende de várias maneiras novos conceitos vinculados ao cotidiano
ressaltando a individualidade do aluno. Porém é necessário um planejamento que permita ao professor
atingir as competências e habilidades desejadas para a construção do conhecimento do aluno.
A educação no Brasil não possui uma qualidade considerável frente a outros países considerados
desenvolvidos. O seu processo de expansão da escolarização básica no país, só teve inicio a partir do
século XX, e seu crescimento apenas no fim da segunda metade dos anos de 1970, ou seja, o processo
de educação do país começou muito tarde e até hoje sofre as conseqüências. Grande parte das aulas
ministradas é baseada na forma tradicional de ensino e utilizam-se apenas do livro e o quadro, expondo
teorias cheias de fórmulas, cálculos e conteúdos decoreba que deixam as aulas complicadas, confusas e
desvinculadas do cotidiano. Baseando-se no fato de que quanto mais conteúdos o aluno aprender, mais
bem avaliado ele será. A avaliação padronizada exige do aluno que ele repita exatamente o que foi
apresentado pelo professor. Quando consideramos as disciplinas exatas como a Química, verificamos a
dificuldade dos estudantes com relação à compreensão dos conteúdos curriculares por a Química ser
uma ciência “microscópica e experimental”. Portanto é de extrema importância a utilização de novas
ferramentas que auxilie no ensino de Química. Dallacosta (1998) aponta que o uso do computador pode
melhorar o processo de ensino-aprendizado, integrando os alunos e preparando-os para novas
aprendizagens.
“O desafio dos educadores atuais não é apenas o uso de computadores na
escola, mas o uso da educação computacional e informática para mediar
melhorias nas relações sociais e de aprendizado nas escolas. A introdução da
informática no currículo pode auxiliar escolas a mudar da maneira tradicional
de ensino/aprendizagem para um método que forneça aos estudantes um
ambiente mais cooperativo no processo de ensino/aprendizagem, preparandoos para aprendizagens eternas, como exploradores e integradores do
aprendizado e da experiência.” (DALLACOSTA et al., 1998)
A proposta de utilização dos jogos computacionais vem com o objetivo de modificar a forma de
ensino trazendo um modelo mais flexível, interativo e menos entediante. Essas ferramentas lúdicas
incentivam os alunos a participarem mais das aulas e estimulam na formação do conhecimento
cientifico, tornando-os capaz de relacionar as teorias com o cotidiano.
“Os jogos educativos computadorizados são atividades inovadoras onde as
características do processo de ensino-aprendizagem apoiado no computador e
as estratégias de jogo são integradas a fim de alcançar um objetivo
educacional determinado. Esta estratégia, num jogo planejado
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adequadamente, promove o interesse e a motivação que por sua vez,
aumentam a atenção do aluno e criam a sensação de que aprender é divertido,
proporcionando ao jogador desenvolver a capacidade de processar fatos e
fazer inferências lógicas durante a resolução de um problema.” (MORATORI,
2003, p.4)
Os jogos computacionais abordam os conteúdos de maneira a despertar a curiosidade dos alunos,
pois expõe de uma forma divertida o conteúdo. Levando o aluno a atingir níveis mais complexos de
raciocínio aumentando sua autonomia e maior participação em sala de aula.

3. METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido por alunos do curso de Licenciatura em Química, do Instituto Federal de
Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará – IFCE, campus Maracanaú, bolsistas do Programa
Institucional de Bolsa de Incentivo a Docência – PIBID. Utilizou-se como método de investigação o
estudo de caso tendo como campo de pesquisa duas escolas públicas estaduais localizadas no município
de Maracanaú-Ce, vinculadas a 1ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Escola (CREDE). As
atividades foram desenvolvidas no contra turno dos alunos e teve como lócus o laboratório de
informática das escolas.
Como procedimentos de pesquisa ocorreram duas etapas: a primeira constou de um levantamento
e análise bibliográfica de diferentes práticas metodológicas que incentivassem os alunos a aprender
Química de forma divertida e atrativa. Como fruto da análise surgiu à segunda etapa onde se aplicou
uma proposta pedagógica com os alunos, envolvendo a utilização de jogos computacionais educativos
voltados para o ensino de Química. Para a coleta de dados utilizamos questionário, análise documental,
entrevistas e observação direta sobre o interesse e a participação dos alunos durante as aulas.

3.1 O Ensino de Química e os Jogos Computacionais
A metodologia pedagógica sugerida nesse trabalho se apropria da teoria Construtivista para ensinar
a temática Tabela Periódica aos alunos através de jogos computacionais disponibilizados no site do
Departamento de Química da Faculdade de Ciências do Porto. A investigação se deu a partir de um
minicurso, realizado em dois encontros, que contou com a participação de 25 alunos de primeiras e
segundas séries do Ensino Médio. O estudo foi organizado em três momentos:
No primeiro momento a turma foi dividida em duplas, sendo que cada uma tinha acesso a um
computador para jogar. Em seguida iniciou-se a aula expositiva sobre Tabela Periódica e revisando
também alguns assuntos como Configuração Eletrônica e os conceitos de Substâncias e Misturas. Nesse
período procurou-se estimular os alunos com perguntas e curiosidades sobre os elementos, afim de que
os mesmos interagissem expondo suas dúvidas e posteriormente organizassem, de forma
contextualizada, o que aprenderam através de explicações e comparações com o cotidiano.
O segundo momento foi à explicação sobre o as regras e objetivos de cada jogo. Os jogos aplicados
intitulados “Jogos dos Elementos I” (Figura 1) e “Jogo dos Elementos II” consistem em adivinhar qual
elemento o computador escolheu através de perguntas sobre suas propriedades físico-químicas. O
objetivo é descobrir o elemento fazendo o menor número de perguntas. A cada pergunta realizada o
jogador é penalizado com um ponto, se errar é penalizado com dois pontos e se acertar ganha dez, oito,
ou cinco pontos dependendo do número de perguntas que realizou.
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A dica para descobrir os elementos está na resposta das perguntas que o participante escolhe. Por
exemplo, se o aluno escolhesse a primeira pergunta: É do 3° período? Um sinal de positivo iria aparecer
do lado no caso de o elemento a ser adivinhado pertencer ao terceiro período. Segue abaixo as
perguntas de cada jogo:

Figura1: Tela inicial do “Jogo dos Elementos I”. Fonte: Universidade do Porto

Perguntas dos “Jogos Elementos I”:













É do terceiro período?
É halogênio?
É metal?
É não metal?
È gás nobre?
Reage violentamente com a água?
A sua substância elementar é sólida?
Tem tendência a tornar-se um cátion?
Existe em abundancia na atmosfera?
Tem seis elétrons de Valência?
É do segundo grupo?
A sua substância elementar é um gás?

Perguntas dos “Jogos dos Elementos II”:










A respectiva substância elementar é gás a PTN?
Pertence ao 1° ou 2° segundo período da Tabela Periódica?
A respectiva substância elementar é um metal?
Surge freqüentemente na forma de íons?
Só foi descoberto depois de 1800?
O respectivo símbolo tem só uma letra?
Pertence aos 3 últimos grupos A da Tabela Periódica?
Existe normalmente no corpo humano?
Os seus óxidos têm comportamento ácido?
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Os íons respectivos são maiores do que o átomo?
Nome relacionado com astronomia ou geografia?
É o 1°, 2° ou 3° mais abundante na terra?
É o 1° ou 2° mais abundante no universo?
Pertence ao grupo 6ª da Tabela Periódica?

Ao final do minicurso foi aplicado um questionário para analisar a opinião dos alunos com relação à
utilização dos jogos. A avaliação proposta para esta metodologia de ensino passa pela participação do
aluno nas atividades propostas pelo professor.

4. RESULTADOS E DICURSSÕES
A primeira etapa desse estudo constou de uma investigação sobre diferentes metodologias de
ensino que pudessem auxiliar os estudantes a aprenderem construindo seu conhecimento de forma
dinâmica e atrativa. Para a escolha dos jogos computacionais foi considerado o conteúdo programático
do currículo escolar dos alunos. O tema Tabela Periódica foi escolhido devido o apontamento de várias
pesquisas sobre o paradigma de aprendizagem com relação a essa temática. A dificuldade dos alunos
com relação a esse conteúdo é devido ao fato de os mesmo se depararem com a árdua tarefa de ter que
decorar o nome dos elementos químicos e suas inúmeras características tornando cansativo e
massacrante seu estudo (PENTEADO et al., 2010).
A compreensão da tabela periódica é extremamente importante para entender as reações químicas
e propriedades dos elementos e substâncias que compõe o universo. Pois, a estrutura da tabela é
constituída pela organização dos diferentes elementos químicos baseado em suas características gerais
em comum, ou seja, o mapa para se compreender o universo.
Analisando a importância e complexidade dos temas, o uso dos jogos computacionais foi
extremamente proveitoso nas explicações. Pois ao contrario das aulas teóricas, as aulas com
ferramentas lúdicas tais como jogos computacionais são divertidos e interativos. Isso foi comprovado
através da participação e dos depoimentos dos alunos durante o minicurso. Mantendo o anonimato dos
alunos através de números destacaram-se as respostas de algumas entrevistas:




Aluno 1: ”A aula fica mais alegre despertando a nossa curiosidade”
Aluno 2: “ Interessante, por que é uma nova forma de aprender e mais divertida”
Aluno 3: “As aulas através do computador é mais interessante por que sai da rotina de aulas
através do quadro-negro”.

As atividades sobre Periodicidade Química realizadas com os alunos antes e depois da utilização
dos jogos revelam bons resultados como podemos observar na Figura 2.
As atividades foram divididas em três competências. A primeira é relativa aos nomes dos
elementos químicos, nessa atividade observou-se que no inicio, cerca de 56% dos alunos tinham um
conhecimento considerado bom sobre os elementos. Alguns alunos confundiam o nome dos elementos
com o nome de substâncias, após a aplicação dos jogos 100% acertaram os nomes dos elementos.
A segunda competência diz respeito aos símbolos, famílias e períodos da tabela periódica. Nessa
atividade verificou-se que no inicio apenas 44% dos alunos dominavam os conhecimentos relativos à
organização da tabela, muitos confundiam família com período, tinham dificuldades em encontrar um
elemento na tabela analisando sua configuração eletrônica e trocavam ou não sabiam os símbolos de
alguns elementos químicos. Nas respostas da atividade realizada ao final da aula o número de acertos
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cresceu para 84% dos alunos, demonstrando bons resultados com relação a encontrar um elemento
através de sua configuração eletrônica.

Percentual de Acertos
Início
100%
56%

Término
84%

44%

Nomes dos Elementos
Químicos

Símbolos, Famílias e
Períodos da Tabela
Periódica

36%

68%

Propriedades e
Classificação dos
Elementos Químicos

Figura 2. Percentual de acertos antes e após a aplicação dos jogos.

A última competência relativa às propriedades e classificação dos elementos químicos.
Observou-se que os alunos tinham dificuldades com relação à classificação (metal, semi-metal, gases
nobres e etc) e propriedades (Estado físico, eletronegatividades, massa atômica, etc) de muitos
elementos. No inicio cerca de 36% dos alunos acertaram as atividades, porém esse número cresceu
para 68% após a utilização dos jogos.
Sobre as respostas dos alunos realizamos uma reflexão com o intuito de medir de forma
qualitativa até que ponto conseguiu-se atingir os objetivos pretendidos neste estudo através dos jogos
computacionais.
Durante o estudo, percebemos que os alunos buscaram conceitos prévios sobre alguns
elementos químicos relacionando-os com aspectos novos do conhecimento, tais como as propriedades
físico-químicas, periodicidade dos elementos, configuração eletrônica e suas reações Químicas. Este
aspecto destaca a importância de utilizar conceitos científicos relacionados ao cotidiano do aluno. Dessa
maneira a utilização dos jogos computacionais ultrapassou as questões de memorização, pois promoveu
uma aprendizagem significativa relacionadas às propriedades dos elementos químicos. De acordo com
Campos (2005) os jogos são importantes aliados dos professores no que diz respeito a motivação,
curiosidade e interesse dos alunos.
“[...] a função educativa do jogo é oportunizar a aprendizagem do indivíduo,
seu saber, seu conhecimento e sua compreensão de mundo. O professor deve
usá-lo como recurso de exploração e construção de conhecimento novo,
podendo despertar no aluno: motivação, curiosidade e interesse em
aprender.” (CAMPOS, 2005, p. 47)
Percebeu-se a participação ativa dos alunos referentes às abordagens apresentadas e a utilização
dos jogos computacionais como ferramenta auxiliar do processo de aprendizagem. Com base no
questionário constatou-se que a maioria dos alunos considerou que as aulas de Químicas ficam bem
mais interessantes ao buscar novas práticas metodológicas que sirvam de mediação para a
aprendizagem de conceitos científicos. Moran (2001) afirma que alunos curiosos e interessados
auxiliam o professor a conseguir alcançar seus objetivos em sala de aula.
“As mudanças na educação dependem também dos alunos. Alunos curiosos e
motivados facilitam enormemente o processo, estimulam as melhores
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qualidades do professor, tornam-se interlocutores lúcidos e parceiros de
caminhada do professor – educador.” (MORAN, 2001, p.139)
Nos resultados observados verificou-se que os alunos foram estimulados pelo uso dos jogos
computacionais facilitando a retenção e aquisição de conhecimento em clima de alegria e prazer.

5. CONCLUSÃO
Os jogos computacionais são uma estratégia eficiente no ensino de Química. Através deles é
possível ministrar aulas mais significativas e agradáveis, em que o aluno pode participar e expor
opiniões sem repressão e sem precisar decorar conceitos.
Os resultados dessa experiência foram positivos, pois foi possível perceber a evolução dos alunos no
que diz respeito aos conteúdos abordados em sala. A partir das análises feitas durante a pesquisa
constatou-se que a utilização de jogos computacionais no ensino de química possibilitou aos alunos
fixarem o conteúdo e associar os diferentes assuntos da química sem grandes dificuldades estimulando
professores a adotarem essa sugestão em suas aulas.
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RESUMO
A busca por materiais que auxiliem na aprendizagem no ensino de ciências é uma tendência nos
últimos anos de vários grupos espalhados pelo país e dentre eles, os jogos didáticos. Este artigo
apresenta um panorama a partir dos trabalhos publicados sobre essa metodologia de jogos nos últimos
quatro Congressos Norte Nordeste de Educação Tecnológica. Tais resultados mostraram que os jogos
são importantes recursos para atrair o aluno no ensino de ciências do ensino fundamental ao superior, e
a utilização de materiais alternativos é uma condição essencial para o desenvolvimento dessas
atividades. Contudo, a falta de embasamento teórico sobre o assunto faz com esses materiais sejam
poucos explorados. Após a análise dos trabalhos apresentados, percebeu-se a necessidade que a busca
de atividades que requeiram raciocínio mais complexo, são necessárias para que a aprendizagem seja
significativa e que o aumento de trabalhos nos últimos CONNEP’s é um aspecto importante para a
melhoria dos trabalhos que envolvem essa metodologia.

Palavras-chave: Jogos; Congresso Norte Nordeste de Educação Tecnológica; Ensino de Ciências.
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1. INTRODUÇÃO
A pesquisa em materiais alternativos para o ensino de ciências, principalmente para o ensino de
química, vem aumentando a cada ano, como é mostrado por Freitas e colaboradores (2009) e Abreu e
colaboradores (2010). Alguns grupos que trabalham com a temática do uso de jogos no ensino de
química têm buscado métodos mais eficazes de ensino-aprendizagem.
Os jogos pedagógicos são vantajosos ao trabalho de sala de aula por serem atividades socializadoras
e baseadas em desafios que mobilizam emoções agradáveis. Como recursos e métodos que exploram o
lúdico, os jogos educativos podem favorecer o interesse pelas atividades escolares e,
consequentemente, a aprendizagem de conteúdos e o desenvolvimento de habilidades e valores, com
mediação dos professores, sendo essa mediação facilitada aos que tiverem a vivência de jogos em
cursos de formação e atualização docente.
Assim, faz-se necessário discutir algumas idéias em relação ao jogo e ao ludismo, para que possamos
discutir os trabalhos publicados nos quatros últimos CONNEPI’s. Para a discussão que desenvolvemos
neste trabalho, tomamos como parâmetro as idéias de Soares (2008), que define termos importantes
para o entendimento de atividades que envolvem jogos didáticos:
 Atividade lúdica e termos relacionados ao lúdico referem-se a atividades prazerosas
para o praticante. São, somente, ações divertidas.
 Brincadeira é uma atividade lúdica em que as regras explícitas não são tão definidas e
mudam de acordo com o local e o grupo que a pratica. Entretanto, possui regras implícitas
definidas. Um exemplo é a ‘brincadeira de queimada’, onde a regra implícita é que se deve
acertar o jogador com a bola e as explícitas mudam, como o jogador poder aparar a bola para
evitar eliminação ou não. As regras explícitas dependem do acordo do grupo praticante.
 Jogo é o termo que define uma atividade lúdica que implica no prazer, divertimento e
liberdade, entretanto, com um sistema de regras claras e explícitas e um lugar ou objeto onde
agir, o brinquedo.
Segundo Kishimoto (1996), um jogo como ferramenta educativa deve, então, ter duas funções
equilibradas: a lúdica e a educativa. A função lúdica é a de causar divertimento e prazer, por isso exige a
liberdade do aluno em escolher ou não a prática. A função pedagógica é a de ensinar algo ao indivíduo.
Neste caso, o jogo deve ter algo indispensável a ser aprendido, ou seja, deve responder a um problema
cotidiano, deve completar o conhecimento do aluno.
Pode parecer a alguns professores que jogo e educação não se combinam, pois, para preservar o
caráter lúdico, deve-se preservar a liberdade, que é inerente à atividade lúdica. No sistema tradicional
de ensino o aluno não tem escolha, não é sujeito ativo no processo, é apenas um receptor de
informações e atividades. Em sala de aula, o professor é quem inicia o jogo. Isso priva o aluno da
liberdade de escolha, fator essencial na atividade lúdica. Porém, sem essa orientação o jogo perde seu
caráter educativo.
Muitos pesquisadores chamam esse fato de ‘paradoxo do jogo educativo’, pois há uma contradição
entre dois termos discrepantes: o jogo e a educação. Como a liberdade é um dos fatores fundamentais
no jogo, elimina-se o paradoxo ao preservar a livre interação do indivíduo com o brinquedo e o ato de
brincar (SOARES, 2008).
O jogo educativo tem papel importante de acordo com muitos pesquisadores. Soares (2008) cita
Kishimoto ao dizer que o jogo na escola favorece a aprendizagem por tentativa e erro e a resolução de
problemas. Ao citar Chateau (1987), diz que o jogo é o treinamento para o trabalho, profissão ou vida
adulta e uma oportunidade de se abastecer intensamente de informações com base em simulações. Cita
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Piaget (1973) ao dizer que o jogo é uma oportunidade a mais no desenvolvimento cognitivo ao
abastecer o sujeito de experiências táteis.
Devida a importância e atenção que se tem atribuído ao jogo no processo educativo na área de
ciências nos últimos anos, decidiu-se investigar as publicações e os trabalhos apresentados sobre jogos
nos Congressos Norte Nordeste de Educação Tecnológica, caracterizando-os, com o objetivo de
contribuir para a discussão crítica sobre esses materiais didáticos.

2. METODOLOGIA
A investigação foi realizada em quatro edições dos CONGRESSOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA
REDE NORTE E NORDESTE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, entre os anos de 2007 a 2010, ou seja, do II ao
V. A pesquisa foi realizada a partir dos anais de resumos desses congressos. Em todos os congressos,
pesquisaram-se trabalhos que trouxessem palavras chaves tais como, jogos, jogos pedagógicos, jogos
em ciências, atividades lúdicas e jogos didáticos.
A seguir foram delimitados parâmetros a serem observados. Esses foram escolhidos e divididos nas
seguintes categorias: Aspectos Gerais, Aspectos Pedagógicos, Conceitos Trabalhados e Tipos de Jogos.
Nos Aspectos Gerais investigou-se a edição, número de trabalhos e a Unidade da Federação de origem
dos trabalhos, Norte e Nordeste. Nos Aspectos Pedagógicos: a série para qual foi destinado e sua
aplicação ao público alvo. Em Tipos de Jogos, analisamos os tipos mais comuns de jogos utilizados, se de
carta, tabuleiro, entre outros.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O primeiro critério de análise está relacionado aos Aspectos Gerais. O primeiro deles, diz respeito à
quantidade de trabalhos utilizando jogos e atividades lúdicas em relação ao número de trabalhos
submetidos, Figura 1.
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Figura 1 – Quantidade de trabalhos envolvendo jogos e atividades lúdicas em relação à
quantidade de trabalhos submetidos por áreas: Ciências Exatas e Biológicas
O gráfico permite observar que é crescente o número de trabalhos submetidos aos CONNEPI’s em
número totais e que esse crescimento também foi acompanhado pelo número de trabalhos envolvendo
jogos e atividades lúdicas. Mesmo a queda observada no III CONNEPI que não foi acompanhada
proporcionalmente pelo número de trabalhos submetidos por áreas: Ciências Exatas e Biológicas. No
entanto, quando calculamos a porcentagem de trabalhos lúdicos em relação aos outros tipos de
trabalhos, notamos que ela aumenta de acordo com os anos (2007, 2009 e 2010) e diminui em 2008. Ou
seja, mantendo um aumento nos dois últimos congressos, conforme a Figura 2.
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Figura 2 – Porcentagem de trabalhos Lúdicos em relação ao total de trabalhos em cada área de
ciências exatas e biológicas do CONNEPI
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Assim, em números absolutos foram publicados 22 trabalhos envolvendo jogos e atividade lúdica ou
ludismo nos CONNEPI’s analisados, o que equivale a 3,6% dos trabalhos de ciências exatas e biológicas.
Esse número será utilizado para análise de outras categorias sugeridas no trabalho.
Outro resultado dentro da categoria Aspectos Gerais diz respeito à publicação de trabalhos
distribuídos por estados, conforme apresentado na Figura 3.
PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS POR ESTADO
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Figura 3 – Trabalhos sobre jogos e atividade lúdica apresentados por estados Norte e Nordeste da
federação
Podemos notar que os estados que mais se destacam em termos de publicação são aqueles em que
de fato, há grupos que estudam os jogos e atividades lúdicas como uma de suas linhas de pesquisa. Na
figura observa-se que o estado do Maranhão, como um dos estados que mais apresentou trabalhos nos
CONNEPI’s na temática desse trabalho. Seguido pela Paraíba, Amazonas, Pernambuco, Sergipe e Rio
Grande do Norte. No segundo CONNEPI, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Norte figuraram como
os estados que mais produziram trabalhos na área do lúdico.
A Figura 4 mostra a evolução de publicação destes seis estados entre os CONNEPI’s em análise nesse
trabalho.
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Figura 4 – Evolução dos trabalhos publicados pelos estados Norte e Nordeste da federação que
contribuíram com trabalhos em jogos e atividades lúdicas nos CONNEP’s
Pelo gráfico apresentado na Figura 4, fica claro a grande evolução em termos de publicação no
estado do Maranhão. Isso se deve ao grupo de pesquisa estabelecido no Instituto Federal do Maranhão
coordenado pelo professor Marcelo Moizinho Oliveira, com a elaboração e aplicação de jogos em ensino
de ciências, seguido por um crescimento dos trabalhos na Paraíba.
Em relação ao segundo critério de análise Aspectos Pedagógicos, analisaremos para quais níveis de
ensino esses trabalhos foram direcionados bem como se descrevem uma aplicação efetiva em sala de
aula ou somente fazem uma proposição sem a devida aplicação.
A Figura 5 apresenta os níveis em que foram aplicados os 22 trabalhos de jogos e atividades lúdicas
nos CONNEPI’s.
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Figura 5 – Trabalhos publicados por nível de ensino
Podemos observar que a maioria dos trabalhos foram propostos para o nível médio de ensino.
Poucos trabalhos foram propostos para os outros níveis de ensino. Tal aspecto mostra necessidade de
diversificação em termos de elaboração de trabalhos utilizando jogos. Talvez tal aspecto tenha relação
com o nível de ensino a qual o professor de ciência está diretamente relacionado, que é o nível médio.
Raramente se tem professores de ciências no nível fundamental e superior e parece não haver
preocupação dos professores de nível técnico com as questões relacionadas ao uso de jogos em suas
estratégias de ensino.
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O último gráfico, apresentado na Figura 6, apresenta os principais tipos de jogos utilizados.

Figura 6 – Principais tipos de jogos utilizados nas aplicações
Observa-se que a maior porcentagem em termos de utilização de jogos se refere ao uso de bolas de
isopor com 14% como mostra a Figura 6. Esse material geralmente é usado em simulações e analogias
de diversas. Provavelmente por serem de fácil aquisição e manuseio, além é claro do custo. A seguir
aparecem os jogos computacionais, bingos, quebra-cabeça, jogo da memória, entre outros.
Um aspecto, não discutido anteriormente é o pequeno número de trabalhos que estudam os
métodos e as teorias envolvidas nos jogos em educação. Outro viés que pode ser devidamente
explorado pelos grupos consolidados e emergentes dos diversos estados da região Norte e Nordeste da
federação.

4. CONCLUSÕES
O aumento do número de trabalhos apresentados das últimas edições do CONNEPI e a centralização
do local de desenvolvimento dos mesmos em algumas Unidades da Federação pode indicar que vários
pesquisadores vêm trabalhando no desenvolvimento de jogos educativos em ciência. Verifica-se que há
Estados que apresentam uma pequena porcentagem do total, ou ainda, nem são citadas.
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Em aspectos Pedagógicos percebe-se que a maioria dos trabalhos se destina aos alunos do ensino
médio da educação. Tal fato pode ser explicado pelo objetivo dos cursos de licenciatura em química,
física, biologia e ciências, que é a formação de professores para esse nível de educação.
Embora os jogos representem uma tendência no ensino de ciências, eles ainda possuem um
potencial expansível. Os mesmos são amplamente utilizados em atividades que exigem criatividade
como a utilização das bolas de isopor, porém há necessidades e uma busca de novas atividades que
explorem raciocínio complexo e que desenvolvam habilidades dos alunos. Nesse aspecto, novas
pesquisas são necessárias para o desenvolvimento de tais materiais, representando uma importante
linha de investigação em ensino de ciências.
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RESUMO
Os conteúdos da disciplina de química que são abordados descontextualizados da realidade do aluno
estão ficando cada vez menos atrativos e por consequência geram uma menor compreensão de ciências
entre os estudantes do Ensino Básico, dificultando desta forma, o ensino-aprendizagem. A elaboração
de jogos didáticos para a aplicação entre estudantes do Ensino Básico têm sido crescente, e pode ser
uma alternativa metodológica para o Ensino de Química. Outra vantagem da utilização de jogos
didáticos é disponibilizar e socializar os conteúdos das disciplinas de forma lúdica para os alunos e ao
mesmo tempo contextualizar estes conteúdos quando abordados em sala de aula ou fora dela. O
presente trabalho teve como objetivo elaborar um jogo didático abordando a Tabela Periódica para
aplicação entre os estudantes do Ensino Básico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Baiano-IF BAIANO Campus Catu. O jogo foi denominado “Quimicalizando”, e é um jogo de tabuleiro
podendo ser jogado por mais de 04 (quatro) estudantes. A pesquisa foi puramente qualitativa e contou
com a participação de 50 (cinquenta) estudantes da 1ª série do Ensino Básico que responderam
questionários sobre a utilização do jogo.

Palavras-chave: Tabela Periódica, ludicidade, ensino de ciências.
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1. INTRODUÇÃO
A busca por novas metodologias e estratégias de ensino para a motivação da aprendizagem, que
sejam acessíveis, modernas e de baixo custo, é sempre um desafio para os professores (Rosa e Rossi,
2008; Brasil, 2006). Nessa direção, os jogos didáticos surgem como uma alternativa, pois incentivam o
trabalho em equipe e a interação aluno-professor; auxiliam no desenvolvimento de raciocínio e
habilidades; e facilitam o aprendizado de conceitos (Vygotsky, 1989). Jogos podem ser considerados
educativos se desenvolverem habilidades cognitivas importantes para o processo de aprendizagem, tais
como resolução de problemas, percepção, criatividade, raciocínio rápido, dentre outras. Quando um
jogo é elaborado com o objetivo de atingir conteúdos específicos para ser utilizado no meio escolar, este
é denominado de jogo didático. No entanto, se ele não possuir objetivos pedagógicos claros e sim
ênfase ao entretenimento, então os caracterizamos de entretenimento (GODOI et al., 2009).
O jogo educativo deve ter suas funções bem definidas, devendo proporcionar a função lúdica – que
está ligada à diversão, ao prazer e ao desprazer – e a função educativa – que tem por objetivos a
ampliação dos conhecimentos. Adicionalmente, o jogo educativo contribui para o estreitamento da
relação aluno-professor e aluno-aluno, podendo facilitar o processo de inclusão. Resultados positivos
têm sido obtidos com a utilização de diversos jogos no ensino de química ou ciências com diferentes
enfoques e aplicações (CUNHA, 2000).
Os jogos também são bons auxiliares para o ensino de conteúdos considerados difíceis para a
compreensão dos alunos. Nessa direção, Soares e cols. (2003) desenvolveram um jogo para o ensino de
equilíbrio químico, que é tema de difícil compreensão para os alunos do Ensino Médio.

Os jogos didáticos possuem uma função importante no processo educacional. Os
ensinamentos transmitidos de forma lúdica são absorvidos e assimilados pelos alunos com
maior facilidade. Baseados neste contexto e compreendendo a necessidade dos educadores
encontrarem alternativas para tornar o ensino de química mais didático e estimulante, é que
surgiu a proposta de elaboração de um jogo didático relacionado com o conteúdo da Tabela
Periódica para aplicação entre estudantes do Ensino Básico do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Baiano - IF BAIANO, Campus Catu. O jogo foi denominado
“Quimicalizando”, e foi criado com o objetivo de aumentar a competência e habilidades dos
estudantes no Ensino de Quimica. Sendo assim, o jogo didático atende às seguintes propostas
para o Ensino Básico e Médio (Brasil, 2006):
 Identificar as informações ou variáveis relevantes em uma situação-problema e elaborar
possíveis estratégias para equacioná-la ou resolvê-la.
 Reconhecer e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico e utilizar
esses conhecimentos no exercício da cidadania.
 Utilizar fontes de informações para conhecer símbolos, fórmulas e nomes de
substâncias.
 Representar as substâncias e as transformações químicas a partir de códigos, símbolos e
expressões próprios da química.
 Estimular o aluno a se interessar pela química e as ciências da natureza.
 Conhecer diferentes formas de obter informações (observação, experimento, leitura de
texto e imagem).
 Estimular e despertar o lado estratégico do estudante.
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2. METODOLOGIA
“Quimicalizando” é um jogo didático que aborda conteúdos da Tabela Periódica e é voltado para os
estudantes de Ensino Básico do IF BAIANO, podendo ser adaptado para os estudantes do Ensino
Fundamental. O jogo oferece ferramentas para o estudante conseguir responder as perguntas
elaboradas sobre a Tabela Periódica, desta forma, alcançar seu objetivo. É um jogo de tabuleiro
podendo ser jogado por mais de 04 (quatro) estudantes. A pesquisa foi puramente qualitativa e contou
com a participação de 50 (cinquenta) estudantes da 1ª série do Ensino Básico que responderam
questionários sobre a utilização do jogo.
O jogo demanda conhecimentos prévios dos estudantes obtidos no Ensino de Química. A
movimentação pelo tabuleiro, simulando a Tabela Periódica é decorrente do número conseguido em
lançamento aleatório de dados e a perguntas iniciais formuladas sobre o tema. Todo jogo é realizado
através de cartas perguntas e cartas desafios.
“Quimicalizando” é constituido por:
01 tabuleiro; 40 pinos vermelhos; 40 pinos verdes fluorescentes; 40 pinos azuis; 56 cartas perguntas; 10
perguntas bombas; 20 cartas curiosidades; 10 cartas batalha; 01 dado; 01 livro didático e um 01 livro
resposta.
Armando o jogo
Cada jogador ficará com uma das cores dos pinos. Os jogadores deverão pegar a sua carta
desafio e guardá-la. O jogo começará a partir do lançamento aleatório do dado pelos participantes. A
ordem dos participantes na jogada é definida em ordem crescente de obtenção de pontos no dado. No
caso de empate, lança-se novamente o dado até que seja concluída a ordem.
Caminhando por “Quimicalizando”
Após a definição do seu desafio, o jogador n°01 deverá pegar uma carta pergunta e respondé-la.
Caso a resposta não esteja correta, o mesmo não avançará no jogo e passará a vez. Caso responda a
pergunta corretamente, irá começar o jogo e ver quantas casas conquistará (as casas estarão
representadas por elementos químicos).
Cartas perguntas
As perguntas são de múltipla escolha e estão relacionadas ao tema abordado no jogo.
Cartas bombas
As cartas bombas estão definidas em algumas casas representando o elemnto químico
específico, se o jogador escolher aquele elemento terá que responder a pergunta contida na casa e
poderá escolher como prêmio a carta desafio do próximo participante ou escolher ler a resposta de
outra pergunta e por final lançar uma pergunta bomba para seu adversário. Caso o adveráario não
acerte a pergunta, o jogador que lançou a pergunta bomba escolherá um elemento químico do
adversário para conquistar.
Cartas curiosidades
Estão representadas em algumas casas, quando o jogador parar em uma casa específica que
tiver um sinal de interrogação, o jogador responderar verdadeiro ou falso, caso não acerte a pergunta,
não conquistará a casa.
Escolhendo a mesma casa contendo o mesmo elemento químico
Caso os jogadores escolham o mesmo elemento químico, eles terão que batalhar pelo
elemento, respondendo perguntas batalha. Mas para isto, o jogador terá que falar em voz alta: Batalha
Agora! E o nome do jogador que deseja batalhar.

2095

Conquistando seu desafio
Quando o jogador tiver faltando apenas três casas para cumprir seu objetivo, deverá falar o termo
“Quimicalizando”, caso não informe, perderá três casas já conquistadas. No caso, de dois jogadores já
tiverem cumprido o objetivo ao mesmo tempo (empate), terão que utilizar as cartas desafios e assim
será escolhido o ganhador que representará o novo químico do século XXI.
Foram utilizados como método de avaliação da aplicação do jogo, a observação direta no momento
da realização da atividade e a avaliação qualitativa através de questionário sobre a motivação e a
percepção dos estudantes durante a atividade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Pode-se observar o entusiasmo e comprometimento dos estudantes durante a aplicação do jogo
didático “Quimicalizando”. O espírito competitivo e a vontade de responder as perguntas relacionadas
ao tema ficaram explícitos. O relato de alguns alunos foi determinante para a validação da pesquisa,
pois estes ficaram satisfeitos com a nova metodologia e gostariam que fosse aplicada em outras
disciplinas.
Os estudantes perceberam a importância do estudo da Tabela Periódica e que as informações
contidas servem para identificarem algumas transformações que ocorrem no seu cotidiano. Perceberam
que, estas informações não devem ser decoradas. Neste contexto, os jogos didáticos ajudam na
desmistificação de alguns conteúdos químicos, sendo uma ferramenta complementar para o Ensino de
Química. Cerca de 95% dos estudantes entrevistados, avaliaram positivamente a aplicação da atividade
lúdica.

4. CONCLUSÕES
Com a utilização do Jogo Didático “Quimicalizando”, os alunos ficaram estimulados e
comprometidos em pesquisar outras informações sobre os elementos químicos. Conclui-se, portanto,
que a aplicação da atividade pode ser uma alternativa promissora para o Ensino de Ciências e deve ser
expandida para outras disciplinas, melhorando desta forma, o ensino-aprendizagem na Educação Básica.
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‘JOGO DAS CADEIAS CARBÔNICAS RECICLADAS’: UMA MANEIRA ALTERNATIVA
DE ENSINAR E APRENDER QUÍMICA COM ALUNOS DA EJA

S. D. G. Marques, A. C. Silva, E. M. Brandão, A. M. T. A. Figueiredo, N. Silva
Instituto Federal da Paraíba

RESUMO
O presente trabalho aborda uma maneira alternativa e divertida de ensino de Química para duas turmas
da 2ª série do Ensino Médio da modalidade Educação de Jovens e Adultos. Desenvolveu-se um jogo, na
qual foi denominado Jogo das Cadeias Carbônicas Recicladas por intermédio de materiais recicláveis e
reutilizáveis, no intuito de despertar uma conscientização ambiental em consonância com o contexto do
dia-a-dia dos estudantes. Estes foram avaliados quantitativamente e qualitativamente. O primeiro
aspecto foi percebido por meio de dois instrumentos avaliativos: um antes e outro após a atividade
proposta, onde foi construído um gráfico que ilustra a quantidade de acertos às questões sugeridas. O
segundo aspecto foi notório através da participação, interesse e motivação dos discentes antes, durante
e após toda a ação educativa. De acordo com os resultados finais, ficou claro que os alunos obtiveram
resultados positivos e muito satisfatórios em relação ao seu desempenho no processo de ensino e
aprendizagem.
Palavras-chave: Ensino de Química, Jogo, Materiais Recicláveis e Reutilizáveis, Educação de Jovens e
Adultos.
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1. INTRODUÇÃO
Este ensaio visa descrever uma experiência vivenciada em sala de aula, numa proposta de metodologia
alternativa para o ensino de Química, iniciada com turmas da 2ª série do Ensino Médio no ano letivo de
2010, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Profª. Maria Geny S. Timoteo.
A proposta se baseou na interdisciplinaridade, na contextualização ambiental e nas competências e
habilidades (BRASIL, 1999, p. 20) para um aprendizado de Química significativo, bem como coerente e
motivador para as pessoas que dão continuidade aos seus estudos na modalidade Educação de Jovens
e Adultos (EJA) no período da noite (BRASIL, 1996, Art. 37) (BRASIL, 2000, Art. 2).
Tal modalidade lida com um público muito diversificado e complexo (MARQUES, 2007, p. 136), que
possui diferentes formas de aprender e, ainda, apresenta muitos fatores que impedem ou dificultam a
continuação dos estudos na idade denominada ‘regular’.
As pesquisas educacionais têm buscado recursos para a promoção de uma aprendizagem mais
significativa, e umas das assertivas é a imprescindível adoção, pelos docentes, de metodologias que
contemplem o dia-a-dia do alunado. Este fato é de extrema relevância para alunos do ensino regular e,
principalmente, aos que pertencem à EJA.
Segundo Durante, o processo de interação com o contexto social é um dos fatores determinantes para o
processo de aprendizagem, desenvolvimento e letramento de adultos (1998, p. 27).
Logo,
[...] o desafio da educação de jovens e adultos [...] é o estabelecimento de uma política
de metodologias criativas, com a finalidade de se garantir aos adultos analfabetos e
aos jovens que tiveram passagens fracassadas pelas escolas, o acesso à cultura letrada,
possibilitando uma participação mais ativa no universo profissional, político e cultural
[...] (CUNHA, 1999, p. 15).

Em alusão ao ensino de Química, um dos principais problemas encontrados pelos educadores é a grande
dificuldade dos discentes em correlacionar o conteúdo visto em sala de aula com a sua realidade
(VAITSMAN & VAITSMAN, 2006, p. 6).
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), infelizmente estão sendo privilegiados
apenas os aspectos teóricos em níveis de abstração completamente impróprios para o alunado (BRASIL,
1999, p. 67).
Assim, o aprendizado fica comprometido, pois este deve possibilitar ao aluno, a compreensão tanto dos
fenômenos químicos decorrentes, quanto da construção de um conhecimento científico. Esta relação
deve estar entrelaçada às implicações tecnológicas, ambientais, sociais, políticas e econômicas (BRASIL,
1999, p. 65). Contudo, lamentavelmente, isto não está acontecendo nas escolas, pois a grande maioria
não consegue trazer, para o estudante, a Química que compõe o mundo a sua volta.
Diante disso, a educação por via da ludicidade propõe-se a uma nova postura existencial, evidenciada
por meio da ruptura de paradigmas. Isto desperta um sistema de ‘aprender brincando’, inspirado numa
concepção de docência que vai além de uma instrução simplista e defasada (SANTOS, 2001, p. 15).
O jogo, conforme Almeida (1981, p. 25), possui um valor considerável na promoção de uma
aprendizagem expressiva, trazendo benefícios à saúde física, social, cognitiva e intelectual para a
criança, o adolescente e o adulto. Santos (2001, p. 15) afirma que tal recurso pode e deve ser aplicado
em todas as fases do desenvolvimento humano, independente de sua idade cronológica.
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Dessa forma, mesmo que todas as idades possam compartilhar de situações lúdicas, não restam dúvidas
que trazer esta realidade para o mundo adulto é um desafio, visto que muitos possuem resistência à
participação.
Dentro desta conjuntura, visando uma explanação mais dinâmica sobre o conteúdo ‘Classificação das
Cadeias Carbônicas’, foi proposta a utilização de um jogo denominado: Jogo das Cadeias Carbônicas
Recicladas, para uma atividade de revisão dos conteúdos em duas turmas do 2º ano do Ensino Médio da
EJA de uma Escola Estadual, situada no município de João Pessoa – PB.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Educação Brasileira tem passado por várias transformações nas últimas décadas com discussões sobre
tecnologia, trabalho, inclusão e meio ambiente (RUSCHEINSKY, 2002, p. 9). A abordagem ambiental
permeia as novas diretrizes para o Ensino Médio e tem sido uma das temáticas mais importantes dentro
do ensino de Química.
Para tanto, para seguir o fio condutor proposto para o ensino de Química, há necessidade de se
reorganizar os conteúdos químicos atualmente ensinados, bem como a metodologia empregada
(BRASIL, 1999, p.67).
Assim, diante da necessidade de contribuir com o processo de ensino e aprendizagem de uma forma
diferenciada, mais dinâmica e interessante, a metodologia lúdica oferece várias opções para sanar,
senão todas, pelo menos algumas das dificuldades de aprendizagem.
Porém, esta técnica não pode ser vista, exclusivamente, como divertimento ou brincadeira para
desgastar energia, mas como um método que favoreça o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo,
social e moral (FIALHO, 2007, p.16) (KISHIMOTO, 2006, p. 95).
Por conseguinte, é visto que o lúdico, muitas vezes funciona como um recurso facilitador do
aprendizado, pois transmite o conteúdo ensinado de uma forma diferente, prazerosa e alternativa e,
ainda, corrobora diretamente para a construção do conhecimento de alunos em todos os níveis de
ensino.
Para Santos (2001, p. 15), tal recurso deve ter como princípio uma função educativa. É necessário que
este seja pensado e planejado dentro de uma proposta pedagógica. Kishimoto (2006, p. 36) afirma que
quando o lúdico é intencionalmente usado pelo educador com base a estimular o alunado, começa a
surgir à dimensão educativa.
No tocante à motivação dos educandos, a ludicidade aparece como um fator considerável, pois aulas
bem preparadas, além de outros subsídios pedagógicos como jogos e práticas, fortalecem a
aprendizagem e desperta a curiosidade para o tema abordado (FARIAS, 2005, p. 49). Segundo Almeida
(1998, p. 119), os jogos não são fins, mas meios que completam e devem ser somados ao trabalho do
docente.
Almeida (1981, p. 24, 25) parte do princípio que é dever da escola aproveitar as manifestações de
alegria que são exprimidas pelos discentes e canalizá-las educacionalmente por meio de jogos. Se estes
forem bem aplicados, são de grande valia, pois proporcionam muitos benefícios à saúde física, social e
intelectual de todas as pessoas, em qualquer idade.
De acordo com Negrine (2001, p. 35), a riqueza da ação lúdica é indispensável à vida humana quando
situada como um ingrediente que oferece melhoria para qualidade de vida. E, segundo Antunes (2008,
p. 41), o jogo é um material pedagógico que pode enriquecer e estimular a aprendizagem cognitiva do
alunado.
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Desta forma, trabalhar com a educação lúdica, no ambiente escolar, significa envolver várias
características próprias da ludicidade. Dentre estas, temos: à valorização da criatividade, o cultivo da
sensibilidade, a busca da afetividade, do auto-conhecimento, a arte do relacionamento, da cooperação,
da imaginação e da nutrição da alma (SANTOS, 2001, p. 13).
Restringindo este universo para o público jovem, surge a necessidade da contextualização com a sua
vivência, numa tentativa de trazer a realidade para o dia-a-dia. Para Vaitsman & Vaitsman,
não restam dúvidas de que metodologias com atividades de ensino que coloquem os
alunos diante de situações reais do cotidiano, aliadas às discussões orientadas e
geradas pela apresentação de tópicos em sala e que possam ser correlacionados com a
Química, contribuem, significativamente para o aprendizado [grifo nosso] (2006, p. 7).

Assim sendo, a valorização de materiais do reuso e/ou da reciclagem, aparecem como uma solução
viável que pode desencadear uma sensibilização da consciência ambiental dos educandos e maior
acessibilidade às aulas experimentais e lúdicas. A transformação de “sucata” em peças úteis e divertidas
consegue aumentar a criatividade, além de ter um baixo custo e conseguir entrar em consonância com a
experiência do estudante (FIALHO, 2007, p. 18).
Em prol da diminuição da degradação ambiental, vem se adquirindo por meio de investigações, o
contorno de uma nova e crescente presença entre as áreas de pesquisa dentro do campo da educação
(RUSCHEINSKY, 2002, p. 9).
Segundo Dias (1993 p. 248), o reuso de alguns materiais perpetra mudanças de atitude, estas podem, de
certa forma, contribuir para uma amenização da deteriorização ambiental e para a defesa e promoção
de uma melhor qualidade de vida.
Deste modo, este trabalho visa uma maneira alternativa para a abordagem da Química, por intermédio
da ludicidade como um vetor rumo ao aprendizado. Destarte, buscou-se também desenvolver e
enriquecer a motivação intrínseca do alunado, no tocante ao prazer de estudar e aprender esta ciência
através de um jogo simples e divertido.

3. METODOLOGIA
A técnica metodológica utilizada foi a pesquisa-ação que, além de compreender, propõe intervir na
conjuntura, com vistas à modificá-la. Assim, o conhecimento é articulado a uma finalidade intencional
de alteração da situação pesquisada (SEVERINO, 2007, p. 120).
Este trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Maria
Geny S. Timóteo, com duas turmas (B e D) do 2º ano do Ensino Médio, num regime supletivo da EJA,
onde continham em média, 20 alunos por classe, no turno da noite.
A marcha organizacional discorreu da seguinte tessitura: escolha do conteúdo; construção do jogo;
aplicação do jogo, avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos; considerações finais.
O conteúdo selecionado foi ‘Classificação das Cadeias Carbônicas’, abordando seus diferentes tipos:
aberta, fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea e heterogênea.
Para a confecção do Jogo das Cadeias Carbônicas Recicladas, levou-se em consideração a questão
ambiental, isto é, a preferência por materiais reciclados ou reutilizados, pois além de levar em conta a
educação ambiental para os estudantes, os materiais apresentam um baixo custo (recursos acessíveis) e
incentiva a criatividade. Foram necessárias tampas de garrafa PET diferenciadas por cores para servir
como átomos, bem como palitos de churrasco para fazer as ligações químicas, como ilustra a Figura 1.
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Figura 1 kit montado do Jogo das Cadeias Carbônicas Recicladas.

Inicialmente, foi realizada uma aula expositiva com o método tradicional (quadro e giz) a respeito do
assunto a ser trabalhado, sendo aplicado um questionário com 10 questões de múltipla escolha. Tais
questões continham diferentes fórmulas estruturais de algumas cadeias carbônicas, em que os
estudantes teriam apenas que classificá-las.
Posteriormente, foram entregues kits do alusivo jogo a cada grupo de alunos. Estes dispunham de um
roteiro que explanava quais moléculas eles teriam que montar. No final, os educandos responderam a
um questionário análogo ao entregue na fase inicial, apenas acrescido de duas questões abertas, em
relação à sua opinião quanto ao método utilizado e de que forma este influenciou a sua aprendizagem.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
Mediante as respostas às perguntas de múltipla escolha, foi possível construir o Gráfico 1, no qual
ilustra a quantidade de acertos nos questionários, pré e pós, à aula lúdica, nas duas turmas participantes
do 2º ano, bem como a diferença destes acertos.

Número de acertos pré e pós - Diferença de acertos
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Gráfico 1 Número de acertos, pré e pós, e diferença destes acertos.
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Segundo o gráfico, fica evidente o efeito quantitativo positivo da revisão do assunto supramencionado
com a atividade lúdica, visto que houve uma ascensão de 10 e 11 acertos entre o 2º ano D e B,
respectivamente.
Tratando-se do fato dos alunos estarem expostos pela segunda vez ao conteúdo proposto, a ideia, neste
caso, foi realmente utilizar o aspecto lúdico como um subsídio alternativo no reforço para a
aprendizagem dos estudantes.
Tal ação teve também um efeito qualitativo relevante, na qual foi possível observar um grande interesse
e participação dos educandos, conforme algumas de suas respostas, bem como as Figuras 2 e 3:


‘De forma espontânea é bem mais fácil de aprender. Aulas bem dinâmicas são muito mais
interessantes’;



‘Eu adorei a aula de hoje! Muito divertida! Hoje eu consegui aprender’;



‘Gostaria que tivesse mais aulas como essa, nós saímos da rotina’;



‘Facilitou muito! Muito obrigado’.

Desta maneira, conseguiu-se promover uma aprendizagem mais eficaz e interessante, após a ação
lúdica.

Figura 2 Momento de interesse na montagem do Jogo das Cadeias Carbônicas Recicladas.

Figura 3 Participação efetiva durante o momento lúdico.
De acordo com a Teoria da Antecipação Funcional de Gross, o jogo é visto como um pré-exercício de
funções necessárias à vida adulta (NEGRINE, 2008, p. 17). À medida que a idade avança, necessitamos
vivenciar cada vez mais atividades compartilhadas.
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Os jogos de inteligência (resolução de problemas, soluções criativas e cálculo), possibilitam ao aluno o
desenvolvimento de suas faculdades intelectivas, bem como a flexibilidade para estabelecer relações
com seu contexto, colaborando para a superação de um senso comum e se adequando para uma
posição mais crítica do meio em que vivem (ALMEIDA, 1998, p. 120).
Cury (2003, p. 57, 68) ressalta que essas ações coletivas são registradas de maneira privilegiada nos
solos da recordação e somente estas criam avenidas na memória capazes de transformar a
personalidade, evitando, assim, que os educandos se tornem meros repetidores de informações, para
aprenderem a arte de pensar.
É nessa conjuntura que o jogo ganha força, prestígio e destaque, surgindo como um material
pedagógico que pode enriquecer e estimular a habilidade cognitiva do alunado. Para Antunes,
[...] o jogo é uma ferramenta da aprendizagem [...] desenvolve níveis diferentes de sua
experiência pessoal e social, ajuda a construir suas novas descobertas, desenvolve e
enriquece sua personalidade e simboliza um instrumento pedagógico que leva ao
professor a condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem [...] (2008,
p. 37, 38).

Portanto, a educação por meio de jogos pode promover encanto e alegria na manifestação de
potencialidades. É neste momento em que se desperta a coragem para enfrentar desafios e motivação
para criar (CUNHA, 2008, p. 29).
Tendo em vista o universo da Educação de Jovens e Adultos, com histórico de evasão escolar e faltas
muito frequentes, houve um evidente benefício aos alunos que participaram da atividade, porém alguns
não compareceram nos dois momentos (pré e pós) pelos mesmos motivos citados.
Outro aspecto a ser considerado, refere-se à utilização de materiais reutilizados e reciclados para a
elaboração do jogo, pois os estudantes perceberam que muitas vezes pode-se reutilizar e reciclar vários
materiais, considerados anteriormente como ‘sucata’, para a concretização de uma atividade
facilitadora para o ensino em consonância com os preceitos da educação ambiental.
Deste modo, a capacidade de valorizar o reaproveitamento, surge então como uma solução alternativa
que pode oferecer as mesmas oportunidades de desenvolvimento que os jogos industrializados, além de
criar peças originais, fazendo uso de poucos recursos e muita inventividade (FIALHO, 2007, p. 18).
Portanto, percebeu-se que esta atividade conseguiu enfrentar várias dificuldades de aprendizagem,
reduzindo assim, a falta de atenção e, consequentemente, amenizando o baixo rendimento escolar. É
preciso investir em técnicas diferentes da pedagogia tradicional, que rege todas as ciências de forma
absolutista, principalmente na Química, trazendo mais desinteresse e gerando indisciplina nas aulas.
Assim sendo, a criatividade e a valorização de materiais foi um fator determinante nesta pesquisa, na
qual obteve uma sensibilização da consciência ambiental, à luz da temática lixo, reuso e reciclagem de
materiais.
Diante do exposto, torna-se claro que a técnica lúdica conseguiu promover um maior interesse dos
estudantes pela Química, motivando também o professor a fazer mediações cognitivas, com respeito às
diferenças e aos direitos humanos (OLIVEIRA; SOARES, 2005, p. 1) (TRISTÃO, 2002 p. 174).
Dentro deste contexto, percebe-se que o uso de recursos de imagem, pressiona a educação formal a
modificar ou criar novos conceitos ou denominações para a pedagogia visual, a fim de reorientar o
recíproco processo de ensinar e aprender.
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5. CONCLUSÕES
À luz desta pesquisa, foi notório que os resultados obtidos com o método lúdico-alternativo foram
satisfatórios, demonstrando que esta metodologia é eficaz para a melhoria do processo de ensino e
aprendizagem dos educandos no ensino de Química, principalmente quando lidamos com alunos
pertencentes a Educação de Jovens e Adultos, em que raramente ocorre aulas experimentais.
Em relação à utilização de materiais recicláveis para a confecção do Jogo das Cadeias Carbônicas
Recicladas, estes despertaram uma conscientização ambiental no alunado, contribuindo assim, para a
formação de cidadãos responsáveis na preservação do meio ambiente e no pensamento críticoreflexivo.
Destarte, a interdisciplinaridade entre a Química e as questões ambientais, estimulou os educandos à
busca do conhecimento. Por meio desta, pôde-se diminuir a barreira existente entre a teoria e a prática,
como também houve o respeito às particularidades e potencialidades dos discentes no planejamento e
execução da atividade lúdica.
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RESUMO
Este artigo apresenta um jogo da disciplina, química orgânica, com os hidrocarbonetos e as principais
classes funcionais dos compostos orgânicos. Onde descreve as etapas de produção, aplicação e
avaliação da proposta de um jogo didático, o objetivo deste artigo foi apresentar uma proposta em
forma de jogo didático para o ensino da Química Orgânica através da aplicação do jogo “Vivendo e
Aprendendo”, estabelecendo conhecimentos específicos de classificação de nomenclatura e
identificação das principais classes funcionais relacionando com o cotidiano, com intuito de estimular e
motivar o processo do ensino – aprendizagem do professor e dos alunos. A proposta foi desenvolvida e
testada com alunos do 3º ano do Ensino Médio em uma escola pública de Manaus, sendo avaliado por
meio de questionário aplicado aos alunos. Nos resultados alcançados notamos que o jogo didático pode
ser considerado como interativo. Por ser realizado em grupo, os alunos compartilham dados e
exploraram conceitos em material disponibilizado em forma de listas de exercícios, resolvidos em sala
de aula. A experiência pode estimular o professor em levar material diferenciado para sala de aula
fazendo que os alunos relacionem o conteúdo apresentado com seu cotidiano.

Palavras-chave: Jogo didático, Ensino - Aprendizagem, Química Orgânica.
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1. INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo foi de apresentar uma proposta em forma de jogo dinâmico para o
ensino da Química Orgânica através da aplicação do jogo “Vivendo e Aprendendo” como ferramenta
didática com intuito de estimular e motivar o processo do ensino - aprendizagem.
O trabalho aqui apresentado resulta de uma experiência realizada durante o período de estágio
supervisionado da graduação em uma escola pública do Ensino Médio, localizada na Zona Centro-Sul de
Manaus. Onde é comum a falta de incentivo ao trabalho dos educadores e a carência de recursos
didáticos e tecnológicos.
O interesse da pesquisa surgiu da observação dos alunos do 3º ano do Ensino Médio, a partir da
dificuldade na química orgânica, em particular o conteúdo hidrocarbonetos e as funções orgânicas, onde
são tradicionalmente transmitidas por meio de fórmulas, símbolos e regras expostas no quadro branco,
e muitas vezes são apresentadas aos alunos sem qualquer relação com cotidiano, levando às simples
regras mecânicas de memorização. Desta forma surgiu a proposta jogo didático para complementação
dos conteúdos trabalhados em sala de aula e interação com o cotidiano.
Jogo como Instrumento Lúdico no Ensino da Química Orgânica para alunos do 3º ano do Ensino
Médio em uma Escola da Rede Pública; é um jogo educativo que teve como objetivo contribuir aos
jogadores (os alunos) conhecimento e aprendizagem de forma dinâmica.
A metodologia trabalhada foi à análise qualitativa, uma vez que a teoria constitui uma reflexão a
partir da prática, visto que a realidade é percebida e constituída não só por fatos observáveis e externos,
mas também por significados, símbolos e interpretações elaboradas pelo próprio sujeito através de uma
interação com os demais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para os construtivistas, o conhecimento não é inato nem só transmitido; não está só no sujeito
nem é dado apenas pelo objeto, mas está na interacão entre ambos. A criança não é passiva e nem
professor é simples transmissor de conhecimento. Porém, o aluno não dispensa a atuacão do professor
e dos companheiros com os quais interage. O conhecimento resulta de uma construção contínua diante
da invenção e pela descoberta, (ARANHA, 1998).
O estudo da motivação em relação à aprendizagem escolar remete a tentativa de compreender
o que serve de incentivo ao aluno para realizar tal aprendizagem e como isso se reflete em elementos
como, por exemplo, o grau de aceitação ou negação das tarefas escolares e a maior ou menor tendência
a perseverar na realização dessas tarefas, (SALVADOR, 2000).
De acordo com Almeida (1990), brincar não significa passatempo. A criança se utiliza da
brincadeira para conhecer o mundo que a cerca. Através do jogo a criança desenvolve a sua imaginação
e seu pensamento abstrato. E também através das brincadeiras a criança poderá ter um bom
desenvolvimento psicomotor e psico-social, levando-os à socialização e à contribuição para a sua vida
afetiva. Essas atividades lúdicas encorajam também o desenvolvimento intelectual, através da atenção e
da imaginação, facilitando a sua expressão.
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Para Vygotsky (1991), o jogo proporciona a interação dos indivíduos e a construção do
conhecimento na medida em que a criança imagina e resolve situações com outras pessoas e para mais
tarde resolver sozinha realçando a criação de uma Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP).
Conforme Kishimoto (1998), a criança procura o jogo como necessidade e não como distração. É
pelo jogo que a criança se revela. As suas inclinações boas ou más, a sua vocação, as suas habilidades, o
seu caráter, tudo que ela traz latente no seu eu em formação, torna-se visível pelo jogo e pelos
brinquedos, que ela executa.
Seria interessante que os professores percebessem que os recursos didáticos não representam
apenas aqueles contidos em um laboratório de ciências, mas também, de maneira mais abrangente, os
mais variados componentes do ambiente que podem dar origem a estimulação, tanto para os alunos
como para os professores, nos diversos momentos que envolvem o ensino e a aprendizagem cientifica,
(BAPTISTA, 2005).
É sabido que existe uma grande dificuldade em escolas públicas, principalmente em possuir
laboratórios e outros recursos para suporte ao ensino da química, permitindo aos alunos associarem o
que está sendo ensinado em sala de aula. Na área da química, a experimentação não é suficiente para
auxiliar os alunos nos estudos dos fenômenos químicos, visto que não é possível visualizar o passo a
passo das reações, composições químicas entre outros requisitos em aulas práticas. E nas aulas teóricas
existe uma distância entre as linguagens empregadas pelo professor em conduzir suas aulas, ou seja,
alunos tendem ter dificuldades no entendimento do assunto abordado e consequentemente, sentem
desestimulados em aprender. Então acreditamos que associando a teoria com a prática, os alunos
podem ter um resultado mais satisfatório.
Por esta razão o presente trabalho, tem como objetivo incrementar após aulas expositivas um
jogo de química orgânica de caráter educacional que promova especialmente compreensão através da
contextualização e da dinâmica, facilitando ainda mais o processo de ensino-aprendizagem. Portanto,
este jogo “Vivendo e Aprendendo” foi projetado na perspectiva de estimular a motivação, facilitar a
aprendizagem dos alunos de maneira divertida diante da demonstração e utilização desse recurso
didático diferentes dos tradicionais (quadro e o pincel), podendo ser de grande valia nos processo de
ensino e aprendizagem, uma vez que permite estimular a memória, identificar as semelhanças,
diferenças e especialmente conceber conteúdos pertencentes ao mundo da cultura a respeito dos
compostos orgânicos de forma dinâmica. E estabelecendo assim, desafios na construção de compostos
orgânicos, classificação de diversas funções e nomenclaturas.

3. METODOLOGIA
A proposta teve início com a elaboração do material didático relacionando conhecimentos
específicos de classificação, nomenclatura, identificação dos hidrocarbonetos e funções dos compostos
orgânicos; contextualizando com o cotidiano do aluno. Este foi o tema elaborado no projeto, “Jogo
como Instrumento Lúdico no Ensino da Química Orgânica para alunos do 3º ano do Ensino Médio em
uma Escola da Rede Pública”.
O jogo foi intitulado como: “VIVENDO E APRENDENDO” e confeccionado com material de fácil
acesso como: cartolina, papel sulfite branco; cartuchos de tinta preta e colorida para impressão;
tesoura; fita dupla face; papel contacto transparente para conservar as cartas e fita adesiva.
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O processo de elaboração do jogo, Vivendo e Aprendendo, foi dividido em 3 etapas: observação
do problema, preparação dos alunos em aprender química orgânica (com revisão do assunto) e seleção
de imagens e informações das cartas e cartazes.
O jogo foi desenvolvido em duas turmas do 3º ano no turno noturno, com aproximadamente 55
alunos entre as duas turmas.
O objetivo principal desta proposta é mostrar aos alunos a Química Orgânica através da
aplicação de um jogo dinâmico, como ferramenta didática com intuito de estimular e motivar o
processo do ensino – aprendizagem dos alunos, relacionando a química com o dia a dia mediante
informações e imagens presentes nas cartas e cartazes, onde o aluno pode interagir e compartilhar os
conhecimentos com os colegas, a fim de que os mesmos consigam bons resultados no jogo.
Após a observação, foram realizadas aulas expositivas sobre as funções orgânicas como revisão,
com ênfase em nomenclaturas dos compostos orgânicos e as principais classes funcionais de compostos
orgânicos (grupos oxigenados e nitrogenados). Foram revisados conhecimentos sobre hidrocarbonetos
necessários para compreensão da estrutura de compostos pertencentes às outras funções orgânicas.
Após essas aulas expositivas, uma lista de exercícios foi entregue aos alunos para resolução em grupo
em sala de aula. Com intuito de facilitar o desempenho da equipe durante o jogo, os exercícios
propostos aos alunos baseavam-se em perguntas existentes no jogo.
É importante que os alunos tenham no mínimo algum conhecimento do conteúdo do jogo sobre
as nomenclaturas dos compostos orgânicos e tenham respondidos os exercícios de fixação durante a
revisão. Pois a listagem de exercícios respondidos, cadernos e livros de química poderão ser
consultados, dependendo do desenvolvimento da turma durante o jogo ou com a permissão do
professor. Observe a seguir a figura 01.

Figura 01: Alunos consultando a resposta no material disponibilizado.

O jogo é composto por: 1 dado alfabético com letra de A a F; 35 cartazes; 14 cartas da letra A
(desafio: descobrir a função química presente na molécula do cartaz “X”); 14 cartas da letra B (desafio:
escrever a fórmula estrutural solicitado na carta sorteada); 14 cartas da letra C (desafio: nomear os
compostos orgânicos presente no cartaz “X”); 14 cartas da letra D (desafio: responder as perguntas e
identificar o grupo que caracteriza a família de compostos orgânicos); 14 cartas da letra E (desafio:
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relacionar a imagem do cartaz “X” com o grupo funcional); 14 cartas da letra F (Cartas informativas com
pontuações negativas e positivas para a equipe que lançou o dado). Onde dependendo da letra da carta
terá um desafio diferente. Observe as figuras 2 e figura 3, a seguir:

Figura 2: Alguns cartazes do jogo, onde o aluno poderá consultar.

Figura 3: Algumas cartas desafio do jogo.

Para o início do jogo, separam-se as cartas desafios A, B, C, D, E, F sobre uma mesa; Pregam-se os
cartazes na parede ou quadro e dividem-se os participantes em duas equipes, independente do número
de alunos em sala de aula. Então escolhe uma das equipes para iniciar o jogo. O professor controla o
tempo de dois minutos por carta sorteada, a partir da leitura do aluno e também registrará os pontos do
jogo. A primeira equipe deverá lançar o dado alfabético (com Letra A a F); A segunda equipe deverá
retirar uma carta desafio da mesa correspondente o lançamento do dado da primeira equipe. Então a
segunda equipe irá ler a carta desafio para a equipe adversaria e informar à pontuação que consta na
carta ou cartaz, caso acertem o desafio. A primeira equipe (que recebeu o desafio) deverá/poderá
conversar entre seus participantes e discutir a questão entre si e quando chegarem em consenso deverá
responder a carta desafio no tempo de dois minutos. Observe a figura 4, abaixo:
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Figura 4: Alunos jogando o jogo em sala de aula.

Como regra cada resposta incorreta ou fora do tempo estipulado de 2 minutos, a equipe
adversária ganhará 1 ponto. Porém, a equipe com direito de resposta se tiver dificuldade em responder
a pergunta, poderá optar por trocar de carta, dentro dos dois minutos iniciais. Se a resposta estiver
incorreta ou terminar o tempo estipulado, a primeira equipe terá que doar 1 ponto para a equipe
adversária. Vence a equipe que somar o maior número de pontos. O professor participa anotando os
pontos das equipes e monitorando o tempo de resposta.
O jogo é formado por 74 cartas desafios (com dimensões de 10,26cm de altura e 7,94cm de
largura) e 35 cartazes (com dimensões de 17,95 cm de altura e 15 cm de largura), dividido entre as letras
A, B, C, D, E, F (no verso). Observe a figura 5 abaixo, identificando o verso das cartas:
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Figura 5: Verso das cartas.

Durante o desenvolvimento da proposta apresentada em sala de aula, como método de
avaliação dos resultados foi utilizado um questionário com perguntas abertas e fechadas. Os alunos
responderam o questionário após a aplicação do jogo, esse questionário é composto de 12 questões: 1)
Qual sua faixa etária? 2) Sexo? 3) Você gosta de química? 4) Quais são suas maiores dificuldades em
Química? 5) Como costumam ser suas aulas de Química? 6) O que você mudaria nas suas aulas de
Química? 7) Você costuma usar o que aprende em Química em seu dia a dia? 8) Você gostou do jogo
“VIVENDO E APRENDENDO”? 9) Com que frequência o seu professor utiliza jogos em sala de aula? 10)
Quando o professor de química realiza uma atividade lúdica ou jogo educativo como você acha que a
aula fica? 11) Você acha que o jogo “VIVENDO E APRENDENDO” contribui para o seu aprendizado em
Química? 12) Em sua opinião, o que poderá ser melhorado neste jogo?
Os depoimentos e as respostas analisadas no questionário foram aplicados em duas turmas no
período noturno, contendo 55 alunos, divididos nas duas turmas.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Realizamos a pesquisa de campo marcada pela observação do problema e aplicação de um
questionário nas turmas após o jogo. Analisamos as respostas fornecidas no questionário, iniciando com
questões na qual identificamos as dificuldades existentes em aprender a química orgânica durante a
observação e investigamos a aceitação do jogo “VIVENDO E APRENDENDO”.
Analisando a faixa etária dos alunos, constatamos que 54% dos alunos do 3º ano estão entre 20
a 29 anos de idade, 40% está entre 19 a 16 anos de idade e 6% dos alunos têm entre 30 anos de idade
ou acima de 30 anos. Observamos também que 75% participantes são do sexo feminino, 25% são do
sexo masculino. Perguntamos também dos alunos se eles gastavam de estudar química? E 43% dos
alunos gostam muito de estudar química, 49% dos alunos afirmaram que gostam pouco da disciplina
química e 8% não gostam de estudar a disciplina. Essa afirmação deve estar basicamente associada à
presença de três fatores: a falta de necessidade em estudar a disciplina para sua vida pessoal ou
profissão, dificuldade de assimilação dos conceitos e forma como o conteúdo é apresentado.
Outro item importante investigado foi com relação às maiores dificuldades que os alunos
encontram na química. Identificamos que 40% tem dificuldades em nomear os compostos orgânicos,
23% memorizar as regras e as fórmulas, 12% admitiram que as maior dificuldade em aprender química é
por falta de atenção ao acompanhar as aulas teóricas ministradas pela professora, 13% não tem
interesse pela disciplina e 12% não tempo insuficiente para estudar em casa. E com relação ao
desenvolvimento de como costumam ser as aulas de químicas, 47% disseram que as aulas costumam ser
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ótimas, pois a professora costuma ser divertida, entende e auxilia os alunos, 50% admitiram que apesar
dessa boa relação professor/aluno sentem dificuldades, devido não possuir o hábito de estudar, 3%
afirma que alguns colegas atrapalham a concentração de quem quer prestar atenção.
E com relação às mudanças nas aulas de Química, 18% declararam que não mudariam nada, pois
suas aulas costumam ser ótimas, 22% gostariam que as aulas fossem mais dinâmicas, com brincadeiras e
aplicação de jogos, 40% acham interessante aprender a química aplicada ao cotidiano, 20% gostariam
de fazer pesquisas sobre produtos e substâncias químicas ou realizar práticas em laboratórios.
Questionamos também se os alunos costumavam usar a química ensinada em sala de aula no dia a dia e
18% afirmaram conseguir relacionar o que é ensinado com o cotidiano, 52% conseguem identificar
algumas coisas as vezes e 30% sentem dificuldades em relacionar a química com o seu cotidiano.
Para analisar a validade do jogo perguntamos aos alunos se haviam gostado, 94% responderam
que sim, que gostaram do jogo gerando satisfação e entendimento, 6% declararam não ter gostado do
mesmo. Pode-se comprovar que além da diversão e prazer essa alternativa dinâmica e educativa
proporcionou maior interação entre professor e aluno tornando a aula mais atraente e interessante. A
maioria doa alunos participaram ativamente favorecendo o desenvolvimento de aprendizagem, afetivo
e social. Para saber se os alunos já tinham participado de um trabalho relacionado com jogo,
perguntamos com que frequencia o professor utiliza jogos em sala de aula? E 75% dos alunos
declararam nunca ter participado de jogos educativos, 23% disseram que uma vez por ano existe uma
aula diferenciada utilizando jogo, 2% não responderam. Constatou-se que o jogo “Vivendo e
Aprendendo” aplicado em sala de aula foi a primeira experiência dos alunos.
E ao perguntar a opinião dos alunos sobre a aula em que o professor realiza uma atividade
lúdica ou um jogo educativo eles reponderam da seguinte forma: 71% disse que a aula fica ótima, 21%
fica bom, 6% regular e 2% pessima.
Perguntamos também se o jogo contribuiu para o aprendizado dos alunos em química, e 49%
disseram que o jogo ajuda totalmente no aprendizado, 31% ajuda de forma parcial, 12% ajuda pouco,
2% não ajuda em nada e 6% não responderam. Na preocupação de melhorar o jogo apresentado aos
alunos, pedimos que os alunos dessem criticas e sugestões ao jogo. Com 71% os alunos informaram que
não precisaria mudar nada, 24% sugeriram que tivesse mais tempo para responder as questões, 3%
organização entre os grupos, 2% mudança de regras para que todos os alunos obrigatoriamente
participem e responda as cartas desafios do jogo.

5. CONCLUSÃO
Os alunos ficaram ansiosos em saber como seria o jogo. Tiravam suas dúvidas referentes às
questões dos exercícios sempre quando encontravam a professora no horário do intervalo. Muitos deles
conseguiram relacionar substâncias encontradas no dia a dia com as funções orgânicas e resolver todos
os exercícios.
Durante o jogo, os alunos ficaram bastante animados e um pouco confusos quanto às regras
(tempo limite para responder e pontuação). Porém, no decorrer de alguns minutos da partida sentiram
mais facilidade em seguirem as regras respondendo as perguntas da equipe adversária com mais
agilidade e dentro do tempo estipulado. Os alunos ao visualizarem a fórmula estrutural no cartaz sabiam
os nomes dos compostos orgânicos e de imediato sabiam qual grupo funcional pertencia.
Enquanto que outros participantes, em busca de respostas adequadas com intuito de acertar o
desafio e somar mais pontos, consultavam outros colegas, cadernos e livros, gerando interação entre os
mesmos. Quando finalizamos o jogo, além dos questionários distribuídos para todos os participantes,
pedimos que comentassem sobre o jogo. Muitos dos participantes sugeriram mais tempo de jogo em
vez dos 40 minutos, repetição do mesmo para estudarem mais e da próxima vez ganhar da equipe
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adversária e aplicação de outros jogos na escola. Para muitos participantes o jogo “Vivendo e
Aprendendo” foi o primeiro jogo trabalhado em sala de aula.
O questionário aplicado aos alunos após o jogo foi extremamente importante para conhecer o
grupo estudantil e através dele visualizar alguns pontos referentes ao ensino da química e a partir dele
configurar diversas outras estratégias para melhorar o aprendizado.
Quando devidamente programado o jogo, Vivendo e Aprendendo, promove atração no
aprendizado dos compostos orgânicos, favorecendo oportunidades para construção de conhecimentos.
O mesmo foi aceito pelos alunos do 3º ano noturno da escola pública participante. E através das
observações realizadas durante o jogo, foi possível verificar que diversos alunos demonstraram
interesses em participar ativamente dessa atividade lúdica e aprender mais, e de forma diferente a
disciplina química, buscando resgatar seus conceitos prévios relacionados com os conhecimentos
adquiridos na aula teórica e resolução dos exercícios. O desenvolvimento foi interativo facilitando o
aprendizado das nomenclaturas dos compostos orgânicos em grupos, trabalhando a relação com o
cotidiano dos alunos.
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RESUMO
Este artigo relata a experiência vivida em sala de aula, com a aplicação do método de ensino
lúdico, no Instituto de Educação da Paraíba (IEP), através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (PIBID/IFPB), que tem
como objetivo desenvolver novas práticas didáticas despertando o interesse dos estudantes. O jogo
didático Isolúdico: brincando com a isomeria constitucional foi aplicado como recurso metodológico
visando solidificar os conteúdos de isomeria explorados em sala e complementando a formação do
conhecimento, fazendo com que os estudantes participem cada vez mais das atividades em sala de aula
de uma forma divertida. Os resultados demonstram que o método proposto facilitou o aprendizado, o
que foi claramente observado pela facilidade dos estudantes em montar estruturas a partir da forma
molecular dos isômeros.
Palavras-chaves: lúdico, isomeria constitucional, PIBID
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1. INTRODUÇÃO
Uma das metas do PIBID é construir junto aos professores das escolas estaduais novas
metodologias de ensino de química a partir da prática cotidiana dos mesmos e das dificuldades geradas
pelo confronto entre a proposta curricular e a realidade da sala de aula.
O presente trabalho intitulado Isolúdico: brincando com isomeria constitucional, tem como
objetivos o desenvolvimento de um lúdico como método de ensino e despertar o desenvolvimento de
habilidades operacionais dos estudantes dentro do conteúdo da isomeria constitucional. Ele foi aplicado
numa turma de 3° ano do ensino médio, do Instituto de Educação da Paraíba (IEP), através do programa
PIBID, com a criação de um jogo de batalha naval, utilizado para identificar isômeros constitucionais
montando suas estruturas.
Segundo Schwartz (2004) o lúdico é uma filosofia pedagógica, uma forma de sentir o ensinoaprendizagem, não é somente um método ou uma técnica de ensino. O estudo de isomeria
constitucional, através de um jogo de batalha naval, auxiliou na ação pedagógica do IEP, contribuindo
para o aperfeiçoamento das práticas docentes comprometidas com a proposta e a importância da
aplicação das atividades lúdicas em sala de aula.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O lúdico é um fator pedagógico muito importante e sempre devem ser aplicado com objetivos
específicos para que não seja só mais um jogo sem propósito educativo.
"O jogo é um fator didático altamente importante; mais do que um
passatempo, ele é elemento indispensável para o processo de ensinoaprendizagem do aluno. Educação pelo jogo deve, portanto, ser a preocupação
básica de todos os professores que têm intenção de motivar seus alunos ao
aprendizado". (TEIXEIRA, 1995, p. 49)
Para Freire (1996) “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a
sua própria produção ou a sua construção”. O lúdico é uma forma de fazer com que todos participem,
tanto estudantes como professor, como agentes ativos no processo ensino-aprendizagem. “A ludicidade
poderia ser a ponte facilitadora da aprendizagem se o professor pudesse pensar e questionar-se sobre
sua forma de ensinar, relacionando a utilização do lúdico como fator motivante de qualquer tipo de
aula” (CAMPOS, 1986).
O ensino da química seria bem mais simples e agradável se fossem abandonadas as
metodologias ultrapassadas muito utilizadas no ensino tradicional, isto é, os métodos onde os únicos
recursos didáticos utilizados pelo professor para repassar os conteúdos aos estudantes são o quadro, o
giz e a linguagem oral e se investissem mais em procedimentos didáticos alternativos (BERNARDELLI,
2004).
Dessa forma é evidenciada a importância de se aplicar metodologias alternativas, como jogos
lúdicos, no ensino-aprendizagem para dinamizar e estimular o interesse dos estudantes pelas aulas de
química, melhorando sua compreensão, como também enriquecendo o espectro de meios e
metodologias para alcançar uma aprendizagem concreta. Almeida (1998) afirma que é preciso
reencontrar caminhos novos para a prática pedagógica escolar, uma espécie de libertação, de desafios e
a educação lúdica pode ser uma boa alternativa.
Antunes (2003, p.14) ressalta que “a aprendizagem é tão importante quanto o
desenvolvimento social e o jogo constitui uma ferramenta pedagógica ao mesmo tempo promotora do
desenvolvimento cognitivo e do desenvolvimento social. Mais ainda, o jogo pedagógico pode ser um
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instrumento da alegria”. A atividade lúdica leva os estudantes a um despertar de interesse elevando a
comunicação entre eles, sendo que a sua aplicação torna o relacionamento mais agradável.
A meta da aplicação do lúdico é que os estudantes não tenham em mente a obrigação de estar
decorando os assuntos ao invés de simplesmente aprender por interesse. "Se o ensino for lúdico e
desafiador, a aprendizagem prolonga-se fora da sala de aula, fora da escola, pelo cotidiano, até as férias,
num crescendo muito mais rico do que algumas informações que o estudante decora porque vão cair na
prova" (NETO, 1992).
“O professor deve ter em mente os objetivos que pretende atingir com a
atividade lúdica que ele for inventar ou reelaborar, respeitando o nível em que
o aluno se encontra e o tempo de duração da atividade. (...) A intervenção do
professor deve ocorrer no momento certo, estimulando-os para a reflexão,
para que possa ocorrer a estruturação do conhecimento. (...) Ressaltamos que,
a mediação é essencial, tornando-se concreta a partir do momento que o
professor domina o conteúdo. Só assim ele poderá propor uma atividade
lúdica com objetivos além do simples gosto de brincar, ou seja, ele poderá
estimular o cognitivo de acordo com seu objetivo, fazendo com que o aluno
possa respeitar limites, socializar, explorar sua criatividade interagindo e
aprendendo a pensar” (CHAGURI, 2006).

3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Confecção dos Materiais
O primeiro passo para a construção do jogo de batalha naval foi a confecção de uma moldura
quadrada de madeira, com a ajuda de um marceneiro, que utilizou uma serra circular para o corte da
madeira e para a fixação da moldura, cola e grampeadora automática. Com uma furadeira foram feitos
dez furos em uma lateral onde serão afixadas as peças giratórias (Figura 1).

Figura 1 - Momento de confecção da moldura para o lúdico: (a) corte das peças (b) as quatro peças necessárias
para a estrutura (c ) junção das partes da moldura (d ) orifícios para colocar as peças giratórias
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Depois da estrutura de madeira pronta foram colocadas 100 peças de borracha, em dez
colunas com dez peças cada, ligadas por uma linha de crochê e para separar uma peça da outra foram
colocadas miçangas entre elas. Em cada peça foi colado um pedaço de ímã fita (Figura 2), onde serão
afixadas outras peças contendo os símbolos de elementos químicos e as ligações químicas, para que as
estruturas formadas possam ser modificadas a cada jogo.

Figura 2 - (a) tabuleiro montado; (b) anexando os imãs nas peças de borracha; (c) conclusão da montagem

Para melhor desenvolvimento na aplicação foram colocados na parte de cima os números de 1
a 10 e na parte lateral as letras de A a J.
A tabela 1 resume o custo financeiro do jogo Batalha Naval, nela podemos observar que não
há custo de mão-de-obra, pois o marceneiro é pai de uma das autoras.
Tabela 1 – Custo financeiro do jogo

MATERIAL

CUSTO (R$)

Madeira

0,00 (doada pela marcenaria)

Cola

2,00

Papel A4

Linha de crochê

1,50
0,00 (coletado com
estudantes do IFPB)
3,50

Borracha

0,00 (descartada pela marcenaria)

Ímãs fita

ajuda

de

3.2 Aplicação do Lúdico
Para a aplicação do jogo, a turma foi dividida em três grupos e logo em seguida foram
explicadas as regras:
1. Um grupo iniciará o jogo virando um quadrado: se ele contiver uma carta, esta deverá ser
respondida ou o mico deverá ser pago e a vez cedida a outro grupo e se ele contiver um elemento da
estrutura molecular de um composto, o grupo continuará virando outros quadrados até completar a
estrutura ou errar virando uma carta.
2. Os quadrados podem conter os símbolos dos elementos para formar os isômeros, as
ligações químicas, cartas surpresas e cartas “passa a vez”. São montadas duas estruturas isômeras e
todos os espaços vazios são preenchidos com cartas;
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3. As cartas surpresas podem ser de três tipos: informativas, com dados e comentários sobre o
par de compostos da isomeria constitucional, interrogativas, com questões que o grupo deverá
responder ou com “micos”, com uma tarefa para descontrair a turma e que o grupo terá que pagar para
continuar jogando;
4. O grupo que não responder a pergunta ou não pagar o “mico” fica uma rodada sem jogar;
5. Tabela de pontuação:
Resposta certa para a carta interrogativa - 2 pontos;
Descoberta da estrutura completa - 3 pontos;
Acerto de símbolo da estrutura - 2 pontos;
Acerto da ligação da estrutura - 1 pontos.
Depois de esclarecidas as regras procedem à aplicação do lúdico e com ele a participação dos
estudantes. (Figura 3)

Figura 3 – Aplicação do lúdico em sala de aula (a) e (b) tabuleiro com as estruturas dos isômeros (c) e (d)
estudantes participantes do 3° ano

Foi possível notar o interesse dos estudantes em identificar a estrutura que estava sendo
formada, levando os grupos a uma competição divertida e muito empolgante.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi de grande valia a utilização do jogo de batalha naval, para o estudo de isomeria
constitucional, em virtude do grande interesse demonstrado por parte dos estudantes envolvidos.
Na tabela 2, temos o desempenho dos grupos.
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Tabela 2 – Desempenho dos grupos
DADOS
Quantidade
de
participantes
Resposta certa para a
carta interrogativa - 2
pontos
Descoberta da estrutura
completa - 3 pontos
Acerto de símbolo
estrutura - 2 pontos

da

Acerto da ligação
estrutura - 1 pontos

da

TOTAL DE PONTOS

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

5 estudantes

6 estudantes

5 estudantes

20 pontos

22 pontos

22 pontos

0

6

0

8

36

16

2

20

5

30 pontos

84 pontos

43 pontos

Na tabela 2, pode-se notar o desempenho dos estudantes no trabalho em grupo, alguns
conseguiram encontrar com mais facilidade as estruturas dos isômeros devido ao trabalho em equipe.
Observou-se certa facilidade dos estudantes em montar estruturas a partir da forma molecular dos
isômeros constitucionais.
Após a descoberta das estruturas isômeras, ficam as cartas surpresas, as quais os grupos
devem responder, se o grupo não souber a questão é passada para o outro grupo e assim
sucessivamente ate que a questão seja respondida. Através das cartas interrogativas foi possível avaliar
o nível de entendimento dos estudantes no assunto de isomeria constitucional, podendo ser usado o
lúdico para uma avaliação qualitativa.
Atividades lúdicas, como a que foi desenvolvida, auxiliam no processo de ensino-aprendizagem
e numa melhor compreensão do conteúdo. Igualmente notou-se que todos prestaram atenção durante
a execução do jogo. “Nesta perspectiva a brincadeira deixa de ser ‘coisa de criança’ e passa a se
constituir em ‘coisa séria’ digna de estar presente entre recursos didáticos capazes de compor uma ação
docente comprometida com os alvos do processo de ensino aprendizagem que se pretende atingir”
(PENTEADO, 2000).

5. CONCLUSÕES
O resultado da atividade foi positivo, pois os objetivos foram alcançados, com o
desenvolvimento e a aplicação de atividades lúdicas no processo ensino-aprendizagem. O lúdico foi um
fator motivador no processo de ensino-aprendizagem, sendo trabalhado com planejamento e clareza na
fixação de conteúdos já abordados. Com esse tipo de atividade é possível uma aprendizagem
significativa.
As atividades lúdicas merecem um espaço cada vez maior na prática pedagógica, pois são
excelentes para apoiar os novos desafios encontrados na área de ensino. Sendo assim é de grande valia
que os professores possam oferecer estratégias de ensino que auxiliem na construção do conhecimento
dos seus estudantes.
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RESUMO
Este estudo teve por objetivo investigar atividade antifúngica da 4-Hidroxi-Benzoiltiossemicarbazona e
do seu complexo de Cu (II), substâncias sintetizadas por um membro do grupo de pesquisa. Os motivos
que levaram a investigar atividade antifúngica frente à Candida albicans (Robin Berkhout, 1923) foram:
A frequência das infecções fúngicas sistêmicas, como a candidíase, resistências aos tratamentos que
têm crescido drasticamente, as atividades biológicas difundidas no meio científico para as
tiossemicarbazonas como as atividades antitumoral, antibacteriana, antiviral, antiprotozoária,
antifúngica, o fato desta substancia apresentar na sua estrutura química, heteroátomos N, S e O, que
facilitam a ligação química com metais essenciais para a sobrevida de diversos organismos vivos e aos
relatos do aumento da atividade biológica, quando estas substâncias estão ligadas a metais. Diante do
exposto, foram utilizadas cepas do fungo Candida albicans - ATCC 14053, do Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saúde – INCQS/FIOCRUZ, que foram cultivadas em Yeast Malt Agar (YMA),
por 4 dias à temperatura de 30ºC em estufa de incubação e posteriormente semeadas em placas de
petri contendo poços em meio YMA. Os poços foram preenchidos com as soluções de concentração de
80.000 a 200.000 μg/mL das substâncias e incubadas a 30oC, por 72 horas. A inibição do crescimento das
colônias do microrganismo foi avaliada pela formação de halos ao redor dos poços e comparada com a
inibição do controle Nistatina. Os resultados mostram que a 4-hidroxi-benzoiltiossemicarbazona não
inibiu o crescimento da Candida albicans, enquanto que o complexo de Cu (II) apresentou inibição
máxima na concentração de 200.000 μg/mL.
Palavras-chave: 4-Hidroxi-Benzoiltiossemicarbazona, complexo de Cu (II), atividade antifúngica.
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1. INTRODUÇÃO
A 4-Hidroxi-Benzoiltiossemicarbazona é uma substância que pertence ao grupo das tiossemicarbazonas,
que são compostos que apresentam diversas atividades biológicas, assim como seus complexos
metálicos.
As tiossemicarbazonas são compostos de considerável interesse científico, devido as suas importantes
propriedades químicas e biológicas, tais como antitumoral, antibacteriana, antiviral, antiprotozoária,
citotóxica. Entre as razões estruturais que explicariam esse amplo perfil está o fato de serem esses
compostos bons agentes quelantes, por apresentarem na estrutura do ligante, heteroátomos como o N,
S, O.
Nos últimos vinte anos, a frequência das infecções fúngicas sistêmicas, principalmente as oportunistas
invasivas, têm crescido drasticamente. Entre estas, a mais comum é a candidíase, seguida da
aspergilose, que apresenta maior mortalidade.
Até o momento, poucos estudos foram encontrados na literatura a respeito de tiossemicarbazonas
derivadas de benzaldeído e de seus complexos metálicos. Diante deste fato, foi proposto investigar
atividade antifúngica da 4-hidroxi-benzoilltiossemicarbazona (4OHBzS) e do seu complexo de Cu (II) [Cu
(4OHBzS) 2 ] frente a Candida albicans (Robin Berkhout, 1923), e com resultados desta pesquisa, definir
novos aspectos até hoje inexplorados da atividade farmacológica da 4-hidroxi-benzoiltiossemicarbazona
e seus complexos, que poderão contribuir para a definição do perfil farmacológico destes compostos.

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
2.1 Atividade Antifúngica da 4-Hidroxi-Benzoiltiossemicarbazona (ligante) e do seu Complexo
de Cobre Cu (II) frente à Candida albicans.
Os compostos em solução de DMSO foram testados nas concentrações de 80.000 a 200.000 μg/mL,
onde o ligante e o solvente DMSO não apresentaram inibição do crescimento em nenhuma
concentração, conforme mostram as figuras 11 e 12.
A tabela 1, apresenta a inibição do crescimento do fungo Candida albicans por diferentes concentrações
do complexo de Cu (II) da 4- Hidroxi-Benzoiltiossemicarbazona. Observa-se uma relação direta entre
aumento da concentração e o aumento do halo de inibição em mm, no intervalo de concentração de
80.000 a 200.000 μg/mL.
Tabela 1- Soluções do complexo de Cu (II) testadas frente à Candida albicans.

Concentração μg/mL

HIC*

HIC em mm.**

DMSO***

200.000

HIC

30

-

150.000

HIC

28

-

100.000

HIC

24

-

90.000

HIC

23

-

88.000

HIC

22

-

86.000

HIC

21

-

84.000

HIC

18

-

82.000

HIC

17

-

80.000

HIC

16

-

*HIC= halo de inibição do crescimento, **HIC em mm,
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***

DMSO= Solvente e Controle Nistatina HIC = 14mm.

As figuras 1 a 9 apresentam o crescente aumento do HIC na medida em que a concentração da solução
do complexo de Cu (II) foi aumentada. Deduzindo uma menor inibição do crescimento na concentração
de 80.000 μg/mL, HIC 16 mm e a maior na concentração de 200.000 μg/ml HIC 30 mm, quando
comparados com o halo de inibição do padrão Nistatina HIC 14 mm. O ligante, figura 10, não apresentou
inibição do crescimento frente à Candida albicans em nenhuma das concentrações testadas.

8

7

9

10

Fonte: Sampaio (2011)
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Figura 1- Placas de petri apresentando a inibição do crescimento induzido pelas soluções do complexo de Cu (II)
nas concentrações de 80.000 a 200.000 μg/mL e a não inibição pela solução do ligante na concentração de
200.000 μg/mL figura 10.

A figura 2 mostra os testes com DMSO, provando que o solvente utilizado para dissolver os compostos
não apresentou nenhuma atividade de inibição do crescimento frente às colônias da Candida albicans,
figura 11 a e b, enquanto o complexo de Cu (II) apresentou maior inibição na concentração 200.000
μg/mL figura 12 a e b.

Fonte: Sampaio (2011)
Figura 2 - Placas de petri apresentando a não inibição pelo DMSO (11 a) e a não inibição pela solução do ligante
na concentração de 200.000 μg/mL (11 b) e a inibição do crescimento induzido pela solução do complexo de Cu
(II) de concentração 200.000 μg/mL (12 a) e não inibição pelo DMSO (12 b).

3. CONCLUSÃO
Apesar de ainda preliminares, os resultados dos testes de atividade antifúngica para a 4-HidroxiBenzoiltiossemicarbazona e seu complexo de Cu (II) mostram que o ligante não inibiu o crescimento das
colônias de Candida albicans, enquanto que soluções do complexo de Cu (II) apresentaram inibições a
partir da concentração de 80.000 μg/mL, aumentando o HIC à medida que a concentração foi
aumentada, com atividade máxima na concentração de 200.000 μg/mL. Esse resultado confirma os
relatos da literatura de que a coordenação com um centro metálico aumenta a atividade antifúngica.
Com os resultados obtidos no presente trabalho, novos aspectos da química e da atividade
farmacológica até hoje inexplorados da 4- Hidroxi-Benzoiltiossemicarbazona e do seu complexo Cu (II)
foram investigados, e esperamos estar contribuindo com o perfil farmacológico dos compostos
analisados.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo promover métodos tecnológicos de ensino. Sendo estes,
atrativos e inovadores com a presença de recursos áudio visuais para que as aulas tornem-se mais
dinâmicas, ampliando a visão do docente em relação à disciplina química. Sem deixar de lado o método
tradicional de ensino, mas sim, transformá-lo com a presença do computador em sala de aula, como
auxílio no processo ensino-aprendizagem. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica
enfocando a importância da utilização de softwares, dispositivos multimídia para o ensino de ciências,
mais especificadamente de química.

Palavras-chave: ensino-aprendizagem, métodos tecnológicos, softwares
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1. INTRODUÇÃO
A química é uma ciência existente há séculos, que ao decorrer do tempo se desenvolve
gradativamente com seus avanços, dia após dia. No mundo contemporâneo é correto afirmar que
“respira-se química” ciência esta presente no cotidiano, porém muitas vezes imperceptível. Pode-se
afirmar que diante as dificuldades enfrentadas no quadro educacional, principalmente nas
disciplinas na qual os alunos apresentam mais dificuldade, sobretudo se trata da disciplina em
questão, ou seja, a química se é possível tornar o ensino de caráter inovador com métodos
tecnológicos para prender cada vez mais a atenção dos discentes, ocasionando assim uma
facilitação na absorção dos conteúdos, já que é considerada por boa parte dos alunos uma disciplina
indigesta puramente abstrata. Um fator importante que vale enfatizar é certa carência a respeito à
interação entre professor e aluno, perante isto se busca aproximar docentes e discentes, com a
utilização de novas metodologias é possível acarretar um ensino-aprendizagem significativo para os
mesmos.
A evolução tecnológica aumenta gradativamente principalmente quando nos referimos ao
século XXI, diante disto vale salientar que a cada momento se investiga acompanhar de perto este
progresso procurando ficar ciente das inovações que virão futuramente. Vale ressaltar que com o
crescimento demasiado da tecnologia é preferível apresentar de modo educativo o caráter
transformador que essas novidades tendem a oferecer principalmente quando se refere à educação.
Desse modo, busca-se constantemente auxílio à metodologia tradicionalista para tornar as aulas
mais interessantes para os discentes e que haja melhor assimilação, acrescentando o interesse
gradativo pelas aulas ministradas, principalmente quando relacionamos as áreas de ciências naturais
e exatas, enfatizando primordialmente a disciplina de química.
É importante ressaltar que promovendo novos métodos tecnológicos de ensino pode-se
dinamizar essas aulas, no momento a serem aplicadas em sala de aula. Porém, vale salientar que
não se deve deixar de lado o método tradicional, mas sim fazer com que essas novas metodologias
possam servir como um auxílio, aperfeiçoando e inovando cada vez mais o ensino com métodos
tecnológicos, tendo como principal intuito a inclusão digital e a aprendizagem da química,
juntamente com a informática para uma melhor formação cidadã. Segundo Gladwin et al, 1992,
Watson, 1996 “As escolas podem utilizar mais efetivamente os recursos do computador para um
melhor desempenho dos alunos. Alguns trabalhos demonstraram que os programas interativos
podem trazer melhorias consideráveis para o processo de ensino-aprendizagem, tanto nas aulas
teóricas, quanto nas aulas experimentais”.

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
É observável que o uso de software e outras mídias podem representar uma alternativa útil para
a educação, pois possuem a capacidade de mostrar aos alunos como é e como funciona o mundo
que está ao seu redor, aproximando-os da apropriação dos conteúdos ministrados.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS+) BRASIL (2002), “O aprendizado de
Química no ensino médio deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos químicos
em si, quanto da construção de um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações
tecnológicas”. Ressalta-se ainda que apenas a transmissão de conteúdos não seja o suficiente para
que os alunos elaborem suas idéias e que possam argumentá-las de forma significativa. Neste caso,
pode-se fazer estimativas ao quão variável métodos tecnológicos do ensino de química, que levando
inovações tecnológicas para salas de aulas as aulas que por boa parte do alunado do ensino médio
se torna monótona, passa a ser uma aula atrativa e com mais aproveitamento de conteúdos.
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Essas inovações tecnológicas como, o uso de softwares educacionais podem desenvolver
diversas competências nos discentes como, por exemplo, o desenvolvimento do raciocínio lógico e
critico e melhor assimilação dos conteúdos trabalhados.
Com a aplicação de questionários com alunos que cursam o 1° ano do ensino médioda Escola
Estadual Dr. José Fernandes de Melo, foi constatado que apenas 25,1% dos alunos usam a internet
como ferramenta de estudo de um total de 131 alunos. Já em perguntas referentes ao local que tem
acesso a internet 49% do alunado respondeu que tinham acesso em casa, 25,9% em lan house, 12%
em casa de amigos ou familiares, 6.1% em celulares e computadores portáteis e 6,1% não tem
acesso ao computador. Quando foi perguntado com que freqüência esses alunos têm acesso a
internet 54,4% usam a internet diariamente, 21,3% usam de uma a três vezes por semana, 7,6%
usam mais de três vezes por semana, 6,1% quinzenalmente, 5,3% mensalmente e 5,3% não usam a
internet.

Em um determinado momento do questionário o aluno se deparou com uma questão
no
qual perguntava com que frequência o professor de química utiliza recursos
tecnológicos em suas aulas, os resultados foram de certa maneira preocupantes, pois 59%
dos alunos afirmaram que não eram realizadas aulas que permitissem aos alunos o contato com
recursos tecnológicos, 35% disseram que recursos tecnológicos como, por exemplo, jogos eletrônicos
eram utilizados de vez em quando e 6% do alunado afirmaram que o professor utilizava estes
recursos regulamente.
Com isso pode-se perceber que o professor pode utilizar vários meios computacionais para
dinamizar as aulas de química para assim prender mais a atenção do aluno e fazer com que o
mesmo desenvolva seu raciocínio lógico e critico, tentando despertar nesses alunos o gosto pelo
estudo da química.

3. CONCLUSÃO
A pesquisa realizada teve como finalidade apresentar uma nova metodologia de ensino para as
disciplinas relacionadas às ciências exatas, em especial a química, propondo como método inovador
o uso de softwares educacionais em sala de aula para servir como apoio ao método tradicional de
ensino, que acaba por se apresentar como enfadonho e desmotivante por parte dos alunos.
Com a pesquisa, em estágio inicial, pode ser comprovado que professores não utilizam
metodologias tecnológicas em sala de aula para tornar as aulas mais dinâmicas. Apenas ministram
suas aulas com a tradicional lousa e pincel, motivo este que faz a grande maioria dos alunos não
gostar da disciplina.
O estudo permitiu concluir que lecionar com o auxílio de softwares educacionais pode propiciar
ao professor uma oportunidade de inovar usando a tecnologia a seu favor, proporcionando
transformar uma aula tradicional em uma aula com aspectos inovadores, despertando maior
interesse dos alunos para a referida disciplina. Portanto, percebe-se que vários softwares
educacionais podem ser utilizados em sala de aula na tentativa de inovar o ensino de química
contribuindo assim para melhorias no ensino no município de Pau dos Ferros e região.
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RESUMO
Os clorofenóis (CP) são poluentes altamente tóxicos e pouco biodegradáveis e apresentam
propriedades carcinogênicas e recalcitrantes. Devido à elevada toxicidade, a Agência de Proteção
Ambiental (US EPA) e a União Européia incluíram o fenol e vários clorofenóis e nitrofenóis na lista de
poluentes prioritários a serem monitorados no ambiente aquático. No Brasil segundo a Resolução
CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, estabelecendo 0,5 mg/L como a concentração máxima de
fenol a ser lançado por qualquer tipo de efluente. A concentração máxima de fenol para descarte em
águas superficiais deve ser inferior a 1 mg/L. No que diz respeito à água para abastecimento público, a
União Européia admite uma concentração máxima de 0,5 g/L. Neste contexto, o processo de
ozonização vem se tornando bastante atrativo como tecnologia de tratamento de águas residuárias
industriais, principalmente devido aos recentes avanços da tecnologia de geração deste oxidante a
baixo custo. Neste trabalho, estudou-se a eficiência da ozonização em meio aquoso da molécula
poluente de 4-clorofenol (4-CP) a temperatura ambiente (28oC) nos pHs 4, 6 e 8 e sob vazão constante
de 0,3L O 3 /min. Os resultados de degradação em pH 8 mostraram-se mais promissores com eficiência
de remoção de 100% após 60 minutos de reação. A constante cinética da degradação (1/ʌ, min-1) em
função do pH do meio reacional variou na ordem: pH 8 (0,295 min-1) > pH 6 (0,127 min-1) > pH 4 (0,012
min-1).

Palavras-chave: Ozonização, 4-clorofenol, cinética de degradação.
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1. INTRODUÇÃO
O crescimento das atividades industriais têm resultado em grandes acúmulos de poluentes nos
meios hídricos. Clorofenóis são exemplos de compostos organoclorados que são resultantes de
processos industriais como manufatura de plásticos, branqueamento de papel, cloração da água e
incineração incompleta (SHAMA et al., 2010; WANG et al., 2007).
Entre os diversos processos empregados para o tratamento de esgotos industriais contendo
poluentes fenólicos, destacam-se: os processos de adsorção em carvão ativo, oxidação com peróxido de
hidrogênio, permanganato e ozônio (SRIVASTAVA et al., 2006), além de biodegradação (SRIVASTAVA et
al., 2006; POLAT et al., 2006) e processos eletroquímicos (KÖRBATH et al., 2003).
O ozônio pode ser produzido por três diferentes técnicas: descarga eletroquímica, exposição do O 2 à
luz ultravioleta e eletrólise do ácido perclórico. O método de descarga eletroquímica é o mais utilizado
pela maioria dos ozonizadores comerciais, principalmente pelo fato de obter maior taxa de conversão
do oxigênio em ozônio (ASSALIN et al., 2006). Os recentes avanços nos sistemas de geração de ozônio
têm diminuído a energia requerida para sua produção, resultando numa considerável redução nos
custos envolvidos para sua aplicação, o que vem tornando a utilização deste processo bastante atrativa
(FREIRE et al., 2001).
Devido à elevada toxicidade, a Agência de Proteção Ambiental e a União Européia incluíram o fenol
e vários clorofenóis e nitrofenóis na lista de poluentes prioritários a serem monitorados no ambiente
aquático. A Agência de Proteção Ambiental determinou que a concentração máxima de fenol para
descarga em águas superficiais deve ser inferior a 1 mg/L (SRIVASTAVA et al., 2006; ERSÖZ et al., 2004).
No que diz respeito à água para abastecimento público, a União Européia admite uma concentração
máxima de 0,5 g/L (ERSÖZ et al., 2004; SATHISHKUMAR et al., 2007).
Neste trabalho nos propomos investigar a eficiência do processo de ozonização na degradação em
meio aquoso da molécula de 4-clorofenol (4-CP) a temperatura ambiente e em diferentes valores de pH
(4, 6 e 8).

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Muitos estudos têm sido realizados com intuito de desenvolver tecnologias capazes de minimizar o
volume e a toxicidade dos efluentes industriais, de forma a permitir não somente a remoção de
substâncias contaminantes, mas também sua completa mineralização.
Os processos oxidativos avançados (POAs) caracterizam-se pela geração de radicais hidroxilos
(ͻOH), espécies cuja capacidade oxidativa é bastante elevada. Estes radicais convertem grande parte dos
contaminantes orgânicos em água, dióxido de carbono e íons inorgânicos. Radicais ͻOH podem ser
produzidas por meio de reações envolvendo fortes agentes oxidantes, como o ozônio (O 3 ), o peróxido
de hidrogênio (H 2 O 2 ) ou semicondutores, como: o óxido de titânio (TiO 2 ), o óxido férrico (Fe 2 O 3 ), o
óxido de zinco (ZnO) e o óxido de alumínio (Al 2 O 3 ), dentre outros. Na presença de catalisadores sólidos,
os POAs são comumente denominados de processos heterogêneos, nas demais situações, são
designados de homogêneos (TEIXEIRA et al., 2004).
Neste caso, estão enquadrados os processos fotolíticos, fotoquímicos e Fenton. No processo
fotolítico, a luz UV é a única fonte degradativa existente no meio e sua eficiência é menor quando
comparada aos outros processos. A fotocatálise homogênea ou processo fotoquímico (sistema
UV/H 2 O 2 ) se utiliza da luz UV e do peróxido de hidrogênio (H 2 O 2 ) para destruir compostos orgânicos
presentes na água. A radiação ultravioleta produz uma fissão homolítica do peróxido de hidrogênio
resultando em radicais hidroxilos (ͻK, ), conforme a equação 1:
H 2 O 2 + hv їϮͻK,
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[Eq. 1]

Na reação Fenton, a geração dos radicais hidroxilos (ͻK, ) é feita pela decomposição do peróxido
de hidrogênio catalisada pelo ferro em meio ácido (pH 2 a 3).
O ozônio, por sua vez, é instável em meio aquoso e sua decomposição em águas naturais é
caracterizada por uma rápida diminuição da concentração inicial, seguida de uma segunda fase na qual a
cinética de decomposição e típica de primeira ordem (VON GURTEN, 2003). O principal produto de
ĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĞŵƚŽĚŽƐŽƐĐĂƐŽƐĠŽƌĂĚŝĐĂůŚŝĚƌŽǆŝůŽ;ͻK,Ϳ͘
Dependendo da qualidade do meio em que se encontra, o tempo de meia vida do ozônio varia de
alguns segundos até horas. A estabilidade do ozônio no meio depende de diversos fatores, dentre eles,
o pH, o qual merece especial atenção, uma vez que em meio alcalino os ânions hidroxilas iniciam o
processo de decomposição, como mostrado nas Equações 2 e 3 (VON GURTEN, 2003).
O 3 + OH- ї,K 2 - + O 2
O 3 + HO 2 - їͻK,нK 2 - ͻ + O 2

[Eq. 2]
[Eq. 3]

De acordo com as Equações 2 e 3, a decomposição do ozônio pode ser acelerada pelo aumento do
pH ou pela adição de peróxido de hidrogênio. Desta maneira, a oxidação de compostos orgânicos e
inorgânicos durante a ozonização pode ocorrer via ozônio molecular (reação direta - predominante em
meio ácido) ou radical hidroxila (reação indireta - predominante em meio alcalino), embora na prática
haja contribuição dos dois mecanismos (VON GURTEN, 2003).

3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Materiais Utilizados
A concentração da solução sintética do composto fenólico (4-CP) foi de 20 mg/L para os ensaios de
ozonização em meio aquoso. A solução foi tratada em um reator em regime de batelada com volume
útil de 100 ml. Como fonte geradora de gás ozônio foi utilizada um ozonizador que capta o oxigênio
atmosférico e converte em ozônio segundo o processo de descarga corona. O O 3 produzido foi
conduzido através de uma mangueira de material inerte até o meio reacional. A vazão utilizada para os
ensaios realizados foi de 0,3 L/min. O reator possui ainda uma saída para o excesso de O 3 , o qual é
recolhido em solução de iodeto de potássio (KI) 1% para posterior descarte.
As soluções de 4CP (20ppm) submetidas ao processo de ozonização convencional tiveram seu pH
natural (pH = 6,0) ajustados para os pHs 4 e 8 pela adição de soluções aquosas de HCl (1mol/L) e NaOH
(1mol/L), respectivamente. As alíquotas para acompanhamento cinético da degradação foram retiradas
em intervalos regulares de 2, 4, 6, 10, 20, 30, 60 e 120 minutos. O monitoramento da concentração de
4-clorofenol foi realizado por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC Varian Polaris). A separação
do composto foi realizada em coluna C18 Microsorb-MV 100-5 nas seguintes condições cromatográficas:
sistema isocrático com fase móvel metanol/água (50:50 v/v), ʄ= 280 nm, Q = 1.5 mL/min e volume de
injeção de 40 ʅL.

3.2 Cinética
A modelagem cinética da degradação foi realizada segundo a equação empírica de Chan e Chu
(2003), representada pela equação 4 a seguir:

C
t
=1
Co
ȡ + ıW
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[Eq.4]

Onde: C é a concentração residual do composto no sistema após um dado tempo reacional, t é o tempo
(min), C 0 é a concentração inicial do 4-clorofenol, 1/ʍ (adimensional) é a constante relacionada à
capacidade oxidativa do sistema e 1/ʌ é a constante cinética da reação (min-1).
Para estimativa das eficiências de degradação para a amostra do 4-clorofenol foi utilizada a Equação
5 a seguir:


C
Eficiência (%)  1 
 C0


 x 100%


[Eq.5]

Onde: C corresponde à concentração inicial da solução de 4-clorofenol em um dado tempo reacional t,
após tratamento oxidativo e C 0 é a concentração inicial da solução de 4-clorofenol.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
4.1 Cinética de ozonização
A Figura 1 mostra o acompanhamento da cinética de degradação à temperatura ambiente (28 oC),
nos pHs 4, 6 e 8, segundo o modelo não-linear de pseudo-primeira ordem.
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pH = 6
pH = 8

0,8

C/Co
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0,0
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80

100
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Figura 1 - Cinética de degradação do 4-clorofenol em diferentes valores de pH. C o = 20 mg/L, T = 28 oC,
Vazão O 3 = 0,3L/min.
Na Tabela 1 estão apresentados os percentuais de degradação e os parâmetros cinéticos relativos à
modelagem cinética aplicada ao processo de ozonização do 4-clorofenol nos pHs 4, 6 e 8.

Tabela 1 – Eficiências de degradação e valores das constantes cinéticas de pseudo-primeira ordem
para a ozonização de 4-clorofenol em diferentes valores de pH. T = 28 oC, Vazão O 3 = 0,3L/min.
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Molécula

4CP

C o (mg/L)

20

Eficiência de
Degradação
(%)

1/ȡ(min-1)

1/ı

4

43,7

0,012

0,575

6

86,6

0,127

0,896

8

100

0,295

1,038

pH

Parâmetros do modelo

Conforme observado na Tabela 1, ocorre um aumento da cinética e da eficiência de degradação do
4-clorofenol à medida que se aumenta o pH da solução aquosa do poluente. O maior percentual de
degradação (100%) foi atingido em 60 minutos na ozonização realizada a pH = 8, pois em meio alcalino o
desproporcionamento do O 3 em radicais ͻK,é bastante favorecido (Almeida et al, 2004).
Em relação à cinética da reação (1/ʌ), observa-se que em meio alcalino (pH = 8) a constante cinética
é cerca de 25 vezes maior que a encontrada em meio ácido (pH = 4).

5. CONCLUSÃO
O processo de ozonização apresentou-se bastante promissor na degradação da solução aquosa de
4-clorofenol, à temperatura ambiente com eficiências de degradação superiores a 85% em meio alcalino
(pH = 8) na vazão de 0,3L O 3 /min. Em meio ácidos os valores de degradação foram de 43,7 e 86,6%
respectivamente em pHs 4 e 6. A constante cinética da degradação (1/ʌ, min-1) em função do pH do
meio reacional variou na ordem: pH 8 (0,295 min-1) > pH 6 (0,127 min-1) > pH 4 (0,012 min-1).
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RESUMO
O trabalho tem como objetivo discutir as implicações ao trabalho docente no processo ensino
aprendizagem nas aulas de química, bem como salientar a importância das aulas como espaço de
reflexão, investigação e intervenções significativas no cotidiano. A pesquisa consistiu em pesquisa
bibliográfica baseada em literatura da área, bem como em pesquisa de campo, que foi realizada com
135 alunos do ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, campus
Catu-Ba. Através das respostas dos questionários sobre a problemática foi possível analisar as
concepções dos alunos sobre os processos de ensino e aprendizagem aí promovidos. As análises
levaram a concluir que a utilização de ferramentas como jogos e atividades práticas é de grande
importância para o ensino de química, na opinião dos alunos, e permitem assinalar que uma reforma
curricular sobre as atuais diretrizes do ensino de química deve se fazer presente.
Palavras-chave: ensino de química; educação; IF Baiano.
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1. INTRODUÇÃO
A partir da importância de repensar o processo ensino-aprendizagem na disciplina de química, este
trabalho tem como objetivos discutir as implicações ao trabalho docente no processo ensino
aprendizagem nas aulas de química, bem como salientar a importância das aulas como espaço de
reflexão
e investigação significativas. O ensino tem como principal objetivo a aprendizagem significativa do
estudante, a qual pode ser caracterizada pela evolução constante do conhecimento a partir de um perfil
conceitual que se configura pela construção em etapas até o domínio da aplicabilidade de cada idéia.
Neste ínterim, a verificação dos conhecimentos prévios dos estudantes a respeito da disciplina é de
extrema importância.
A educação em química vem sofrendo dificuldades no processo de ensino, isto porque seus conteúdos
são vistos por muitos estudantes como abstratos, sem aplicabilidade e envolvimento com seu cotidiano.
Portanto, as salas de aula deveriam ser vistas como espaço de reflexão e investigação. Por exemplo, os
docentes podem valorizar as idéias que os alunos trazem de suas vivências acerca dos fenômenos
químicos que ocorrem a sua volta, como forma de instigar os estudantes para compreenderem
conteúdos mais específicos.
A fim de discutir esta problemática, este trabalho se fundamentou em pesquisa bibliográfica em estudos
sobre as temáticas da formação docente e do ensino de química, bem como em pesquisa de campo,
realizada com 135 alunos do ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Baiano (IF Baiano), campus Catu-Ba. Os questionários permitiram analisar as concepções dos alunos

sobre os processos de ensino e aprendizagem.
2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
De forma geral, a regra a qual os alunos têm em mente quando se fala dos conteúdos de química
ensinados nas escolas é memorizar fórmulas. Neste contexto, a disciplina torna-se detestável por
grande parte dos estudantes, que quase sempre se tornam meros telespectadores do que o professor
expõe. Visto que a princípio é passada uma visão complexa e sem aprofundamento acerca das ciências
naturais, e que os estudantes, por sua vez, não obtiveram um embasamento das disciplinas isoladas no
ensino fundamental, em destaque para química, ocorre repulsão e desmotivação do conhecimento,
criando um estereótipo para a mesma. Afirma o psicólogo da educação Bruner (apud Giacaglia, 1960,
p.49), que “qualquer assunto pode ser ensinado eficazmente, de alguma forma intelectualmente
honesta, para qualquer criança em qualquer estágio do desenvolvimento”, entretanto, um dos grandes
problemas é o de saber exatamente as noções de “estrutura” e de “seqüência” didáticas, bem como a
proposta de um currículo em espiral, conceitos fundamentais para a teoria da instrução de Bruner.
Segundo Schnetzler e Aragão (1995) a idéia de currículo em espiral implica a seleção de conceitos
fundamentais e a sua organização através de grandes temas centrais.
O trabalho do docente é inúmeras vezes visto através de uma lente simplista, talvez porque se entenda,
no senso comum, que para ensinar química basta somente dominar um pouco do conteúdo específico e
utilizar algumas técnicas pedagógicas. Entretanto, essa visão retrógrada de conceber o processo de
ensino é com certeza o que não deixa transparecer a complexidade da qual é configurado o ato de
ensino. Segundo Schnetzler (apud Schnetzler e Aragão, 1992), o ensino, longe de ser centrado nas
informações transmitidas pelos professores, passa a ser conceituado como um processo que visa à
promoção de tal evolução ou mudança nos alunos. Para tanto, a aprendizagem deve ser significativa, o
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que torna necessário que haja relação entre o conteúdo a ser aprendido e aquilo que o aluno já sabe
(Ausebel apud Ronca, 1969, p.61).
Em pesquisa com 135 alunos da primeira série do ensino médio do IFBaiano no campus Catu, foi
perguntado se seus professores fazem relação com o cotidiano. As respostas são transmitidas a seguir,
em gráficos (ver figura 1):

Seu professor faz relação com o cotidiano?

35%
54%
sim
não

11%

ás vezes

Figura 1-Respostas de estudantes à questão: “Seu professor de química faz relação dos assuntos com
o cotidiano”
Em análise do gráfico acima podemos perceber que mais da metade dos estudantes consultados, cerca
de 53%, afirmam que às vezes seus professores fazem relações entre os conteúdos de química com o
cotidiano, o que se mostra de grande valia, tendo como base a teoria de aprendizagem significativa de
David Ausebel. O aluno deve acreditar na aplicabilidade dos conteúdos ensinados em sala de aula. O
estudante só deseja aprender o que acha que será válido para desenvolver situações cotidianas, logo,
para que se tenha o ensino distante da centralização do docente, bem como a aprendizagem
significativa dos discentes, que já apresentam desinteresse em grande parte em aprender química, por
apresentarem uma visão complexa e sem aprofundamento da disciplina, a relação com o cotidiano deve
ser levado em consideração.
Para Bruner (apud Giacaglia, 1960, p. 50) a motivação é também um dos elementos de sua teoria da
instrução, visto que o aluno deve ter a predisposição para aprender. O autor afirmou: “A motivação é
obtida, de preferência através do interesse do aluno pela matéria”. Entendemos, desta forma, que o
professor de química tem uma grande função, que é motivá-los (os estudantes) a aprender. A utilização
de ferramentas como jogos, mapas conceituais, materiais didáticos alternativos, laboratórios, podem se
revelar instrumentos de conteúdos riquíssimos.
Na aplicação do questionário foi possível perceber as concepções dos alunos quanto à utilização de
instrumentos didáticos no processo de ensino de química. Os resultados foram apresentados em forma
de gráfico, para melhor visualização (ver figura 2)
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Utilização de Jogos
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ajuda bastante

22%

ajuda um pouco

43%
prejudica

32%
prejudica um
pouco

Figura 2- Opinião de estudantes sobre a utilização de jogos no ensino de química
Quanto à aplicação de jogos, os alunos deixaram bem claro, com observações escritas nos
questionários, que não tem acesso a estratégias de ensino de química através de jogos. Entretanto,
mesmo desconhecendo jogos sobre química, 43% responderam que ajudam na aprendizagem da
química, 32% acham que ajuda bastante e 22% acham que ajuda um pouco, portanto, imaginam que
sejam mecanismos que contribuem para melhor compreensão da disciplina.
Em relação à utilização de laboratórios para o ensino (ver figura 3, abaixo), 57% dos estudantes
afirmaram que ajuda um pouco, caindo para 18% o grupo que acha que ajuda e para 11% os que acham
que ajuda bastante. Salientamos que os alunos aproveitaram o espaço para questionarem a não
utilização de laboratórios, já que o campus do Instituto em questão possui tal estrutura pedagógica.

Utilização de Laboratório

0%
14%

18%
11%

Ajuda
ajuda bastante

57%

ajuda um pouco
prejudica
prejudica um pouco

Figura3-Opinião de estudantes sobre a utilização de laboratórios no ensino de química
Ainda que os estudantes reconheçam a importância do uso de mecanismos lúdicos para apoiar o ensino
de química, a realidade da educação brasileira é outra. As maiores implicações ou dificuldades dos
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professores nas aulas de química se concentram nas condições de trabalho oferecidas pelas escolas. O
professorado, em grande parte, principalmente nas escolas públicas, não possui sequer instalações que
levem a um bom andamento da aula, muito menos o auxílio de jogos e de laboratórios. Entretanto,
quando se faz presente a estrutura, os professores não conseguem fazer utilização sequer do
laboratório, que seria o mais comum, isto porque a ementa é grande e a carga horária não permitiria,
deixando aos docentes somente duas opções: aplicar toda a ementa sem aprofundamento ou se
preocupar com a aprendizagem significativa do estudante sem que aplique toda a ementa.
Uma reforma no currículo escolar pode ser uma boa opção para enfrentar esta problemática, em
oposição ao curso tradicional, caracterizado por conteúdos extensos e pelo acúmulo de informações.
Uma reforma que venha à tona com o intuito de que a profundidade, e não a extensão do conteúdo seja
valorizada. Segundo Klopfer (apud Schnetzler e Aragão, 1971, p. 160-161), a reestruturação dos
currículos escolares de química deve ocorrer em torno de enfatizar: a) a natureza, a estrutura da
química; b) a diferença entre observação e interpretação entre esquemas conceituais; c) o uso do
laboratório para introduzir, explorar e sugerir problemas; d) emprego de investigação para
desenvolvimento do curso; e) discussões em sala de aula.
Ainda que uma reforma se faça necessária e que não se tenha ferramentas ou nem carga horária
suficiente para a sua aplicação, a sala de aula deve ser vista acima de tudo como espaço de participação
ativa do aluno na condução da aula e de valorização das idéias que estes trazem de suas vivências.
Além disto, é preciso compreender que o experimento faz parte da sala de aula, não simplesmente
como um momento que exclui a teoria da prática. Segundo Santos & Schnetzler (1996), a
experimentação contribui para a caracterização do método investigativo da ciência em questão e não é
necessária a utilização de laboratórios sofisticados, nem uma ênfase exagerada na sua utilização. Por
outro lado, é importante salientar que a experimentação não implica necessariamente na melhoria do
ensino da química, bem como, o simples “fazer” não significa necessariamente construir conhecimento
e aprendizagem significativa.
Assim, é muito importante que as atividades de ensino de química não se limitem apenas às
manipulações e nomeações de vidrarias e reagentes, fora do contexto da experiência. É fundamental
que as atividades práticas tenham garantido o espaço de reflexão, desenvolvimento e construção de
idéias e conceitos científicos, ao lado de práticas e atitudes que se apresentem espontaneamente diante
de problemas químicos sociais. Durante a etapa de problematização é essencial para os estudantes a
orientação do professor, o qual deve ouvi-los sabendo quais são suas interpretações e como podem ser
instigados a olhar sobre outras lentes o seu objeto de estudo.

3. CONCLUSÃO
As implicações ao trabalho docente nas aulas de química possuem algumas especificidades próprias,
mas estão associadas diretamente com o currículo elaborado pela escola, portanto, nesta discussão fica
explícita a necessidade de uma reforma no currículo escolar nos conteúdos de química, para que seja
ensinado o que realmente o aluno precisa saber, com o intuito de que se tenha um ensino com mais
profundidade que extensão do conhecimento. Defende-se então, no fechamento deste artigo, que, para
além de uma reforma nos currículos escolares, também é essencial uma reestruturação na organização
do trabalho docente e das estratégias de ensino usadas em sala de aula, o que facilitará suas
implicações com a carga horária.
Podemos, assim, dizer que, para o desenvolvimento de um trabalho satisfatório, uma teoria de ensino
totalmente inovadora, que tem como base a criatividade de docentes no desenvolvimento das
atividades, seria fundamental. O docente deve buscar desenvolver ou utilizar metodologias de ensino
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que sejam, ao mesmo tempo, inteligentes, interessantes e instigantes e promovam assim o sucesso no
processo ensino-aprendizagem de forma dinâmica e interativa.
Sobre o momento da aula, é clara aqui a preocupação quanto à sala de aula como espaço de
investigação e de participação dos discentes na execução de atividades problematizadoras. Falar do
espaço “sala de aula” envolve falar em suas dificuldades, o qual envolve diretamente o trabalho
docente. Entretanto, o docente deve investir em sua formação contínua, ter inspiração e disposição de
licenciando a cada dia, adquirindo experiências para melhor desenvolver o ensino.
O profissional deve acreditar que ser professor é formar-se a cada dia, a cada nova experiência.
Contudo, as inovações pedagógicas inseridas acriticamente nas aulas não garantem, por si, que o
processo de ensino leve de fato a uma aprendizagem significativa.
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RESUMO
A deltametrina é uma substância presente em muitos agrotóxicos usados no cultivo de frutas. Essa
substância tem comprovadamente caráter tóxico, e por isso, pode causar diversos problemas de saúde.
Este trabalho tem como objetivo identificar se a deltametrina pode ou não ser classificada como
carcinogênica. Através de um estudo teórico computacional, usando métodos de química quântica foi
possível obter parâmetros químicos, que indicaram potencial carcinogênico para a deltametrina.
Palavras-chave: deltametrina, química-quântica, carcinogênico.
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1. INTRODUÇÃO
Com o crescente aumento da população mundial, há uma grande necessidade de produção de
alimentos. Para garantir maior produtividade tornou-se essencial o uso de substâncias químicas, visando
principalmente, a eliminação das pragas. Tais substâncias recebem hoje o nome de agrotóxicos, que são
produtos e agentes químicos ou biológicos cuja finalidade é alterar a composição da flora e da fauna a
fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos considerados nocivos (BRANCO, 1990).
No cultivo de muitas frutas, usa-se agrotóxicos a base de deltametrina, pesticida do grupo dos
piretróides do grupo II – altamente tóxico, comumente utilizado para fins industriais e agrícolas.
O objetivo desse trabalho foi verificar se a deltametrina possui ou não potencial carcinogênico.
Para isso, realizamos um estudo teórico computacional, através de métodos de química quântica. Com
esses métodos foi possível obter parâmetros químicos, que podem ser relacionados a carcinogênese. O
modelo da carcinogenicidade através da química quântica é uma opção viável para a triagem de
agrotóxicos com potencial carcinogênico, por serem de baixo custo e de resposta rápida. Esse modelo
foi com sucesso usado na identificação do potencial carcinogênico do ensossulfan, substância presente
em agrotóxicos usados na fruticultura do vale do São Francisco, Petrolina-PE (BEDOR et al., 2010).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os defensivos agrícolas, também denominados de agrotóxicos, produtos fitossanitários,
agroquímicos ou pesticidas são, produtos químicos utilizados no meio rural para reduzir as perdas de
produtividade causadas principalmente pelo ataque de pragas, doenças e plantas daninhas
(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL, 2011).
Os piretróides têm sido considerados como uma das classes de inseticidas com maior potencial
na agricultura devido curta persistência no meio ambiente, alta atividade para insetos e baixa toxicidade
para mamíferos. (MIDIO e MARTINS, 2000). Dentre os piretróides, os mais utilizados como defensivos
agrícolas são a cipermetrina e a deltametrina (Figura 1). (MARTHE et al., 2010).

Figura 1. Fórmula estrutural básica de piretróides sintéticos e seus radicais.
A deltametrina, é um piretróide sintético do tipo II, é altamente eficaz contra um amplo
espectro de insetos. As principais fontes de exposição da população em geral a este pesticida são
alimentos contaminados e água, e tem sido informado que a deltametrina é facilmente absorvida por
via oral. (BARLOW et al., 2001)
A exposição humana a pesticidas é geralmente estimada através da medição dos níveis no
ambiente, ou seja, água, solo e alimentos (Tahir et al. 2001, Ahmad 2004, Anwar al
al., 2004, 2005, Ahmad et al., 2007).
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O uso da deltametrina é excepcionalmente interessante já que foi obtida do isolamento de
apenas um isômero (o mais ativo, D-cis). Normalmente, os piretróides são usados como misturas de dois
ou mais isômeros. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO AGRÍCOLA SUPERIOR, 2003).

3. METODOLOGIA
Métodos de química quântica foram usados para obtenção da afinidade eletrônica (AE),
parâmetro químico importante que pode indicar se a substância possui ou não potencial carcinogênico.
Essa propriedade indica a facilidade da substância em receber elétrons. Segundo Leão et al. (2005),
afinidade eletrônica é o parâmetro eletrônico mais importante da carcinogênese química. No modelo de
interação com o DNA, o carcinógeno é o receptor de elétrons, por isso, espera-se que a substância que
tenha alta afinidade eletrônica, possa ser considerada um carcinógeno. No entanto, não apenas a
afinidade eletrônica deve ser considerada, outros parâmetros também são importantes, como por
exemplo, calor de formação.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
O resultado da afinidade eletrônica obtido para a deltametrina foi de 0,28 eV. A tabela 1,
compara a afinidade eletrônica da deltametrina e de outras substâncias (BEDOR at al, 2010).

Tabela 1. Afinadade eletrônica de compostos
Substâncias

Afinidade eletrônica (eV)

Calor de formação Momento
(ȴH f ) Kcal/mol
;ʅͿ

Deltametrina

0,28

-11,95

4,11

*Endosulfan

1,47

-117,62

2,95

*Aflatoxina B1

2,00

-89,70

7,26

*Etanol

- 2,60

-62,72

1,55

*Água

-3,49

-59,25

1,86

*Vitamina C

-4,39

-295,35

4,29

dipolo

*Fonte: BEDOR et al (2010).

Segundo BEDOR at al, 2010, as substâncias com potencial carcinogênico são bons eletrófilos, ou seja
possui afinidade eletrônica positiva, é o caso da aflatoxina, que é reconhecidamente um carcinógeno.
Em relação a deltametrina, a afinidade eletrônica calculada, também a insere no grupos dos
carcinógenos. Entretanto, não é apenas o caráter eletrofílico que define a atividade carcinogênica. O
modelo teórico considera ainda outros fatores: a atração eletrostática carcinógeno-DNA; a
permeabilidade da membrana celular (considerando apenas o momento dipolo do carcinógeno) e o
calor de formação do carcinógeno. Esses outros parâmetros químicos estão sendo obtidos. Observa-se
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também na tabela 1, que as substâncias com afinidade eletrônica negativa, reconhecidamente não
possuem potencial carcinogênico, é o caso da água, do etanol e da vitamina C.

5. CONCLUSÕES
O resultado obtido para a afinidade eletrônica da deltametrina indica que ela possui potencial
carcinogênico. No entanto, outros parâmetros químicos, estão sendo obtidos, visando confirmar essa
tendência.
O estudo teórico da carcinogenicidade através da química quântica é uma ferramenta viável de
baixo custo e resposta rápida, para a triagem de agrotóxicos.
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3. CONCLUSÃO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed condimentum magna eu libero
consequat tempus. Mauris at nunc in magna accumsan dictum quis a tortor. Curabitur ut diam
pellentesque nisl commodo vestibulum. Nullam in purus massa. Mauris eu blandit metus. Morbi id
mattis neque. Sed aliquam enim ornare mauris faucibus ac lobortis ligula accumsan.
Vestibulum orci velit, aliquam nec suscipit ultrices, mollis eget orci. Vestibulum laoreet convallis
nunc vitae sollicitudin. Phasellus placerat turpis at mauris aliquet mattis. Etiam nunc odio, egestas et
pharetra ut, tincidunt eu arcu. Praesent a lacus ligula, laoreet euismod nulla. Nunc et elit ut magna
lacinia convallis sed sit amet arcu. Sed venenatis consectetur orci nec tincidunt. Etiam ut turpis quis felis
rhoncus gravida. Sed ut libero eget massa malesuada dapibus nec eu neque. Etiam leo nisl, lacinia in
elementum fringilla, iaculis nec elit. Ut semper ipsum est, eget malesuada erat.
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RESUMO
O consumo de plantas com finalidades terapêuticas é uma prática que vem sendo perpetuada de
gerações em gerações até os dias de hoje. No entanto, essa prática pode ser um tanto perigosa, haja
vista a diversidade de espécies vegetais e a ocorrência de plantas com alto potencial toxicológico, que
pode conferir um risco à saúde do homem. O conhecimento da ação de um princípio ativo no
metabolismo pode oferecer dados importantes quanto ao manuseio correto da planta com indicações
terapêuticas, e garantir o consumo de forma segura, eliminando eventuais efeitos colaterais. O presente
trabalho teve o objetivo de identificar os constituintes químicos das partes aéreas do Ambracinto
(Arrabidaea verrucosa), e, das flores do cajueiro (Anacardium occidentale L.). Os testes foram realizados
por meio de análise qualitativas, e a partir dos resultados os dados obtidos foram comparados com a
literatura para verificação das propriedades terapêuticas das espécies em estudo. O material de estudo
foi coletado na cidade de Zé Doca, Maranhão. Para preparação dos extratos denominados extrato
etanólico de ambracinto (EEA) e extrato etanólico das flores do cajueiro (EEFC) as partes coletadas
foram primeiramente desidratadas, trituradas e submetidas a extração a frio por sete dias em etanol,
seguindo-se com os procedimentos de filtração e evaporação. A identificação dos metabólitos
secundários foi realizada através de testes fitoquímicos qualitativos de acordo com procedimentos
descritos por Barbosa (2001). Os testes permitiram identificar saponinas, fenóis, açúcares redutores e
antraquinonas nas flores da espécie Anacardium occidentale L., e as folhas da Arrabidaea verrucosa,
além de saponinas e fenóis apresentaram ainda compostos tânicos e alcalóides em sua composição.
Esses princípios ativos são, portanto, metabólitos secundários que desempenham um importante papel
no tratamento de doenças, como em cicatrizações, prevenção, tratamento de câncer e demais
enfermidades. A função dessas substâncias é estimular no organismo, reações que bloqueiem o
crescimento da célula danificada facilitando a recuperação do órgão lesionado. Tais resultados indicam
que as espécies estudadas apresentam potencial terapêutico e podem ser promissoras à produção de
fármacos e tratamentos terapêuticos sob orientações médica.

Palavras-chave: Anacardium occidentale L.; Arrabidaea verrucosa; metabólitos secundários.
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1. INTRODUÇÃO
O reino vegetal constitui uma valiosa fonte de substâncias biologicamente ativas onde pode
ser encontrada uma fonte inesgotável de constituintes químicos, que podem ser usados diretamente
como fármacos ou como material de partida para síntese de novos medicamentos (KAPLAN; GOTTLIEB,
1996 apud GOMES, 2006, p. 11). No entanto, a insuficiência de pesquisas na área dos produtos naturais
que possam validar as propriedades medicinais das plantas utilizadas empiricamente pele homem, faz
com que essa prática milenar seja vista como perigosa, haja vista a diversidade de espécies vegetais e a
ocorrência do alto potencial toxicológico, que pode conferir um risco à saúde do homem. Embora
algumas plantas apresentem tais substâncias com considerável nocividade, o conhecimento de sua ação
no metabolismo pode oferecer dados importantes quanto ao manuseio correto da planta com
indicações terapêuticas, o que pode garantir o consumo de forma segura.
Há alguns anos atrás o consumo de plantas medicinais era realizado apenas pela população
mais carente dos países subdesenvolvidos devido aos altos custos dos medicamentos sintéticos. Hoje os
efeitos benéficos dos vegetais têm sido investigados, e amplamente difundidos pelos veículos de
comunicação e até mesmo receitados em tratamentos médicos com incentivo do Ministério da Saúde.
Para tanto, Brasil (1998c) dispõe que deverá ser continuado e expandido o apoio às pesquisas que visem
ao aproveitamento do potencial terapêutico da flora e fauna nacionais, enfatizando a certificação de
suas propriedades medicamentosas.
No início do século XIX, com o desenvolvimento da química farmacêutica, as plantas passaram
a representar a primeira fonte de substâncias para o desenvolvimento de medicamentos. Apesar do
grande desenvolvimento da síntese orgânica e de novos processos biotecnológicos, 25% dos
medicamentos prescritos nos países industrializados são originários de plantas e 120 compostos de
origem natural, obtidos a partir de cerca de 90 espécies de plantas, que são utilizados na terapia
moderna (SANTOS, 2011).
A partir da evolução da química moderna e desenvolvimento industrial, os princípios ativos de
muitas plantas com características terapêuticas, puderam ser delas extraídos, isolados e refinados,
sendo posteriormente até formulados sinteticamente em laboratório. Tudo com o propósito de atender
a demanda populacional de medicamentos sempre crescente em todo o mundo. Com o progresso da
quimioterapia o homem passou, além de reproduzir sinteticamente alguns princípios ativos idênticos
àqueles naturalmente encontrados nas plantas, também a formular em laboratório os componentes
químicos alopáticos para fabricação em série de muitos medicamentos (FERREIRA, 2006).
Como apoio ao desenvolvimento de estudos e práticas relacionadas à fitoterapia, a Diretoria
Colegiada da Anvisa (RDC/Anvisa) dispõe na resolução nº 48 de 2004, que em seu papel institucional, o
Ministério da Saúde deverá desenvolver diversas ações junto a outros órgãos governamentais e não
governamentais para elaboração de políticas públicas voltadas à inserção de plantas medicinais e da
fitoterapia no Sistema Único de Saúde (SUS) e ao desenvolvimento do setor (BRASIL, 2006).
As substâncias químicas encontradas nas plantas que exercem ação medicinal sobre o
organismo são denominadas princípios ativos, que segundo Brito (1996 apud GOMES, 2006, p. 12), são
metabólitos secundários. Esses compostos são produzidos naturalmente pelas plantas em pequenas
concentrações, mas existe uma diversidade de constituintes químicos que podem ser encontrados em
uma espécie, podendo ainda apresentar diferentes compostos em cada parte da planta.
A planta Anacardium occidentale L. pertencente à família Anacardiaceae, é conhecida
popularmente como cajueiro. É originária do Brasil, e utilizada na medicina tradicional, principalmente
no Nordeste brasileiro com efeitos terapêuticos (SANTOS, 2011). Estudos mostram que a casca do caule,
folhas, o fruto (castanha) e o pseudofruto do cajueiro apresentam propriedades medicinais, além de
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elevados teores nutritivos. Segunda Braga et al., (2007 apud SOARES, 2008. p. 23) o extrato metanólico
da casca do caule do cajueiro apresentou atividade in vitro contra Cryptococcus neoformans.
Outra planta que vem sendo empregada na medicina popular é a espécie Arrabidaea verrucosa
pertence à família Bignoniaceae que possui 120 gêneros e 650 espécies que estão distribuídos na
América tropical e África (ZORN et al., 2001; TAKEMURA, 1995) A espécie é popularmente conhecida na
região do Alto Turí, Maranhão, como ambracinto ou Pariri. A comunidade local relata a utilização da
Arrabidaea verrucosa, em forma de chás em tratamentos anti-inflamatórios e doenças do sangue. O chá
das folhas da Arrabidaea verrucosa, apresenta coloração avermelhada e cheiro semelhantes ao da
espécie Arrabidaea chica, que segundo Amaral et al., (n/d) sua coloração vermelha deve-se à presença
da Carajurina uma 3-desoxianthocianidina (6,7–dihidroxi–5,4-dimetoxi-flavilina). O consumo do
ambracinto, assim como de muitas outras espécies é realizado na maioria das vezes sem indicação
médica, o que pode vir a se tornar um agravante à saúde dos consumidores.
Diante desse contexto, o presente trabalho teve o objetivo de identificar os constituintes
químicos das partes aéreas da Arrabidaea verrucosa e das flores da Anacardium occidentale L., por meio
de análise qualitativa, e, a partir dos resultados, comparar os dados obtidos com a literatura para
verificação das propriedades terapêuticas das espécies em estudo.

2. METODOLOGIA
2.1 Coleta do Material e Obtenção do Extrato
O material abordado neste trabalho foi coletado na cidade de Zé Doca, localizada na região do
Auto Turi, região oeste do estado do Maranhão. A seleção da espécie Arrabidaea verrucosa foi realizada
de acordo com a abordagem etnofarmacológica, sendo selecionadas para estudo, as partes aéreas da
planta e para estudo randômico (seleção sem nenhum critérios de escolha), as flores da Anacardium
occidentale L., ambos foram fragmentadas, obtendo-se 306g e 61g respectivamente do material isento
de umidade e submetido à extração por maceração com etanol a 80% por 7 (sete) dias a frio. Após o
período necessário à solvência dos constituintes químicos, seguiu-se com a etapa de filtragem e
evaporação do solvente até a obtenção dos extratos brutos denominados Extrato Etanólico de
Ambracinto - Anacardium occidentale L. (EEA) e Extrato Etanólico da Flor de Cajueiro - Arrabidaea
verrucosa (EEFC).

Figura 1- Fluxograma dos procedimentos metodológico

2.2 Testes Fitoquímicos
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A identificação dos princípios ativos foi obtida a partir de testes fitoquímicos, de caráter
qualitativo, realizados de acordo com procedimentos descritos por Barbosa (2001). Os testes foram
realizados em triplicatas tendo-se como referência um teste em branco para cada análise realizada. A
tabela 01 especifica os solventes e reativos utilizados na identificação dos princípios ativos.

Tabela 1 - Descrição dos solventes e reativos empregados nos testes fitoquímicos.
TESTES

SOLVENTE

REATIVOS

Saponinas
Espumídicas

Água Destilada

------

Fenóis

Água Destilada

FeCl 2 a 1%

Taninos

Água Destilada

FeCl 2 a 1%

Açúcares
Redutores

Água Destilada

Fehling A e fehling B

Antraquinonas

Tolueno

NH 4 OH 10%

Purinas

HCl 6N e H 2 O 2 Concentrado (30%)

NH 4 OH 6N

Alcalóides

HCl 5%

Bouchardat

3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Os testes Fitoquímicos do extrato alcoólico das espécies Arrabidaea verrucosa e Anacardium
occidentale L., apresentou saponinas espumídicas, identificadas através da persistência de espumas por
mais de trinta minutos após constante agitação do extrato em meio aquoso. De acordo com Schenkel
(2002 apud CARVALHO, n/d, p. 3) as saponinas são glicosídeos de esteróides ou de terpenos policíclicos
que exercem atividade anti-inflamatória e antiviral. Para Djerassi (1970 apud PERES, n/d. p. 10) a
produção industrial de hormônios animais a partir de saponinas vegetais causou uma significativa
mudança no comportamento da sociedade contemporânea, pois, foi a base da produção dos
anticoncepcionais. As saponinas podem ainda apresentar atividade hemolítica (SIMÕES et al., 2004)
além de favorecer a ação dos demais princípios ativos da planta, e, em excesso podem causar irritação
da mucosa intestinal e manifestações alérgicas. Atualmente entram como emulsificantes na preparação
de muitos cosméticos. As plantas que contém saponinas são utilizadas também por sua ação
expectorante, diurética, purgativa e depurativa (JORGE, n/d).
A formação de precipitado avermelhado, quando adicionado os reativos de FEHLING A e
FEHLING B foi indicativo da presença de açúcares redutores no EEFC, sendo negativos os testes
realizados para o EEA. Após a evaporação em banho-maria do HCl 6N e do H 2 O 2 concentrado (30%)
presentes no extrato, e a adição da solução de NH 4 OH 6N, a inalteração da cor que deveria variar
formando coloração violeta foi indicativo da ausência de purinas para ambos os extratos. O EEFC
apresentou resultado positivo para os testes de antraquinonas, já no EEA não houve variação na
coloração quando adicionado o reativo, o que indica resultado negativo. Na reação, a coloração
vermelha é resultante da formação do sal de amônio, conforme pode-se observar na figura 2.
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Figura 2 - Reação de identificação de antraquinona (Formação do sal de Amônio) Fonte: DROGAS, s/d.

As antraquinonas podem estar presentes nos fármacos na forma livre ou na forma de
glicosídeo, isto é, na qual uma molécula de açúcar está ligada nas formas de O- e C-glicosídeo, em várias
posições. São empregadas terapeuticamente como laxativas e catárticas, por agirem irritando o
intestino grosso, aumentando a motilidade intestinal e, consequentemente, diminuindo a reabsorção de
água (DROGAS, n/d).
Alcalóides foram identificados no extrato EEA através da formação do precipitado de cor
alaranjada quando adicionado o reativo de Bouchardat. Essa classe de compostos de metabólitos
secundários é famosa pela presença de substâncias que possuem acentuado efeito no sistema nervoso,
sendo muitas delas largamente utilizadas como venenos ou alucinógenos (PERES, n/d). Plantas
produtoras de alcalóides são potencialmente perigosas se consumidas sem orientação médica, por isso
diz-se que são plantas de uso industrial e podem causar toxidez mesmo quando usadas em pequenas
doses (JORGE, n/d).
A coloração inicial avermelhada em comparação com o teste em branco indicou a presença de
fenóis em ambos os extratos; esses compostos, segundo Simões et al., (1999 apud DETERMINAÇÃO, n/d,
p. 220) possuem atividade antioxidante, antiviral, antibacteriana e antifúngica. Já a formação de
precipitado de tonalidade verde foi indicativa de resultado positivo para taninos condensados (taninos
catéquicos) no EEA, os quais são formados pela condensação de duas ou mais unidades de flavanol ou
flavandiol, portanto são estruturas poliméricas, que em solução, desenvolvem coloração verde com
cloreto férrico (DROGAS, n/d).
Os taninos são adstringentes e hemostáticos e, portanto, suas aplicações terapêuticas estão
relacionadas com essas propriedades. São empregados principalmente na indústria de curtume e têm
também aplicação na indústria de tintas. São usados em laboratórios para detecção de proteínas e
alcalóides e empregados como antídotos em casos de envenenamento por plantas alcaloidicas
(DROGAS, n/d), devido ao fato dos taninos precipitarem alcalóides. Plantas ricas em taninos têm sido
prescritas para o tratamento de diarréias, hipertensão, feridas, queimaduras, problemas renais,
gástricos e inflamatórios. Testes in vitro têm identificado significantes atividades biológicas exibidas
pelos polifenóis como: ação bactericida, moluscida, anti-helmíntica e anti-hepatóxica; inibição da
replicação do HIV; atividades antitumorais e inibição de enzimas (HASLAM, 1996).
Os resultados dos testes podem ser observados na tabela 2, onde são indicadas as reações
esperadas para cada teste e seus respectivos resultados.

Tabela 2 - Resultados para os testes fitoquímicos
Testes

Identificação

Resultado (EEFC)

Resultado (EEA)

Saponinas
Espumídicas

Persistência de espumas por mais de
30min.

Positivo

Positivo
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Fenóis

Coloração ente azul e vermelho.

Positivo

Positivo

Taninos

Precipitado azul escuro ou verde
escuro.

Negativo

Positivo

Açúcares
Redutores

Precipitado vermelho.

Positivo

Negativo

Antraquinonas

Coloração Rósea, vermelha ou violeta.

Positivo

Negativo

Purinas

Coloração violeta.

Negativo

Negativo

Alcalóides

Precipitado laranja avermelhado.

Negativo

Positivo

Esses princípios ativos são, portanto, metabólitos secundários que desempenham um
importante papel no tratamento de doenças, como em cicatrizações, prevenção e tratamento de câncer
e demais enfermidades. A função dessas substâncias é estimular no organismo, reações que bloqueiem
o crescimento da célula doente facilitando a recuperação do órgão lesionado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os testes preliminares para identificação de princípios ativos no extrato etanólico das flores da
espécie Anacardium occidentale L. permitiram a identificação de saponinas, fenóis, açúcares redutores e
antraquinonas. Já as folhas da Arrabidaea verrucosa, além de saponinas e fenóis apresentaram ainda
compostos tânicos e alcalóides em sua composição, segundo as análises qualitativas.
A presença dos princípios ativos identificados no EEA e EEFC indica que as espécies em questão,
apresentam potencial terapêutico e podem ser promissoras à produção de fármacos e tratamentos
terapêuticos sob orientações médica que especifiquem dosagem e concentrações adequadas para o
consumo com função medicinal das partes de ambas as espécies em estudo.
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RESUMO
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. Com intuito de solucionar tais inconvenientes, neste trabalho apresentaremos
um processo de desenvolvimento de dois biodetergentes, a partir de biossurfactantes que atendam ao
apelo ambiental e que disponibilize no mercado novos produtos alternativos aos já existentes, utilizando
uma nova tecnologia que possa estar inserida na promessa de desenvolvimento industrial sustentável
que prima, sobretudo, pelo uso de tecnologias limpas. A presente invenção conjuga as principais
propriedades do sabão e do detergente sintético proporcionando uma alternativa ao uso destes
últimos, pois, agrega do sabão as características de maior biodegradabilidade e do detergente sintético
a vantagem de agir de forma ainda eficiente mesmo quando utilizado em águas duras. Inicialmente
produziram-se dois biossurfactantes denominados de liposan e ramnolipídeo obtidos a partir da
fermentação aeróbia, utilizando-se uma cepa da levedura Yarrowia lipolytica IMUFRJ 50682 e outra
cepa da bactéria Pseudomonas aeruginosa INCQS 0588092, respectivamente. Após a separação e
extração do liposan e do ramnolipídeo, realizou-se a modificação das duas moléculas através de uma
reação química e formulou-se os biodetergentes adicionando-se os agentes coadjuvantes e
completando-se o volume final com água destilada. Em relação à capacidade de produzir espuma e de
remover sujidades em tecidos e em louças, os dois biodetergentes produzidos apresentaram poder
espumante e ação detergente semelhante quando comparado ao sintético comercial. Desta forma,
pode-se concluir que os biodetergentes produzidos apresentaram boa capacidade tensoativa e de
emulsificação comparado aos surfactantes químicos sintéticos, podendo ser utilizados em substituição
aos mesmos pelas vantagens apresentadas. Como nenhum trabalho esgota totalmente qualquer
assunto, torna-se necessário sempre realizar o aprofundamento do tema, que geralmente ocorre com a
realização de novos e/ou ampliação de estudos.

Palavras-chave: Biodetergente, biossurfactante, biodegradável, detergente e sabão.
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1. INTRODUÇÃO
A biotecnologia é baseada na busca e descoberta de recursos biológicos industrialmente
exploráveis. Uma abordagem clássica das etapas do processo de busca e descoberta desta técnica passa
resumidamente pela coleta de material biológico adequado, seguida da seleção e triagem de materiais
com os atributos desejados, seleção final do melhor candidato a partir de uma lista reduzida de opções
e culmina com o desenvolvimento de um produto comercial ou processo industrial (BULL et al., 2000).
Segundo Tem Kate (1999), a biotecnologia é reconhecida como uma das tecnologias
capacitadoras para o século XXI, ente às suas características de inovação radical, impacto atual e
potencial frente a problemas globais, tais como: doenças, desnutrição e poluição ambiental. Para Bull et
al. (1998) é a promessa de desenvolvimento industrial sustentável, seja na utilização de recursos
renováveis, tecnologias limpas ou na redução do aquecimento global.
Dentro deste contexto, nos últimos anos, novas pesquisas foram conduzidas levando ao
desenvolvimento dos chamados tensoativos biodegradáveis, mas sabe-se ainda que a grande maioria
dos surfactantes disponíveis comercialmente é sintetizada a partir de derivados do petróleo e que estes
representam uma importante fonte de poluição, causando efeitos biológicos adversos a organismos
aquáticos. Estudos têm demonstrado os distúrbios ecológicos causados por altas concentrações de
surfactantes em corpos receptores e em estações de tratamento de efluentes (Sandbacka et al., 2000).
Em efluentes não tratados, diferentes classes de surfactantes podem estar presentes em concentrações
suficientes para causar problemas de toxicidade a estes organismos (ZAGATO & GOLDSTEIN, 1991).
Na indústria de detergentes, apesar das várias marcas disponíveis no mercado serem
consideradas biodegradáveis e amparadas pela legislação em vigor, sabe-se que na verdade os
componentes ativos são tensoativos obtidos por via química e não bioquímica, ou seja, o que houve foi
apenas a mudança do principal componente ativo alquilbenzeno sulfonato de sódio de cadeia
ramificada pelo de cadeia linear, o que de fato facilitou a degradação da molécula por microrganismos,
mas não tanto quanto ao comparado com os surfactantes naturais.
Neste trabalho estudou-se a biotecnologia aplicada à área industrial e seu objetivo geral foi
produzir biodetergentes a partir de biossurfactantes obtidos por via biológica, através da fermentação
submersa, para que possam ser utilizados nos diversos setores industriais e/ou de serviços como
alternativo ao uso dos tensoativos sintéticos. Para tal, utilizou-se duas cepas de microrganismos, a
levedura Yarrowia lipolytica e a bactéria Pseudomonas aeruginosa.
Assim, serão apresentadas neste trabalho as etapas de formulação de dois biodetergentes a
partir de biossurfactantes modificados por reação química juntamente com outros componentes,
partindo-se do pressuposto que eles são tão eficientes quanto os detergentes sintéticos.
Para confirmar esta hipótese, testou-se a sua capacidade de produzir espuma e remover
sujidades em tecidos e em louças mesmo em águas duras. Os resultados foram comparados e avaliados
em relação ao desempenho de um detergente sintético comercial.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Para Costabile (1993) os detergentes são, assim como os sabões, substâncias que reduzem a
tensão superficial de um líquido, sendo assim, estes compostos são, também, considerados tensoativos.
Os detergentes são produtos sintéticos produzidos a partir de derivados do petróleo. Os principais
grupos funcionais que caracterizam os detergentes são: –SO 3 -Na+ e o –OSO 3 -Na+. Estes compostos
começaram a ser produzidos comercialmente a partir da Segunda Guerra Mundial devido à escassez de
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óleos e gorduras necessárias para a fabricação de sabões. Nos Estados Unidos, já no ano de 1953, o
consumo de detergentes superava o de sabões.
Os primeiros detergentes produzidos apresentavam problemas com relação à degradação no
meio ambiente, tornando-se altamente poluidores, pois permaneciam nas águas de rios e lagos por um
período muito longo. Neste caso, devido a permanente agitação das águas, causavam a formação de
muita espuma, cobrindo a superfície de rios, estações de tratamento e redes de esgoto. Nesse período,
a base para a fabricação dos detergentes era o propeno (ver Figura 1), um gás incolor obtido,
principalmente, do “cracking” da nafta, portanto um produto derivado da destilação do petróleo.
A utilização deste composto na fabricação de detergentes originava tensoativos com cadeias
ramificadas e, portanto, de difícil degradação pelas bactérias. Assim sendo, os problemas causados por
estes detergentes estavam relacionados às estruturas de suas moléculas. Na Figura 1 observa-se a
estrutura de um tipo de detergente largamente utilizado nos Estados Unidos no período anterior a 1965
(COSTABILE, 1993).

Figura 1. Estrutura do alquilbenzeno sulfonato de sódio de cadeia ramificada e a estrutura do propeno.

Compostos como alquilbenzeno sulfonato de sódio, apresentado na Figura 1, foram proibidos
em todos os países industrializados a partir de 1965. Observe a existência de radicais metilas (-CH 3 ) que
partem da cadeia principal e formam as ramificações. É justamente a existência destas que dificulta a
degradação da molécula. Devido a esse fato, esse tipo de detergente foi com o passar do tempo, sendo
substituído por outros que possuíam maior degradabilidade.
No Brasil, produtos como o representado na Figura 1 continuaram à venda por tempo maior
que nos países industrializados. A legislação brasileira envolvendo controle de poluição causada por
detergentes nos cursos de água só foi promulgada no dia 15 de Janeiro de 1976, onze anos após a
proibição da utilização destes produtos na Europa e nos Estados Unidos. A legislação contida na Portaria
número 13 da Secretaria Especial do Meio Ambiente proibia a existência de espumas sintéticas em
águas de todas as classes. No dia 5 de Janeiro de 1977 o Ministério da Saúde decretou um prazo de
quatro anos para que as empresas de produtos de limpeza fabricassem apenas produtos
biodegradáveis, ou seja, até o início do ano de 1981 (COSTABILE, 1993).
Segundo Costabile (1993) esse decreto foi amplamente criticado pelas indústrias produtoras
de detergentes na época, em geral multinacionais que, em seus países de origem, produziam
detergentes biodegradáveis. Os principais fabricantes de produtos de limpeza do Brasil na época, como
a Orniex, Gessy-Lever, Henkel e Colgate-Palmolive, chegaram a pedir ao governo mais quatro anos para
se adequarem ao novo sistema produtivo.
Até o final de 1980, dos detergentes produzidos e consumidos no Brasil, 80% ainda eram não
biodegradáveis, mas desde 1960 os detergentes começaram a ser produzido com a estrutura mostrada
na Figura 2.
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Figura 2. Estrutura do alquilbenzeno sulfonato de sódio de cadeia linear.

Esse tipo de composto possui cadeia carbônica linear similar aos tipos de cadeias encontradas
nas moléculas dos sabões. Observe que nesse tipo de detergente não aparecem ramificações, o que
facilita a degradação da molécula por microrganismos. A legislação brasileira atual proíbe tanto a
produção como a comercialização de detergentes não biodegradáveis, evitando, assim, este tipo de
poluição (COSTABILE, 1993).
De acordo com a literatura já citada, muitos microrganismos como bactérias e fungos
produzem, quando estimulados, certas substâncias que agem como detergentes naturais. No que se
refere à definição de biodetergentes esses produtos biológicos conhecidos como biossurfactantes, são
considerados por muitos autores como sendo o próprio biodetergente.
Na literatura, alguns autores definem também biodetergente como sendo o resultado da
adição de enzimas produzidas por estes microrganismos a formulações de detergentes sintéticos.
Neste trabalho estamos denominando de biodetergente o produto resultante da reação
química do biossurfactante produzido com o hidróxido de sódio, quando adicionado a ele agentes
coadjuvantes. Neste caso o princípio ativo do biodetergente é o próprio biossurfactante modificado na
reação química.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Extração dos Biossurfactantes: De acordo com Cirigliano & Carmam (1985) um volume de 200 mL do
mosto foi centrifugado a 8000 rpm por 30 minutos para a remoção da biomassa. O sobrenadante, livre
das células, foi filtrado a pressão reduzida com papel de filtro quantitativo faixa azul (8 ʅm) para
remover células excedentes. O filtrado foi transferido para um funil de separação, ao qual foi adicionada
uma mistura de 600 mL de clorofórmio/metanol numa proporção de 2:1 (v/v), sendo a proporção de
solvente orgânico utilizado em relação ao volume de sobrenadante de 3:1 (v/v). Adicionou-se ao
sobrenadante uma solução de KCl 15% (m/v), para auxiliar na quebra da emulsão que se formou ao
misturar o sobrenadante contendo os biossurfactantes e os solventes orgânicos. Após a extração, a
mistura de solventes orgânicos foi evaporada em um rotaevaporador e seca em estufa a 45°C até peso
constante, obtendo-se ao final uma mistura bruta contendo o biossurfactante de coloração branco
amarelada.
Formulação dos Biodetergentes: As matérias-primas, composições e procedimentos para a obtenção
dos biodetergentes foram:
- Para o Biodetergente 1 derivado do Liposan
1) Pesou-se 1g do biossurfactante produzido e adicionou-se 5 mL de água destilada para dissolução;
2) Em seguida adicionou-se mais 5 mL de água destilada e dissolveu-se 0,200 g de hidróxido de sódio
p.a. completando-se o volume até 15 mL sempre agitando;
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3) Deixou-se o sistema em repouso por 6 horas para que se completasse a reação;
4) Adicionou-se 1,0 g de dietanolamida de ácido graxo mais 10 mL de água sempre agitando;
5) Acrescentou-se 1,0 g de cloreto de sódio;
6) Dissolveu-se 0,1 mL de formol;
7) Completou-se o volume para 50 mL e agitou-se; e,
8) Deixou-se em repouso durante 24 horas.

- Para o Biodetergente 2 derivado do Ramnolipídeo:
1) Pesou-se 1 g do biossurfactante produzido e adicionou-se 5 mL de água destilada para dissolução;
2) Em seguida adicionou-se mais 5 mL de água destilada e dissolveu-se 0,061 g de hidróxido de sódio
p.a. completando-se o volume até 15 mL sempre agitando;
3) Deixou-se o sistema em repouso por 6 horas para que se completasse a reação;
4) Adicionou-se 1,0 g de dietanolamida de ácido graxo mais 10 mL de água sempre agitando;
5) Acrescentou-se 1,0 g de cloreto de sódio;
6) Dissolveu-se 0,1 mL de formol;
7) Completou-se o volume para 50 mL e agitou-se; e,
8) Deixou-se em repouso durante 24 horas.
Determinação do Poder Espumante: Neste trabalho avaliou-se o poder espumante de duas formas:
1) Comparando a produção de espuma em uma esponja contendo uma quantidade de 0,5 g de cada
biodetergente em 50 mL de água destilada e em outra esponja contendo 0,5 g de cada biodetergente
em 50 mL de água com dureza de 60 ppm de cálcio e magnésio expressa como CaCO 3 . Para se ter um
parâmetro, fez-se o mesmo teste com um detergente sintético comercial, ou seja, colocando-se 0,5 g do
detergente em 50 mL de água destilada e em outra esponja 0,5 g do detergente em 50 mL de água com
dureza de 60 ppm de cálcio e magnésio expressa em CaCO 3 . Ao final, avaliou-se em qual situação houve
maior produção de espuma medindo-se a altura da mesma em uma proveta de 50 mL;
2) Comparando a altura da espuma formada em erlenmeyers de 125 mL de capacidade após agitação de
150 rpm em mesa agitadora contendo os seguintes produtos: no primeiro erlenmeyer, 25 mL de água
destilada mais 0,5 mL de corante; no segundo erlenmeyer, 25 mL de água destilada mais 0,5 mL de
corante mais 2 mL de um detergente sintético comercial; no terceiro erlenmeyer, 25 mL de água
destilada mais 0,5 mL de corante mais 2 mL do biodetergente 1; no quarto erlenmeyer, 25 mL de água
destilada mais 0,5 mL de corante mais 2 mL do biodetergente 2. Ao fim de 30 minutos foi verificado
qual erlenmeyer apresentou uma maior altura de espuma.
Determinação da Ação de Detergência: A detergência foi avaliada de duas formas:
1) Pela lavagem de pratos em água corrente, colocando-se 2,5 mL de detergente e 25 mL de água na
esponja e 10 mL de água em cada prato sujo com 2 g de uma pasta preparada pela mistura de 80g de
feijão; 160g de arroz cozido, 40g de óleo de soja e 300g de água. Foi medido a número de pratos lavados
até o final da espuma na esponja. Os pratos devem estar visualmente limpos após o enxágue (Sanctis,
2001).
2) Pela simulação de uma lavagem de tecidos de algodão branco cortados com medidas de 15 x 15 cm,
dobrado duas vezes e impregnados com as seguintes sujidades: três tecidos com 1 g de iogurte
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achocolatado; três tecidos com 1 g de molho de tomate e três tecidos com 0,5 g de café solúvel, todos
diluídos em 1 mL de água. Após a impregnação com as sujidades, os tecidos foram dobrados mais uma
vez e colocados dentro de erlenmeyers de 125 mL de capacidade contendo os seguintes produtos: na
primeira coluna três erlenmeyers contendo 25 mL de água; na segunda coluna três erlenmeyers
contendo 25 mL de água mais 2 mL de um detergente sintético comercial; na terceira coluna três
erlenmeyers contendo 25 mL de água mais 2 mL do biodetergente 1 e na quarta coluna três
erlenmeyers contendo 25 mL de água mais 2 mL do biodetergente 2. Os 12 erlenmeyers foram
colocados sobre agitação de 150 rpm em mesa agitadora durante 90 minutos e após este tempo os
tecidos foram retirados e colocados para secar à temperatura ambiente. Após a secagem a eficiência da
remoção das sujidades foi comparada visualmente e a ação detergente avaliada de acordo com Abidi et
al. (2008) com adaptações.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Após concentração e separação das células do meio, foi realizada a produção do bioproduto
através da reação química com hidróxido de sódio e os biossurfactantes produzidos, visando obter um
bioproduto com melhor ação detergente e emulsificante dos componentes ativos que serão utilizados
na formulação e desenvolvimento dos biodetergentes a serem produzidos.
A característica ácida dos dois biossurfactantes produzidos - liposan e ramnoplipídeo - se deve
à presença do hidrogênio ionizável do grupo carboxílico presente nas suas estruturas moleculares,
conforme mostrado nas reações 1 e 2. Com base na estrutura das moléculas, esta pesquisa teve como
um dos objetivos substituir esses hidrogênios por um íon ou grupo iônico, obtendo-se novos tipos de
compostos capazes de poder aumentar a capacidade tensoativa e o poder de detergência do
biodetergente.
Esta proposta tinha como foco adotar um procedimento semelhante ao que acontece na
reação de saponificação, logo, neste trabalho produziu-se o princípio ativo dos biodetergentes através
de uma reação de neutralização dos biossurfactantes - liposan e ramnolipídeo - com o hidróxido de
sódio, formando-se um sal orgânico contendo o grupo carboxilato de sódio (–COO-Na+) responsável pela
natureza polar da molécula e que por sua vez está ligado ao restante da cadeia carbonada que é apolar.
O outro produto da reação foi a formação da molécula da água. Nas Reações 1 e 2 são apresentadas os
reagentes e produtos destes processos de obtenção dos dois biodetergentes.

Reação 1. Reação do liposan com o hidróxido de sódio gerando biossurfactante modificado (sal do
biossurfactante) e água.

2162

Reação 2. Reação do ramnolipídeo com o hidróxido de sódio gerando biossurfactante modificado (sal do
biossurfactante) e água.

Com os sais orgânicos obtidos, passou-se para a etapa de formulação dos biodetergentes
adicionando-se as substâncias coadjuvantes e completando-se o volume final com água destilada
conforme descrito na metodologia. Assim, partiu-se da base de cálculo de uma concentração de 2% do
princípio ativo do biossurfactante em relação ao volume final de 50 mL do biodetergente a ser
produzido, ou seja, 1 g de cada biossurfactante foi usado na reação. Logo, seguindo as mesmas
proporções utilizadas para um detergente tradicional, foram realizados os cálculos para determinar a
quantidade de hidróxido de sódio necessário para as reações, considerando suas estequiometrias.
Com bases nestes dados realizou-se as formulações dos biodetergentes, mostrados na Figura 3
juntamente com um detergente sintético comercial, sendo a formulação 1 para o biodetergente 1
derivado do liposan que é o biossurfactante obtido a partir da Yarrowia lipolytica e tendo como
substrato a glicose, e a formulação 2 para o biodetergente 2 derivado do ramnolipídeo que é o
biossurfactante obtido a partir da Pseudomonas aeruginosa e tendo como substrato o glicerol.

a)

b)

c)

Figura 3. Aspecto visual do detergente sintético comercial e dos biodetergentes 1 e 2.
(a - Detergente sintético comercial; b - Biodetergente 1; c - Biodetergente 2).

Na avaliação de um detergente para lavagem manual de louças o consumidor, na maioria das
vezes, iguala a eficiência da limpeza com a capacidade espumante da formulação e, então, julga a
qualidade do produto pela quantidade de espuma gerada, pela sua textura e pela sua persistência
durante o processo de lavagem de louças.
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Neste sentido, visando obter um produto que possa ser aceito pelos consumidores,
inicialmente realizou-se uma avaliação do poder espumante dos biodetergentes. Nesta primeira fase
comparou-se a produção de espuma entre os dois biodetergentes produzidos e o detergente sintético
comercial, utilizando água destilada e água com dureza igual 60 ppm de CaCO 3 . Após estes ensaios
observou-se que não houve diferença significativa na produção de espuma entre os tipos de condições
submetidas, mostrando que os biodetergentes, assim como os detergentes comerciais, não perdem
facilmente o poder espumante como acontece com os sabões, conforme Figura 4.

8
6
4
2
0

Água Destilada
Água com 60 ppm de
dureza

Figura 4. Resultado da produção da espuma formada utilizando água destilada e água com dureza de 60 ppm
comparando o detergente sintético comercial com os dois biodetergentes produzidos.

A ação espumante dos biodetergentes produzidos foi avaliada utilizando um segundo método
que consistiu na adição de corante na água destilada, conforme mostrado na Figura 5. O uso do corante
foi para facilitar a visualização da espuma formada. Nesta Figura, observa-se que não houve formação
de espuma no erlenmeyer a contendo apenas água destilada e corante, entretanto, nos demais houve a
formação de espuma, sendo a maior altura obtida para os erlenmeyers b e d. Já o erlenmeyer c
apresentou uma menor produção de espuma comparada aos outros dois. Isto mostra que os
biodetergentes elaborados possuem potencial para competir com o comercial e assim substituir
produtos de limpezas não degradáveis por biodegradáveis.

a)

b)

c)

d)

Figura 5. Avaliação visual do poder espumante dos biodetergentes e um detergente sintético, nas
condições: a) Água e corante; b) Água, corante e 2 mL de detergente sintético comercial; c) Água, corante e 2 mL
do biodetergente 1; d) Água, corante e 2 mL do biodetergente 2.

2164

Na avaliação da detergência em laboratório são reportados vários métodos, entretanto, não
existe um padronizado e universalmente aceito que possua forte correlação com a prática de lavagem.
Logo, normalmente os testes são realizados selecionando um método de lavagem que simule o processo
doméstico, como o teste da lavagem de pratos em condições padronizadas de tipo e de quantidade de
sujeira, concentração de detergente, temperatura, dureza da água e procedimento de lavagem.
Estas recomendações serviram como premissa para o desenvolvimento da metodologia
utilizada neste trabalho, a qual teve por objetivo a comparação entre as formulações preparadas e um
detergente sintético comercial. Nesta metodologia de avaliação, quanto maior o número de pratos
lavados limpos, melhor é a detergência proporcionada pela formulação.
Os resultados mostraram que durante a lavagem através da persistência da espuma na
esponja e do número de pratos lavados efetivamente limpos, não houve diferença entre o detergente
sintético comercial e os dois biodetergentes avaliados, pois em todos os testes o número de pratos
lavados e limpos foi o mesmo e igual a sete, conforme Figura 6.

Nº de Pratos Lavados
Detergente Sinético
Comercial

10
5

Biodetergente 1

0

Biodetergente 2

Figura 6. Resultado da lavagem do número de pratos efetivamente limpos comparando o detergente sintético
comercial com os dois biodetergentes produzidos.

O segundo método utilizado para a análise de detergência foi realizado em tecidos de algodão
branco e o procedimento consistiu na simulação de uma lavagem por agitação com três tipos de
sujidades diferentes, que neste estudo foram utilizadas: na fileira 1 iogurte achocolatado; na fileira 2
molho de tomate e na fileira 3 café solúvel. Os tecidos de medidas 15 x 15 cm, foram dobrados e todos
impregnados com as sujidades em quantidades iguais e colocados em erlenmeyers de 125 mL de
capacidade em mesa agitadora, numa rotação de 150 rpm durante 90 minutos e contendo a mesma
quantidade de água (25 mL), do detergente sintético comercial e dos biodetergentes produzidos,
conforme mostrado na Figura 7.
Após o tempo de lavagem por agitação, os tecidos foram retirados e colocados abertos para
secar a temperatura ambiente, mostrados na Figura 8. Nesta, comparou-se a eficiência da remoção das
sujidades dos erlenmeyers contendo os dois biodetergentes com os erlenmeyers contendo o detergente
sintético comercial.
Os resultados mostraram que os tecidos lavados com os dois biodetergentes apresentaram
capacidade de remoção de sujidades igual ou mesmo superior ao detergente sintético comercial,
mostrando assim um excelente poder de detergência, considerando que não houve fricção dos tecidos
nem enxágue com água corrente, o que dificulta ainda mais a remoção das sujidades.
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a)

b)

c)

d)

1)
2)
3)
Figura 7. Lavagem por agitação dos tecidos: a) Tecidos + sujidades + 25 mL de água destilada; b) Tecidos +
sujidades + 25 mL de água destilada + 2 mL de detergente sintético comercial; c) Tecidos + sujidades + 25 mL de
água destilada + 2 mL do biodetergente 1; d) Tecidos + sujidades + 25 mL de água destilada + 2 mL do
biodetergente 2.

a)

b)

c)

d)

Figura 8. Avaliação visual da capacidade de remoção das sujidades após lavagem por agitação e secagem à
temperatura ambiente dos tecidos de algodão.

5. CONCLUSÕES
O poder espumante dos biodetergentes mostrou que a presença de 60 ppm de CaCO 3 de
dureza na água não influenciou significativamente neste parâmetro, mostrando que os biodetergentes,
assim como os detergentes comerciais, não perdem facilmente o poder espumante como acontece com
os sabões e que a produção de espuma do biodetergente 2 foi igual à produção do detergente sintético
comercial e superior à produção do biodetergente 1.
Os resultados de avaliação do poder de detergência mostraram que durante a lavagem de
pratos não houve diferença entre o detergente sintético comercial e os dois biodetergentes
desenvolvidos.
Já na avaliação feita com a lavagem dos tecidos, os dois biodetergentes apresentaram
capacidade de remoção de sujidades igual ou superior ao detergente sintético comercial.
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O desenvolvimento de novos produtos biodegradáveis foi o norte deste trabalho, uma vez que
atualmente a demanda por estes produtos torna-se cada dia mais forte, passando a compor a exigência
de um novo fruto. Esse estudo procurou apontar uma alternativa de biodetergente que atenda as
exigências do mercado atualmente. No entanto, devido à complexidade e magnitude do problema, a
continuidade dos estudos ainda se faz necessária para que essa demanda seja suprida e, assim, possa
contribuir de forma determinante ao apelo ambiental e consequentemente melhorar significativamente
a qualidade de vida da população.
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RESUMO
A demanda por combustíveis tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas, e
paralelamente a ela, a preocupação com o meio ambiente. Esta problemática tem aumentado
significativamente o número de países que investem no desenvolvimento de produção de energia
renovável. Biocombustíveis podem ser produzidos a partir de óleo vegetal e/ou gordura animal. Dentre
as espécies oleaginosas destacam-se o pinhão manso (Jatropha curcas L.), um arbusto adaptável a
diversas condições edafoclimáticas. Um dos métodos de obtenção do óleo de pinhão manso é através
da extração por prensagem mecânica. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), estabelece padrões de qualidade do óleo empregado para a produção de biodiesel, tais como
teor umidade, índice de acidez e alcalinidade combinada. Tais parâmetros são utilizados para o controle
da qualidade do óleo destinado ao processamento de biodiesel. Este trabalho teve como objetivo extrair
óleo de Jatropha curcas L., determinar algumas variáveis que influenciam na qualidade deste insumo e
compará-las com os parâmetros estabelecidos pela Resolução 042/2004 da ANP. Os resultados obtidos
mostraram que o material extraído precisa ser adequado para a obtenção do biodiesel, principalmente
em termos de umidade e índice de acidez. A unidade esmagadora não se apresentou eficiente na
extração mecânica, refletindo em um baixo rendimento.

Palavras-chave: pinhão manso, extração, controle de qualidade.
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1. INTRODUÇÃO
A demanda por combustíveis tem aumentado significativamente nas últimas décadas em
decorrência da Revolução Industrial, e paralelamente a ela, surge à preocupação com a preservação do
meio ambiente. Em associação a este fator, problemáticas como a redução da emissão de gases
poluentes na atmosfera (responsáveis pelo efeito estufa e, consequentemente, pelo aquecimento do
planeta) e a crise do petróleo iniciada em 1972 culminando com a elevação do preço deste combustível
fóssil, estimulou alguns países como o Brasil, a investirem em pesquisas para o desenvolvimento de
combustíveis renováveis, os biocombustíveis.
Biocombustíveis podem substituir o diesel de petróleo e, dessa forma, evitar a liberação de
compostos poluentes na atmosfera. Eles são produzidos a partir de óleo vegetal ou gordura animal que
apresentam alta disponibilidade e baixo custo de obtenção.
Dentre as espécies vegetais com potencial para produção de biodiesel, destaca-se o pinhão
manso (Jatropha curcas L.). Essa oleaginosa geralmente contém em sua semente teor de óleo bastante
significativo que agrega valores econômicos, políticos e sociais.
Um dos métodos de produção de óleo a partir da semente de J. curcas é a extração mecânica.
Este método é realizado em várias etapas, a saber, coleta dos frutos, descascamento, separação das
sementes, descortinação, pré-cozimento, trituração, esmagamento e filtração (PEREIRA, 2009).
Um dos subprodutos gerados durante a extração mecânica é a torta, que pode ainda conter
uma quantidade significativa de óleo e ser re-extraído com solventes orgânicos, para aumentar o
rendimento do processo de obtenção do óleo e o farelo residual pode ser aproveitado como fertilizante
natural (ARRUDA, 2004).

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Para obtenção do óleo de pinhão manso foram utilizadas sementes oriundas de 65 plantas
cultivadas em condições de campo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
- Campus Zé Doca.
A extração por prensagem foi realizada a partir de 356g de albúmen de pinhão manso, obtendose 45,8g de óleo, o que resulta em um rendimento de 12,86%. Segundo Arruda et al. (2004) se utilizado
prensas adequadas para extração, o processo redunda em rendimento de 30 a 35%. O baixo rendimento
obtido nesta pesquisa quando comparado com o alcançado por Arruda et al. (2004) é explicado pela
baixa capacidade da prensa hidráulica Marcon MPH-10. Outros fatores, como a pouca disponibilidade
de nutrientes, luz e água (que influenciam diretamente a nutrição dos frutos) podem ter ocasionado na
baixa quantidade de óleo presente nas sementes.
As análises químicas realizadas no óleo de pinhão manso extraído procederam-se segundo as
normas os procedimentos operacionais da Brasil Ecodiesel, Unidade Itaqui-MA. Os resultados obtidos
durante a caracterização físico-química do óleo obtido são mostrados a seguir (Tabela 1).
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Tabela 1 – Caracterização físico-química do óleo de Jatropha curcas L. extraído por prensagem
mecânica.

Análise

Óleo de pinhão manso

Especificações ANP

Índice de Acidez (% de A.O.)

4,96 + 0,58

1%

Umidade (%H 2 O)

4,2 + 2,98

Isento

0,01 + 0,004

0,80

Alcalinidade combinada (mg NaOH/g)

Observa-se claramente que o índice de acidez e o teor de umidade do óleo de pinhão estão não
conformes quando comparados com as especificações da Resolução 042/2004 da ANP. Segundo esta
resolução, o teor máximo permitido para o índice de acidez é de 1%, além de ser isento de água. O óleo
extraído não estava adequado para ser utilizado no processo de transesterificação, haja vista que pode
interferir diretamente no rendimento reacional para produção de biodiesel. Para tal se faz necessário
refinar o óleo e garantir sua utilização na obtenção de biodiesel.
A alcalinidade combinada está dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela ANP. O óleo
de pinhão manso revelou baixa alcalinidade combinada indicando que a formação de sabão ao longo da
obtenção de biodiesel a partir deste insumo seria desprezível.

3. CONCLUSÃO
Os resultados obtidos no decorrer da execução deste trabalho nos permitem inferir que:
A utilização da prensa hidráulica Marcon MPH-10 para extração do óleo de pinhão não mostrouse eficiente para produção industrial, pois o rendimento obtido foi bem abaixo do conteúdo planejado.
Entretanto, em se tratando de escala laboratorial, tal sistema de extração mecânica pode ser utilizado,
para fins didático-pedagógico.
O índice de acidez e o teor de água encontrados no óleo extraído estão bastante elevados
quando comparados com os padrões em vigor, carecendo de um pré-tratamento antes de ser destinado
para transesterificação. As condições de cultivo da Jatropha curcas L. devem ser monitoradas para
garantir um produto que atenda a demanda da indústria de biodiesel.
A alcalinidade combinada foi o único padrão de qualidade entre os analisados neste trabalho
que atendeu a especificidade da ANP e possivelmente contribuirá para aumentar o rendimento do
biodiesel desde que os parâmetros de umidade e índice de acidez sejam devidamente ajustados.
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RESUMO
No ensino de ciências as atividades experimentais podem contribuir de forma significativa para
construção do senso crítico dos educandos, a partir do momento em que sua abordagem, não mais se
restringir a um roteiro, cujo resultado é determinado pelo professor. Trata-se da importância em
explorar os conhecimentos prévios dos alunos, através da problematização. O presente trabalho
caracteriza-se como uma atividade experimental, que utiliza os conceitos referentes aos processos de
separação de misturas, características das misturas e/ou sistemas homogêneos e os resultados obtidos
durante procedimentos experimentais, para questionar o comportamento físico da gasolina. A atividade
é desenvolvida por dez bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID),
alunos do curso; Licenciatura em Química, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN).
As experiências adquiridas durante cada etapa de experimentação expressam a busca pelo saber
científico, onde a discussão reflexiva cria um ambiente de estudo coletivo, em que os licenciandos
constroem novas possibilidades para orientar didaticamente um experimento.

Palavras-chaves: Gasolina, Filtração, Educação Química.
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INTRODUÇÃO
O PIBID foi implantado no IFRN em 2009 no Campus Central, em Natal. No dia 13 de abril de 2010
iniciou-se oficialmente o subprojeto no curso de Química do Campus de Ipanguaçu. O PIBID Ipanguaçu é
formado por um professor do curso de Química (coordenador de área), 10 bolsistas, 3 do segundo
semestre, 6 do quarto semestre e 1 do quinto semestre, uma professora da escola conveniada
(supervisor), que leciona na Escola Estadual Juscelino Kubitschek (JK), a maior do estado do Rio Grande
do Norte, situada no município de Assú.
Este trabalho relata uma experiência didática vivenciada pelos bolsistas do PIBID durante a
preparação de uma aula sobre processos de separação de misturas, a ser ministrada para alunos do
primeiro ano do ensino médio do curso técnico de agroecologia no IFRN. As atividades que vem sendo
desenvolvidas pelo grupo são realizadas com base nas ações previstas no subprojeto. Dentre as ações
planejadas para o PIBID Química Ipanguaçu, duas foram priorizadas: “Elaborar experimentos didáticos
com materiais do cotidiano e realizá-los nas aulas” e “Explicar quimicamente os fenômenos envolvidos
nas principais atividades comerciais da região”, com o intuito de melhorar a aprendizagem de conceitos
científicos e associação entre práticas com materiais do cotidiano e a teoria estudada na sala de aula.
Além disso, busca-se o envolvimento dos alunos com as atividades locais e interação com a comunidade
produtiva da região, uma vez que o Vale do Açu está inserido em um dos estados brasileiro maiores
produtores de petróleo.
A partir de conflitos cognitivos provocados pelas observações durante a filtração de uma
amostra de gasolina, busca-se apresentar a relevância de fenômenos que ocorrem em nosso dia a dia
quando são inseridos no cotidiano escolar, uma vez que se traduz no ensino por descoberta. Desse
modo, essa visão se traduz de uma educação científica que liberta o conhecimento das características
do senso comum e possibilita o conhecimento científico.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A experimentação no ensino de ciência possibilita novas formas de apropriação do
conhecimento, uma vez que os conceitos “saem” do abstrato e passam a auxiliar na compreensão do
concreto, ou seja, dos fenômenos que podem ser observados nos experimentos.
[...] 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. (FRANCISCO Jr.;
FERREIRA; HARTWIG, 2008, p. 34).

Um dos aspectos positivos das práticas experimentais que merece ser explorado pelos
professores é o estímulo ao senso crítico. Viabilizar os questionamentos em sala, seja durante a
interpretação das teorias ou durante uma prática experimental, faz do educador um indivíduo que
busca aprender ao ensinar, pois busca conquistar junto ao educando, a criticidade necessária para
descobertas significativas. “O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática
docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão” (FREIRE, 2006, p.
26).
A execução de experimentos é fundamental para o desenvolvimento de várias habilidades
relacionadas à construção do conhecimento científico, pois a não restrição, diante das concepções
estabelecidas como verdadeiras, frente ao que se observa, conduz à busca por explicações que possam
ser melhor aplicadas.
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Ao desenvolver um experimento com os educandos, o educador precisa atentar para os
conteúdos que podem ser trabalhados durante a prática, além da forma como serão relacionados com
os fenômenos. O experimento não deve ser compreendido como resultado da execução rigorosa de
procedimentos expressos num roteiro, mas como recurso para aquisição de conhecimentos necessários
à visualização e interpretação de determinados fenômenos.
[...] quando o experimento é realizado com a intenção de que os alunos obtenham os
resultados esperados pelo professor, não há problema algum a ser resolvido, e o
aprendiz não é desafiado a testar suas próprias hipóteses ou encontrar inconsistência
entre sua forma de explicar e a aceita cientificamente. (GUIMARÃES, 2009, p.198).

Superar a atividade mecanicista comum na execução de experimentos implica em conduzir o
pensamento do aluno à inquietação, ou seja, torná-lo investigativo e consciente de que sempre é
possível adquirir novas experiências de aprendizado. “Só é possível explicar um fenômeno a partir do
momento em que este seja pessoalmente significativo, a partir do momento em que a curiosidade seja
despertada nos estudantes”. (op. cit, p. 36).
Ao realizarem o exercício da reflexão coletiva, para elaborar uma aula com o auxílio de
demonstrações experimentais, os bolsistas do PIBID depararam-se com dúvidas que os conduziram a um
aprofundamento teórico sobre a gasolina, no que diz respeito ao seu comportamento físico e as
características de misturas homogêneas.
[...] uma mistura homogênea é a mesma em diferentes regiões. Misturas homogêneas
são frequentemente chamadas de soluções. Alguns exemplos comuns incluem [...] a
gasolina (uma mistura que contém compostos de carbono e de hidrogênio
denominados hidrocarbonetos) (KOTZ, 2009, p.14).

Durante uma aula ministrada para uma turma de primeiro ano do ensino médio, utilizou-se
gasolina misturada a uma solução aquosa de sulfato de cobre, para exemplificar um dos processos de
separação de misturas. Esse processo foi demonstrado com a utilização de um funil de bromo,
característico da separação de líquidos insolúveis, através da decantação, que “aproveita as diferenças
de densidades. Um líquido flutua sobre outro líquido, ou está acima de um sólido, e pode ser
decantado.” (ATKINS, 2006, p. 71).
A partir dos questionamentos que surgiram acerca da classificação da gasolina como mistura
ou tipo de dispersão, foram confrontadas as idéias sobre as características do combustível, quando
submetido à filtração, que: “[...] usa as diferenças de solubilidade (capacidade de se dissolver em um
dado solvente). Agita-se a amostra com o solvente no líquido e passa pelo filtro, mas os componentes
insolúveis ficam nele retidos” (ibidem, p. 71).
A experimentação enquanto forma de desenvolver a criticidade e o raciocínio lógico, princípios
da educação científica, busca conciliar racionalmente os conceitos científicos com as observações. Uma
estratégia que pode ser utilizada pelo professor durante atividades práticas é o questionamento sobre
determinados aspectos do experimento, que guiem os alunos a novas curiosidades. Quando realizam
um experimento, recorrem a uma série de conhecimentos, a fim de executar as atividades de forma
correta. Se um problema ou conflito surge durante esse percurso, o aluno terá de refletir sobre a
relação entre as teorias que adotou como referência, e aquilo que concretiza.

A dificuldade aparece no caminho, para atingir a um fim que pode originar conflitos
cognitivos nos alunos, possibilitando o trabalho ativo do pensamento. O estudante
toma consciência da situação problemática (marco de referência, em que se dá a
percepção do problema) e pode buscar as formas de resolvê-la. Mas a contradição só
pode aparecer quando o aluno é capaz de traduzir para si essa contradição, em termos
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compreensíveis, e quando tal situação está em aparente desacordo com convicções e
conhecimentos anteriores conhecidos por ele. (NÚÑEZ; SILVA, 2002, p. 1199 – 1200).

As dúvidas que surgiram durante a realização das filtrações geraram a necessidade de elaborar
explicações para justificar o comportamento da gasolina, conforme as etapas dos procedimentos
experimentais, que por sua vez, contribuíram para a idealização de um experimento.
[...] a atividade experimental pode-se converter numa atividade cognoscitiva criadora
e, para isso, não se devem utilizar tarefas reprodutivas, mas investigativas e
produtivas, nas quais possam ser construídos e empregados os conhecimentos
assimilados. (op. cit, p. 1199).

A produção científica, quando desenvolvida com base numa abordagem didática, que auxilia o
educando na compreensão do universo fenomenológico que o rodeia e na reflexão crítica sobre seu
papel na sociedade enquanto cidadão contribui de forma significativa, habilitando-o a transformar a
realidade conscientemente.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para verificar as características observadas na gasolina testada foram usados os seguintes
materiais:
1° Etapa
Com os materiais sobre a bancada do laboratório de ciências, iniciou-se o experimento
posicionando o papel filtro, maioria dos poros com 8 μm, indicado para filtração de precipitados
finíssimos, no funil de vidro. Depois o funil foi colocado sobre o balão de fundo chato, feito isso,
adicionou-se uma pequena quantidade de gasolina comum dentro do funil. O filtrado possuía uma
coloração menos intensa do que a cor característica do combustível, antes do processo de separação.
Apresentava duas fases, cada uma com uma coloração e densidade diferentes, ambas possuíam uma cor
rosada, sendo que, a fase mais densa apresentava a cor mais intensa e menor volume, e a menos densa
apresentava coloração menos intensa e maior volume, considerando as densidades do diesel e da
gasolina. Depois da filtração, perturbou-se o sistema, e foi perceptível que enquanto a mistura era
agitada, ela apresentava uma única cor, no entanto, ao colocá-la em repouso, rapidamente
apresentaram-se as duas fases.
Repetiu-se o mesmo procedimento, este sendo com a gasolina adquirida de outro posto.
Nesse sistema, o filtrado foi depositado em um tubo de ensaio. À medida que a gasolina, passava pelo
funil e entrava em contato com conteúdo filtrado, que já estava dentro do tubo de ensaio, eram
perceptíveis algumas “gotículas” que desciam rapidamente até se depositarem no fundo do recipiente.
Essas “gotículas” formavam uma fase de coloração mais intensa. Por fim, observou-se que o filtrado
apresentava o mesmo número de fases, cada fase possuía a mesma coloração demonstrada no
experimento descrito acima, o volume das fases era diferente. A fase de cor mais intensa era inferior a
do primeiro experimento, e a que possuía a cor menos intensa era superior.
Para compreender o comportamento bifásico da gasolina testada, característica apresentada
após a primeira etapa de filtração, iniciou-se um aprofundamento teórico, que originou uma nova
hipótese, levantada por outra bolsista, em relação à causa desse comportamento. Posteriormente,
adotando como base o mesmo processo de separação, dois novos procedimentos foram desenvolvidos,
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com o intuito de esclarecer as dúvidas suscitadas, além de testar as ideias prévias adquiridas após as
primeiras observações experimentais.
Partindo dessa ótica, realizou-se uma revisão de literatura com finalidade de um levantamento
de informações acerca da composição química da gasolina e adição de solventes na sua adulteração,
para a realização da segunda etapa.
Com base nos dados obtidos a partir das seis amostras de gasolina, houve discussões por parte
dos bolsistas, de que a gasolina da primeira etapa apresentou um comportamento diferente de uma
solução. Partindo desse ponto levantou-se a hipótese de que esse fenômeno pode ter ocorrido pelo fato
da gasolina ter sido adulterada com o óleo diesel.
2° Etapa
O procedimento incluiu a utilização da capela para manipular as amostras de gasolina, que
foram submetidas à filtração com os respectivos registros do tempo necessário para cada uma das
amostras, seguido do recolhimento dos filtrados nas provetas graduadas de 250 mL cada, com a
expectativa de uma posterior decantação, apresentados na tabela abaixo:

Tabela 1 – Tempo decorrido da filtração.

AMOSTRAS

Tempo de Duração

Amostra A

25min.

Amostra B

17min.

Amostra C

20min.

Amostra D

24min.

Amostra E

37min.

Amostra F

18min.

Figura 1- Amostras de A a F da esquerda para a direita
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Depois esse material foi levado à capela e logo adicionou-se a gasolina em pequenas
quantidades, até que se obtivesse 150 mL. Em seguida, o gargalo da proveta foi revestido com o papel
filme e exposto sobre uma bancada.
Nesse experimento, a gasolina, depois de filtrada, apresentou uma coloração menos intensa
do que sua cor característica, depois da filtração, essa possuía aspecto uniforme. O papel filtro utilizado
no processo demonstrou uma tonalidade rosa, mais clara do que o da primeira etapa. Após essa etapa,
observou-se que nenhuma das amostras testadas apresentavam as mesmas características verificadas
na primeira etapa experimental. Por fim, percebeu-se que os filtrados apresentavam uma única fase e
coloração uniforme. Em decorrência dos resultados das amostras não apresentarem duas fazes como na
primeira etapa, não houve realização com as dez amostras, apenas seis foram submetidas à filtração.
Com base nos resultados das seis amostras, foi decidido partir da hipótese de que na primeira
etapa, a gasolina estava adulterada com o óleo diesel. Partindo dessa suposição, foi realizado um
experimento envolvendo a mistura da gasolina com o óleo diesel. O procedimento foi realizado do
seguinte modo:
3° Etapa
Numa proveta de vidro de 100 mL misturou-se 10 mL de óleo diesel a 75 mL de gasolina. Logo
foram percebidas duas fases. Em seguida, com o bastão de vidro, perturbaram-se os combustíveis até
apresentarem uma mistura uniforme. Após três minutos em repouso, para uma possível sedimentação,
observou-se que a mistura não sofreu decantação. Realizada essa etapa, filtrou aproximadamente 20
mL da mistura. Após esse processo, a mistura foi deixada em repouso por aproximadamente cinco
minutos, para uma suposta sedimentação. Observou-se a presença de duas fases, cujas colorações eram
diferentes. A fase mais densa apresentava coloração menos intensa.
Repetiu-se o mesmo procedimento, com quantidades diferentes dos dois combustíveis. Numa
proveta de vidro de 100 mL, misturou-se 20 mL de óleo diesel a 50 mL de gasolina. Com um bastão de
vidro, perturbou-se o sistema até apresentar uma única fase. Submetida uma parte da mistura à
filtração, não foi perceptível a separação das duas fases do filtrado.
Após as observações feitas sobre a terceira etapa, foi realizada a quarta, onde amostras da
mistura gasolina/diesel, em diferentes proporções foram submetidas ao mesmo processo de separação
das etapas anteriores.
4ª etapa
Essa etapa foi realizada com sete amostras A, B, C, D, E, F e G. A amostra A foi submetida à
filtração. Numa proveta de vidro de 100 mL, mediu-se 10 mL de óleo diesel, em seguida, adicionou-se 75
mL de gasolina. Logo, pôde-se perceber que na extremidade inferior da proveta, a coloração era mais
intensa, possuía um aspecto rosado. O volume da fase menos densa era maior e possuía coloração
amarelada típica da gasolina. A mistura foi transferida para o erlenmeyer de vidro de 200 mL, em
seguida agitada e homogeneizada com um bastão de vidro. A mistura apresentou aspecto uniforme e
coloração mais intensa em relação à cor peculiar da gasolina.
Na amostra B a solução obtida foi armazenada no balão de fundo chato, com proporção de 20
mL, e deixada em repouso por cerca de 11min. O escoamento do líquido foi mais lento do que a da
primeira amostra, com o tempo de 40 minutos.
Em C ao adicionar a gasolina ao diesel numa proveta, observou-se que as duas fases eram mais
nítidas, pois as colorações dos combustíveis eram mais intensas. Com o auxílio de um bastão de vidro,
perturbou-se o sistema até apresentar uma mistura uniforme. Após a filtração, 20 mL do filtrado foi
transferido para o balão de fundo chato e deixado em repouso por cerca de 10 min. Na capela
observou-se que o líquido estava evaporando rapidamente, o que resultou na perda de volume da
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mistura. A partir dessa observação, optou-se realizar o procedimento das amostras seguintes fora da
capela. Sobre a bancada do laboratório. As amostras D, E, F e G, foram submetidas ao mesmo
procedimento com o uso dos mesmos materiais, apresentando proporções diferentes dos combustíveis.
Como mostra a seguinte tabela:
Tabela 2: Proporções e tempos de filtragens das misturas.

Amostras

Diesel - Gasolina / mL

Tempo / min.

A

10 em 75

15

B

10 em 80

40

C

10 em 60

29

D

20 em 80

20

E

30 em 70

32

F

10 em 10

25

Na D, teve-se como filtrado 20 mL da mistura dentro balão. Na E, antes da agitação observouse duas fases cujas colorações eram mais intensas que as amostras antecedentes. A última amostra foi
depositada num béquer de 250 mL, e deixada em repouso por 30 min. Após esse intervalo, observou-se
o surgimento de gotículas na mistura. A coloração da amostra possuía uma tonalidade rosada clara.
Após aproximadamente 30 minutos para sedimentação, não se observou uma mistura heterogênea.

ANÁLISE E DISCUSSÃO
Foi notada a presença de um sistema bifásico, caracterizando uma mistura heterogênea,
contrariando a previsão teórica de que o combustível é uma solução, o que gerou conflitos cognitivos,
que originaram as etapas posteriores. Diante disso, partiu-se para a segunda parte experimental com
mais amostras, para verificar se a gasolina apresentaria comportamento semelhante à primeira etapa.
Ao contrário, as seis amostras apresentaram um sistema uniforme. Foi observado que o papel de filtro
utilizado em cada processo exibia uma coloração rosada, evidência de que nas amostras de gasolina,
existiam partículas em suspensão, que após serem filtradas, ficaram retidas, evidenciando que tais
fragmentos possuíam tamanhos superiores a 8 micrômetros, tamanho dos poros do filtro, mas não foi
possível observar outra separação de fases com as amostras testadas.
Surgiu a suposição da primeira amostra ter sido adulterada com óleo diesel, uma vez que
alguns postos podem adicionar um combustível de menor preço para aumentar o lucro. Essa hipótese
surgiu em função da coloração rosada que apareceu no papel de filtro, semelhante à cor característica
do óleo diesel. Como exercício de raciocínio lógico e construção do conhecimento científico, foi
solicitado aos bolsistas que propusessem novos testes para confirmar ou refutar a hipótese inicial. Em
seguida, foram testadas duas amostras da mistura de diesel e gasolina em diferentes proporções, sendo
que essas amostras de gasolina foram colhidas de postos diferentes, para verificar se após a filtração a
gasolina apresentaria as duas fases.
Na primeira proporção a mistura apresentou um sistema uniforme, mas na segunda, o líquido
ficou bifásico. As explicações supostas foram que devido às amostras serem de postos distintos e o
experimento ter sido feito com diferentes proporções de diesel/gasolina, isso poderia ter interferido no
resultado do filtrado. Com base nessas hipóteses, foi realizada a quarta etapa, e que foi utilizada a
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gasolina de um único posto em diferentes proporções, com sete amostras. Logo em seguida, após a
filtração, foram analisadas as sete amostras e observado que nenhuma delas apresentava sistema
heterogêneo. Nesse caso, considerou-se que esse comportamento bifásico acontece com determinadas
amostras de gasolina e que há uma possibilidade de esse fenômeno ocorrer por adulteração com o
diesel, hipótese que será investigada com a continuação dos procedimentos experimentais, cuja
atividade principal é promover a aplicação dos conceitos químicos e a superação da visão experimental
fundamentada no empirismo ingênuo que tem caracterizado a Educação Química.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se que ao invés de demonstrar apenas a separação da mistura de gasolina e solução
de sulfato de cobre, utilizando-se o funil de decantação, é possível desenvolver roteiros de atividades
práticas em que os alunos sejam orientados a realizar misturas de gasolina e diesel em determinadas
proporções, que posteriormente podem ser filtradas, a fim de observar a presença de uma mistura
heterogênea. Nesse caso, a explicação pode ser relacionada às diferenças de solubilidade, o que
possibilita um estudo mais aprofundado sobre separação de misturas, dissolução, e outros conteúdos,
levando à necessidade de se realizar observações sobre as partículas retidas no filtro e seu tamanho,
além da possível ação de agentes dispersantes em combustíveis. Possibilitam-se, através das duas
maneiras de separar um mesmo material, circunstâncias para formulação de hipóteses, mediante
discussões em grupo, que propiciem argumentação e explicações que possam aplicar os conceitos
relacionados aos experimentos, em função das idéias dos alunos.
A teoria passa a ser discutida a partir de questionamentos que auxiliam no desenvolvimento do
experimento. Os alunos são instigados a refletir sobre os conceitos necessários à observação dos
fenômenos. Observou-se que é possível abordar vários assuntos e ao mesmo tempo, estimular o aluno a
investigar jogando novas questões problemas, desenvolvendo assim, o conhecimento científico tanto no
educando quanto no educador.
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RESUMO
As indústrias do setor têxtil estão em amplo crescimento, atingindo hoje uma posição de
destaque na economia nacional. O aumento da produção demandada pelo crescimento do mercado
consumidor gera consequentemente um lançamento contínuo de grandes volumes de águas residuárias
que precisam ser tratadas de forma a reduzir a poluição ambiental decorrente.
Os corantes têxteis por terem uma elevada estabilidade biológica apresentam uma difícil
degradação, ou seja, são compostos altamente recalcitrantes. Devido a essa característica, tornam-se
complicadores nos sistemas de tratamento convencionais (normalmente lodo ativo) empregados pelas
indústrias têxteis.
A fim de reduzir os impactos ambientais causados por substâncias tóxicas, que apresentam
naturalmente elevada recalcitrância, despontam as pesquisas em buscas de novas formas de
tratamento de efluentes, que sejam eficientes e economicamente viáveis. Neste contexto o presente
trabalho apresenta o uso de bagaço de coco (resíduo celulósico) como adsorvente para aplicação no
tratamento de águas residuárias têxteis contendo os azos corantes Acid Red 27, Acid Red 66 e Acid Red
151.
Os resultados obtidos para a adsorção em batelada dos corantes a temperatura ambiente (30º C)
mostraram capacidades de adsorção (qmax) variando na ordem: Acid Red 151 (23,2 mg/g) > Acid Red 66
(6,29 mg/g) e Acid Red 27 (2,46 mg/g). A exceção do corante Acid Red 66 a natureza do fenômeno
adsortivo foi do tipo endotérmica.

Palavras-chave: Efluentes têxteis, azo corante, adsorção, resíduo celulósico.

2179

1. INTRODUÇÃO
O aumento do consumo de fibras têxteis e seus derivados (corantes, surfactantes, aditivos, aminas)
têm como consequência uma grande produção de resíduos altamente nocivos ao homem e ao meio
ambiente. A ausência de um devido tratamento pode ocasionar sérios problemas ao ecossistema.
Segundo Dallago et al. (2005), o consumo médio anual brasileiro de corantes na indústria têxtil é
aproximadamente de 20 toneladas, dos quais 20% são descartados como efluentes líquidos. A principal
fonte desta perda corresponde à fixação incompleta dos corantes à fibra durante o processo de
tingimento.
De acordo com Ru et al. (2009) e Wang et al. (2010), os corantes, principais constituintes dos
resíduos da indústria têxtil, quando lançado em rios ou lagos sem um devido tratamento comprometem
a vida aquática, pois esses compostos têm uma forte capacidade de absorver a luz solar impedindo a
atividade fotossintética das plantas aquáticas. Além do que, apresentam um grande risco para quem é
exposto a esses efluentes, pois os azos corantes possuem um alto potencial carcinogênico.
No atual cenário mundial há um grande desenvolvimento de pesquisas sobre novos processos
(físicos e químicos) de remoção e/ou degradação de efluentes têxteis, despontando o uso da adsorção,
por ser em grande parte eficaz na remoção e economicamente viável. A adsorção se baseia em uma
transferência de massa de uma fase fluida para a superfície de um sólido (SOARES, 1998).
Hoje, há uma procura por novos tipos de adsorventes em substituição ao carvão ativo, com
destaque para os resíduos celulósicos (matérias não convencionais) abundantes no território nacional. O
coco in natura (Cocos nucifera), de enorme incidência no Brasil, apresenta em sua casca uma grande
quantidade de material celulósico com grande potencial adsorvente (NOGUEIRA, 2009).
Com base neste contexto, o presente trabalho visa avaliar a adsorção em solução aquosa e em
batelada dos azos corantes Acid Red 27, Acid Red 66 e Acid Red 151 sobre material celulósico tipo
bagaço de coco. Experimentalmente os estudos foram conduzidos a temperaturas de 30, 45 e 60ºC.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Bagaço de Coco
No presente cenário, há uma busca incessante por materiais de baixo custo que possam ser
utilizados na remoção de poluentes em solução aquosa. Alguns adsorventes celulósicos já vêm sendo
utilizados em diferentes processos adsortivos, como é o caso da casca do arroz e do bagaço da cana-deaçúcar (Gupta et al., 2002 e Rodrigues et al., 2006).
Na maior parte dos casos o material celulósico não é utilizado in natura, e sim na forma de matériaprima vegetal para produção de carvão ativado. De forma oposta, Rodrigues et al. (2006) e Sousa et al.
(2007) utilizaram o resíduo celulósico in natura para testes de remoção de metais pesados.
De acordo com Santiago et al. (2007), o uso da fibra vegetal, em particular a fibra do coco, se
sobressai em vários aspectos quando comparada a outros tipos de materiais que sejam de natureza
sintética, como: custo, biodegradabilidade, capacidade de ser reciclada e altas propriedades mecânicas
específicas.
Segundo Vale et al. (2004), a aplicabilidade da fibra da casca do coco é bastante vasta, sendo
utilizada em indústrias de vários segmentos na produção de artigos, como: sacos, tapetes, colchões,
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escovas, entre outros. A principal aplicação é o uso da fibra da casca do coco para produção de
estofamento para assentos de carros e caminhões, por apresentarem qualidade superior às fibras
sintéticas.

2.2 Azos Corantes
Corantes azo são largamente utilizados em processos nas indústrias têxteis, de alimentos, de
cosmético, entre outros, chegando a ocupar entre 60-70% do mercado de corantes. São caracterizados
por possuírem uma ligação -N=N-, uma complexa composição, extrema toxicidade, elevada
recalcitrância e alta solubilidade em água (Sukumar et al., 2009 e Qu et al., 2008).

3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Adsorvente
3.1.1 Tratamento Físico
De acordo com Rosa et al. (2004), as cascas de coco verde (Cocos nucifera) foram tratadas para
utilização como adsorvente celulósico, passando por três etapas de beneficiamento para obtenção do
pó e da fibra.
Na primeira etapa, a casca de coco é cortada e triturada por um rolo de facas fixas. Durante a
segunda etapa ocorre extração da umidade, cerca de 85%, via compressão mecânica. Já na terceira
etapa são separadas as fibras do pó em uma máquina selecionadora, equipada com um rolo de facas
fixas e uma chapa perfurada. O material é turbilhonado ao longo do eixo da máquina, o que faz com que
o pó caia pela chapa perfurada e a fibra saia no fim do percurso. No final do processamento, obtém-se
um rendimento de 15% de pó e 7,5% de fibra, em relação à matéria-prima.
O pó bruto foi inicialmente lavado com água, seco ao sol e peneirado. A fração retida após
peneiramento e correspondente à faixa granulométrica entre 32-60 mesh (0,500-0,250 mm) foi
designada de pó do bagaço da casca de coco in natura (NOGUEIRA, 2009).

3.1.2 Tratamento Químico
O pó do bagaço da casca de coco in natura foi tratado com solução de HCl 1 mol/L (para
modificação/ativação da superfície celulósica). Durante o tratamento, 15,0 g de pó de bagaço foram
deixadas em contato com 300 mL da solução modificadora, sob agitação constante (120 rpm), durante
intervalo de 24 horas. Em seguida, a amostra foi filtrada a vácuo, lavada com 180 mL de água destilada,
120 mL de solução tampão (acetato de sódio/ácido acético- pH 5,0) e deixada para secar ao sol
(NOGUEIRA, 2009). A fração obtida após peneiramento e correspondente à faixa granulométrica entre
32-60 Mesh (0,500- 0,250 mm) foi designada genericamente de pó do bagaço da casca de coco tratado
quimicamente.

3.2 Adsorbatos
Experimentalmente foram utilizadas soluções aquosas dos corantes ácidos AR-27, AR-66 e AR-151
como adsorbatos para verificar o equilíbrio de adsorção sobre material celulósico (bagaço do coco) em
termos da estrutura porosa. Na Figura 1 abaixo estão apresentadas as estruturas moleculares dos
corantes utilizados neste estudo.
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(B)

(A)

(C)
Figura 1 - Estruturas moleculares dos corantes: (a) AR-27, (b) AR-66 e (c) AR-151

3.3 Ensaio Adsortivo Típico
A adsorção dos corantes AR-27, AR-66 e AR-151 foi realizada segundo a técnica do banho finito de
líquido, relatada por Everett (1986). O modelo empregado consiste em adicionar aproximadamente 0,1
g do material celulósico em um erlenmeyer de 125 mL contendo 40 mL de solução do corante. As
concentrações empregadas variaram entre 5 e 100 ppm e foi utilizada água destilada como solvente. A
mistura foi agitada durante 2 horas, período que se mostrou eficiente para se atingir o equilíbrio de
adsorção, em um shaker com rotação de 150 rpm e sob as temperaturas de: 30ºC, 45ºC e 60ºC. A
concentração residual do adsorbato foi monitorada em espectrofotômetro UV-Visível (UV 100 Thermo
Corp.) usando comprimento de onda de 510 nm para o AR-66 e AR-151, e 520 nm para o AR-27. A
capacidade de adsorção (q) do corante foi calculada usando a relação:

q

VC
m

[Eq. 01]

Onde: V é o volume da solução do corante, m é a massa de adsorvente utilizada e C é a diferença
entre as concentrações inicial e final dos corantes em solução.
Os modelos de Langmuir e Freundlich foram aplicados a partir dos dados das isotermas
experimentais. O modelo de Langmuir é representado pela equação 02 ou por sua forma linearizada (Y =
A + BX), descrita na equação 03:

q KC
q
1 K C
max

L

[Eq. 02]
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e

[Eq. 03]

Onde: q (mg/g) representa a capacidade de adsorção, C e (mg/L) é a concentração do adsorbato na
fase fluida, q max (mg/g) é a capacidade máxima de adsorção ou quantidade máxima de adsorbato que
pode ser retida no adsorvente e K L é a constante de Langmuir.
A isoterma de Freundlich está representada pela equação 04 ou por sua forma linearizada (Y = A +
BX), descrita na equação 05:

qK C
F

1/ n

[Eq. 04]

e

ln q  ln K F  1 / n ln Ce

[Eq. 05]

Onde: q (mg/g) é capacidade de adsorção, K F é a constante de Freundlich, 1/n é a medida da
heterogeneidade da superfície e C e (mg/L) a concentração de equilíbrio de corante na solução.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
A morfologia da superfície do adsorvente celulósico tratado foi obtida a partir da verificação por
meio da técnica de microscopia eletrônica de varredura. Observou-se uma estrutura bastante
heterogênea (Figura 2), o que pode ser atribuído ao processo de tratamento ácido ao qual o material foi
submetido e à rigorosa agitação mecânica empregada para favorecer o contato com a solução ácida.
Estes procedimentos tendem a aumentar o número de poros na superfície do adsorvente, favorecendo
o processo adsortivo.

Figura 2 - Micrografias da superfície do pó de bagaço da casca de coco in natura.

Os resultados experimentais obtidos mostraram que a adsorção foi mais efetiva para o corante AR151 seguido pelos corantes AR-66 e AR-27, respectivamente. Para os corantes AR-151 e AR-27, o
aumento de temperatura diminui a capacidade de adsorção, caracterizando um adsorção exotérmica,
porém, a molécula de AR-66 demonstrou um comportamento anômalo, apresentando aumento da
capacidade adsortiva com o incremento da temperatura na faixa de valores investigados.
A Figura 3 apresenta as isotermas de Langmuir e Freundlich para a adsorção em batelada dos azos
corantes em estudo.
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Figura 3 - Isotermas de Langmuir e Freundlich para a adsorção dos corantes AR-27 (a), AR-66 (b) e AR-151 (c) nas
temperaturas de 30, 45 e 60º C.

A Tabela 1 apresenta os correspondentes parâmetros de equilíbrio obtidos a partir das isotermas de
adsorção dos corantes sobre o resíduo celulósico nas temperaturas de 30ºC, 45ºC e 60ºC.
Tabela 1 – Parâmetros de Langmuir e Freundlich para adsorção dos corantes AR-27, AR-66 e AR-151 em meio
aquoso sobre adsorvente celulósico a temperaturas de 30, 45 e 60ºC.
Parâmetros de Langmuir
Adsorbato

Acid Red 27

Acid Red 66

Acid Red 151

Parâmetros de Freundlich

Temperatura
q max
(mg/g)

KL

R²

KF

1/n

R²

30ºC

2,46

0,031

0,995

0,130

0,6149

0,941

45ºC

1,60

0,035

0,999

0,110

0,5622

0,968

60ºC

1,62

0,026

0,991

0,084

0,6092

0,943

30ºC

6,29

0,067

0,996

0,698

0,5013

0,935

45ºC

7,72

0,060

0,989

0,792

0,5230

0,934

60ºC

8,26

0,065

0,999

0,854

0,5194

0,949

30ºC

23,2

0,129

0,999

3,029

0,5580

0,932

45ºC

13,3

0,160

0,983

2,035

0,4938

0,965

60ºC

11,1

0,228

0,987

2,218

0,4265

0,965
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Em geral para todos os sistemas corante/adsorvente celulósico o modelo de Langmuir produziu
melhor ajuste experimental dos dados obtidos, conforme apresentado na Tabela 1. Os valores de K L ,
q máx , K F e 1/n decrescem com o aumento da temperatura, porém, entre 45ºC e 60ºC a diferença de
temperatura não foi o suficiente para haver uma considerável mudança no comportamento adsortivo,
tendo assim, os valores dos parâmetros adsortivos bem próximos. As capacidades máximas de adsorção
máximas encontradas foram de 23,2 mg/g para o AR-151 (a 30o C); 6,29 mg/g para o AR-66 (a 45o C) e
2,46 mg/g para o AR-27 (a 30o C). Na isoterma de Freundlich, os valores de 1/n são menores que a
unidade em todos os casos, configurando assim, sistemas favoráveis à adsorção, nas três temperaturas
estudadas.
No processo de adsorção das moléculas de AR-27 e AR-151 a adsorção diminui com o aumento da
temperatura, caracterizando um fenômeno exotérmico. Para o corante AR-66, quanto ao efeito da
temperatura sobre a eficiência da adsorção, observou-se um comportamento anômalo tipicamente de
natureza endotérmica, conforme já relatado em Li et al. (2010) e Mahmoodi et al. (2010).

5. CONCLUSÃO
Experimentalmente, o adsorvente celulósico mostrou-se promissor somente na remoção do corante
AR-151, com capacidades máximas de adsorção de 23,2 mg/g. Para os demais corantes as capacidades
adsortivas foram 3 a 10 vezes menores.
Em todos os sistemas adsortivos, os valores de capacidade de adsorção (qmáx) aumentaram na
seqüência: AR-151> AR-66 > AR-27, indicando que para os adsorventes celulósicos a molécula de AR-151
apresenta maior afinidade de adsorção à estrutura celulósica.
Os dados adsortivos apresentaram maior ajuste ao modelo de Langmuir. As correlações (R2)
encontradas para esta isoterma variaram entre 0,983 e 0,999.
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RESUMO
Nas últimas décadas, vários estudos relacionados à extração e caracterização de
galactomananas e outros polissacarídeos têm sido realizados com a finalidade de verificar as possíveis
aplicações desses compostos nas áreas médica, farmacêutica, cosmética, alimentícia, agricultura dentre
outras. Galactomananas são polissacarídeos neutros hidrofílicos, formados por cadeias lineares de Dmanose, unidas por ligações glicosídicas ß-(1-4), com ramificações de galactose, unidas a unidades de Dmanose de cadeia linear por ligações glicosídicas ɲ-(1-6). São encontradas em endosperma de
leguminosas, formam soluções mucilaginosas de alta viscosidade e interagem sinergeticamente com
vários polissacarídeos, tais como quitosana, polissacarídeo policatiônico amino, obtido pela
desacetilação da quitina. Sua estrutura química é constituída pela repetição de unidades ɴ-(1-4) 2amino-2-deoxi-D-glucose ou (D-glucosamina). Este biopolímero pode ser modificado, fisicamente, o que
lhe confere grande versatilidade. A quitosana vem se destacando, entre os pesquisadores, devido as
suas aplicações tecnológicas e biomédicas. Desse modo, esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo
de verificar qual o comportamento reológico das blendas poliméricas galactomanana/quitosana nas
seguintes proporções 95:5, 90:10, 85:15 e 80:20, visto que, o estudo reológico de polímeros e de
blendas poliméricas tem sido de grande importância para a indústria alimentícia, pois tem sido
crescente a busca de diversos tipos de alimentos. Utilizou-se galactomanana extraída de endosperma de
sementes de Adenanthera pavonina L. e quitosana de baixo peso molecular de procedência
Sigma/Aldrich. As soluções de galactomanana e quitosana foram preparadas solubilizando-se os
respectivos polímeros em ácido acético. Os polissacarídeos foram solubilizados e as blendas poliméricas
homogeneizadas em concentrações distintas. O comportamento reológico das blendas foi avaliado em
viscosímetro rotacional com diferentes intervalos de temperatura. A análise das curvas de viscosidade
mostrou que as blendas poliméricas de galactomanana/quitosana apresentam comportamento de
fluidos não-Newtonianos pseudoplásticos. Os resultados mostraram que a temperatura, a taxa de
cisalhamento, a concentração e a velocidade de cisalhamento são fatores que alteram a viscosidade das
blendas.
Palavras-chave: polissacarídeos, galactomanana, quitosana, blendas poliméricas.
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1. INTRODUÇÃO
Reologia é o estudo que descreve o comportamento deformacional de um corpo sob a
influência de tensões, em determinadas condições termodinâmicas ao longo de um intervalo de tempo.
O Corpo pode ser sólido, líquido ou gasoso. Os sólidos ideais deformam-se elasticamente e a energia
utilizada na deformação do corpo é totalmente recuperada quando a tensão é removida, já os fluidos
ideais (Newtonianos) como líquidos ou gases se deformam irreversivelmente, ou seja, eles fluem e a
energia utilizada na deformação é dissipada na forma de calor, não sendo recuperada pela remoção da
tensão (SCHRAMM, 2006).
Quando os fluidos Newtonianos são deformados, a tensão de cisalhamento é diretamente
proporcional à taxa de deformação. Já os fluidos não-Newtonianos quando submetidos a uma
deformação, podem ser classificados como dependentes ou independentes do tempo. Os fluidos com
comportamento reológico independente do tempo, sob condições de temperatura e composição
constantes, apresentam viscosidade aparente dependente somente da taxa de deformação ou da
tensão de cisalhamento; já os fluidos com comportamento reológico dependente do tempo, a
viscosidade aparente, também, depende da duração da taxa de deformação. (RAO, 1977; RAO, 1986).
Quanto aos sólidos podem sofrer tensão de cisalhamento, enquanto os líquidos, como a água, podem
somente ser cisalhados. Tanto os sólidos como os fluidos apresentam comportamento reológico
diferente quando submetidos a tensões (SCHRAMM, 2006).
Entre gases e líquidos, não ocorrem diferenças reológicas significativas, visto que, ambos
apresentam praticamente o mesmo comportamento deformacional. Os corpos reais, que não são nem
sólidos ideais, nem líquidos ideais, também podem se deformar irreversivelmente sob a ação de uma
força externa. Alguns líquidos de importância técnica e industrial apresentam comportamento
semelhante aos dos líquidos ideais. Os líquidos, em sua maioria apresentam comportamento reológico
que os classificam entre os líquidos e os sólidos: eles são viscosos e elásticos, sendo por isso,
denominados de viscoelásticos (SCHRAMM, 2006).
O estudo reológico compreende propriedades como plasticidade, elasticidade e viscosidade. A
viscosidade descreve a propriedade física de um líquido de resistir ao fluxo sob uma tensão de
cisalhamento. Quanto mais viscoso um líquido maior será sua resistência ao fluxo, bem como seu
coeficiente de viscosidade. Nos gases, a viscosidade está relacionada com a transferência de impulsos
devido à agitação molecular; nos líquidos relaciona-se com as forças de coesão inter molecular. A
viscosidade pode depender de seis parâmetros independentes: temperatura, pressão, taxa de
cisalhamento, tempo, campo elétrico e natureza físico-química da substância, como por exemplo, se o
líquido é água, óleo, mel, um polímero fundido, uma solução de polímeros, dentre outros (SCHRAMM,
2006).
Desse modo, esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de verificar qual o comportamento
reológico das blendas poliméricas galactomanana/quitosana nas seguintes proporções 95:5, 90:10,
85:15 e 80:20, visto que, o estudo reológico de polímeros e de blendas poliméricas tem sido de grande
importância para a indústria alimentícia, pois tem sido crescente a busca de diversos tipos de alimentos.
O presente artigo se divide da seguinte forma: na segunda seção apresenta-se a
fundamentação teórica; na terceira, materiais e métodos utilizados; na quarta seção os resultados
obtidos nesta pesquisa, bem como, a discussão destes resultados e, na quinta e última seção,
apresentam-se as considerações finais.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nas últimas décadas muitos estudos relacionados à extração e caracterização de
polissacarídeos foram realizados com o objetivo de verificar as aplicações destes compostos na saúde
humana e em outras áreas (FUKUDA et al., 2009).
Polissacarídeos são polímeros naturais de média e alta massa molecular, constituídos por um
único ou por diferentes tipos de monossacarídeos, diferem entre si na identidade de suas unidades
monossacarídicas repetidas, nos tipos de ligações, no comprimento de suas cadeias e no grau de
ramificação das cadeias (CUNHA et al., 2009; LEHNINGER, 2006). Os polissacarídeos se dividem em
homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos.
Os homopolissacarídeos são formados por apenas um tipo de unidade monomérica, são
utilizados como forma de armazenar energia que será utilizada pelas células; tais como o amido e o
glicogênio. Os heteropolissacarídeos são formados por dois ou mais tipos diferentes de unidades
monoméricas e fornecem suporte extracelular nos organismos de todos os reinos naturais (LEHNINGER,
2006).
Polissacarídeos com aplicações industriais podem ser extraídos de animais, plantas, fungos,
inclusive de algas e também podem ser obtidos através da fermentação microbiológica. Nas plantas
superiores estes podem ser obtidos de exsudatos, sementes, frutos e tubérculos (CUNHA et al., 2009).
As galactomananas são exemplos de polissacarídeos extraídos de plantas.
Galactomananas são polissacarídeos neutros encontrados em endosperma de sementes de
leguminosas, onde desempenham papel de reserva. Podem ser obtidas também de fontes microbianas,
como leveduras e fungos (DE SOUZA, 2009; FERREIRA, 2008). A galactomanana é composta de uma
cadeia principal formada por unidades monossacarídicas de ɴ-D-manopiranose unidas por ligações
ŐůŝĐŽƐşĚŝĐĂƐ ;ϭїϰͿ͕ ƐƵďƐƚŝƚƵşĚĂƐ Ğŵ K-6, por unidades monossacarídicas de ɲ-D-galactopiranose, em
graus variados, dependendo da espécie (DE MATOS, 2008). A Figura 1 mostra a estrutura química da
galactomanana.

Figura 1. Estrutura Química da Galactomanana.

Devido à sua estrutura, as galactomananas são hidrofílicas e formam soluções mucilaginosas
de alta viscosidade (MATOS, 2000), além de interagir, sinergicamente, com outros polissacarídeos, tais
como, xantana, ágar e carragenana, formando gel (VALENGA, 2007). Em soluções compostas apenas por
galactomananas, não ocorre formação de gel (DE MATOS, 2008).
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O comportamento sinérgico e as propriedades físico-químicas das galactomananas são
importantes para aplicações industriais. Esse polissacarídeo pode ser usado como agente espessante,
estabilizante, emulsificante, floculante e inibidor sinérgico, o que o torna um material muito utilizado
em indústrias alimentícias, cosméticas, farmacêuticas e têxteis (VALENGA, 2007).
Outro polímero também muito utilizado em aplicações industriais por ser, atóxico,
biodegradável e biocompatível é a quitosana (AZEVEDO et al., 2007). Quitosana é um polissacarídeo
amino, obtido pela reação de desacetilação da quitina em meio alcalino, encontrado no exoesqueleto de
crustáceos, insetos e na parede celular de fungos. Formada por unidades monoméricas de 2-amino-2desoxi-D-glicopiranose unidas por ligações glicosídicas ɴ-;ϭїϰͿ͕ Ă ƋƵŝƚŽƐĂŶĂ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĚŝƐƐŽůǀŝĚĂ Ğŵ
soluções aquosas de ácidos fracos diluídos, fato que ocorre devido à protonação de seus grupos amino,
sendo o ácido acético o mais utilizado (LARANJEIRA et al., 2009). A Figura 2 mostra a estrutura química
da quitosana.

Figura 2. Estrutura Química da Quitosana.

Esse biopolímero pode ser modificado fisicamente, o que lhe confere grande versatilidade,
podendo ser preparado em forma de pó, flocos, micro esferas, nano partículas, filmes e esponjas. Nas
duas últimas décadas a importância da quitosana cresceu muito, devido ao aumento do conhecimento
de sua funcionalidade em aplicações tecnológicas e biomédicas. Suas propriedades vêm sendo
exploradas na área alimentícia, biomédica, cosmética, farmacêutica, agrícola e ambiental (LARANJEIRA
et al., 2009).
Os polímeros podem ser utilizados sozinhos ou misturados com outros polímeros. Blendas
poliméricas são misturas de dois ou mais polímeros, sem que haja ligação química entre eles, sendo
compostas por soluções de polímeros (ORÉFICE et al., 2004). Blendas poliméricas apresentam melhorias
significativas em suas propriedades físicas, físico-químicas e de processamento quando comparadas aos
polímeros puros (TONHI et al., 2002).
Em 2004, Figueiró e colaboradores estudaram as propriedades fisico-químicas e dielétricas de
filmes de colágeno / galactomananas de Adenanthera pavonina L., reticulados com glutaraldeído e
observaram que a presença de galactomanana nos filmes, aumentou o entumescimento (FIGUEIRÓ, et
al., 2004).
O efeito sinergético da blenda kappa-carragenana/goma de guar também foi investigado,
através da técnica de transmissão de fóton, e confirmando que a adição da galactomanana aumenta a
força do gel, o entumescimento, assim como, altera a textura do gel, a elasticidade e sua resistente (DEA
et al., 1975; ARDA et al., 2009).
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As galactomananas têm sido estudadas em misturas binárias com outros polissacarídeos, como
a goma xantana, ágar e kappa-carragenana devido sua formação de géis, suas propriedades reológicas e
aplicações em diversos sistemas (FERNANDES et al., 1991; VENDRUSCOLO, et al., 2009).

3. METODOLOGIA
3.1 Materiais
Nesta pesquisa utilizou-se galactomanana extraída de sementes de Adenanthera pavonina L.
(Fig. 3), bem como, quitosana de baixo peso molecular, 75-85% desacetilada SIGMA/ALDRICH.

Figura 3. Sementes de Adenanthera pavonina L.

3.2 Métodos
3.2.1 Obtenção de Galactomanana
A galactomanana foi obtida aquecendo-se as sementes de Adenanthera pavonina L, por 20
minutos em água destilada, seguido por intumescimento durante 12 horas, em seguida, foi separado
manualmente o endosperma do tegumento e do embrião. O endosperma obtido foi seco em acetona,
depois pulverizado e peneirado, obtendo galactomanana em pó.

3.2.2 Preparo da Solução de Galactomanana
Dissolveu-se 20 g de galactomanana em 250 mL de ácido acético (C 2 H 4 O 2 ) 0,1%, em seguida
acrescentou-se mais 750 mL de ácido acético homogeneizando até total solubilização. Após o preparo a
solução foi armazenada sob refrigeração por 24 horas.

3.2.3 Preparo da Solução de Quitosana
Dissolveu-se 2,0 g de quitosana, de baixo peso molecular, em 100 mL de ácido acético
(C 2 H 4 O 2 ) 0,1%, em seguida a solução foi colocada sob agitação magnética até solubilizar
completamente. Após o preparo a solução foi armazenada sob refrigeração por 24 horas.

3.2.4 Preparo das Blendas de Galactomanana/Quitosana
As blendas poliméricas de galactomanana/quitosana foram preparadas pela adição de 5%,
10%, 15% e 20% de solução de quitosana à solução de galactomanana, após o preparo foram
armazenadas sob refrigeração.
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3.2.5 Ensaio Reológico
O ensaio reológico das blendas de galactomanana/quitosana foi realizado em viscosímetro
rotacional Brookfield DV-III Rheometer, modelo V 3.1 LV com refrigerador modelo TC-500 assistido por
computador, em intervalos de temperatura de 10 a 60 °C.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Quando fluidos constituídos por macromoléculas sofrem tensão, suas cadeias poliméricas se
orientem na direção do fluxo. Essa orientação é alterada pelo aumento da mobilidade térmica das
cadeias, que causa um aumento no número de colisões entre as cadeias, resultando em maior
resistência ao escoamento, ou seja, uma maior viscosidade do fluido. Quando a velocidade ou a tensão
de um sistema polimérico aumenta, o grau de orientação das cadeias também aumenta o que diminui a
mobilidade térmica e, consequentemente, a resistência ao escoamento (LUCAS, 2001).

VISCOSIDADE cp

Pela Figura 4, abaixo, pode-se perceber que a viscosidade da blenda galactomanana/quitosana
95:5, é alterada com a variação da temperatura, sendo a viscosidade inversamente proporcional a
temperatura. De modo geral, o aumento da temperatura causa um incremento na movimentação das
moléculas, causando uma diminuição na viscosidade das blendas. Observa-se, também, que a
viscosidade possui picos que vão desde 1824 cp a 10 °C até 300 cp a 60 °C, sendo que a taxa de
cisalhamento é inversamente proporcional viscosidade.
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Figura 4. Curva de Viscosidade da Blenda Galactomanana/Quitosana 95:5.

A Figura 5 mostra que a viscosidade também é alterada pela concentração de quitosana. Na
blenda com 10% de quitosana a viscosidade diminuiu quando comparada a blenda (95:5) com 5% de
quitosana, atingindo picos que vão desde 1644 cp em 10 °C a 270 cp em 60 °C.
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Figura 5. Curva de Viscosidade da Blenda Galactomanana/Quitosana 90:10.

Na Figura 6, observa-se que os valores de viscosidade da blenda polimérica com 15% de
quitosana decrescem de 1500 cp a 10 °C para 337 cp a 60 °C, o que demonstra uma menor resistência
interna ao escoamento em comparação com as blendas com 5% e 10% de quitosana, todavia há uma
alteração em 60 º C sugere-se ter sido devido a um pico de energia no momento do ensaio, devido ser
um procedimento contínuo e realizado em um período longo de tempo.
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Figura 6. Curva de Viscosidade da Blenda Galactomanana/Quitosana 85:15.
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Na blenda polimérica com 20% de quitosana é observado, como nas blendas anteriores, um
decréscimo de viscosidade. Seus valores de viscosidade variam de 1848 cp em 10 °C a 300 cp em 60 °C,
como demonstrado na Figura 7.
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Figura 7. Curva de Viscosidade da Blenda Galactomanana/Quitosana 80:20.

A queda de viscosidade em ambas as blendas também pode ter ocorrido devido à degradação
da cadeia polimérica ou a perda de estabilidade do sistema, causando assim a redução da viscosidade
do sistema polimérico.
Observa-se que em todos os gráficos as blendas possuem comportamento típico de fluidos nãoNewtonianos apresentando características pseudoplásticas, o que é explicado pelo fato de que, sistemas
poliméricos possuem longas cadeias entrelaçadas e enoveladas que quando estão em repouso mantém
uma ordem interna irregular o que lhes confere alta viscosidade; com o aumento da taxa de
cisalhamento o entrelaçamento é desfeito, causando uma menor resistência interna ao escoamento, ou
seja, menor viscosidade, porém a queda de viscosidade das blendas também é observada devido à
adição de quitosana e ao aumento da temperatura (LUCAS, 2001).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em todas as curvas, a viscosidade é inversamente proporcional a taxa de cisalhamento, ou seja,
a viscosidade diminuiu com o aumento da taxa de cisalhamento.
As curvas de viscosidade, demonstradas nas Figuras 4, 5, 6 e 7, sugerem que as blendas
poliméricas de galactomanana/quitosana apresentaram comportamento típico de fluidos nãoNewtonianos apresentando características pseudoplásticas.
Com base nesses dados, sugere-se outro estudo sobre as estatísticas dos dados obtidos para
que se possa quantificar, já que esta pesquisa foi somente para caracterizar qual o comportamento
reológico das blendas poliméricas de galactomanana/quitosana.
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RESUMO
Nas últimas décadas, vários estudos relacionados à extração e caracterização de
galactomananas e outros polissacarídeos têm sido realizados com a finalidade de verificar as possíveis
aplicações desses compostos nas áreas médica, farmacêutica, cosmética, alimentícia, agricultura dentre
outras. Galactomananas são polissacarídeos neutros hidrofílicos, formados por cadeias lineares de Dmanose, unidas por ligações glicosídicas ß-(1-4), com ramificações de galactose, unidas a unidades de Dmanose de cadeia linear por ligações glicosídicas ɲ-(1-6). São encontradas em endosperma de
leguminosas, formam soluções mucilaginosas de alta viscosidade e interagem sinergeticamente com
vários polissacarídeos, tais como quitosana, polissacarídeo policatiônico amino, obtido pela
desacetilação da quitina. Sua estrutura química é constituída pela repetição de unidades ɴ-(1-4) 2amino-2-deoxi-D-glucose ou (D-glucosamina). Este biopolímero pode ser modificado, fisicamente, o que
lhe confere grande versatilidade. A quitosana vem se destacando, entre os pesquisadores, devido as
suas aplicações tecnológicas e biomédicas. Desse modo, esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo
de verificar qual o comportamento reológico das blendas poliméricas galactomanana/quitosana nas
seguintes proporções 95:5, 90:10, 85:15 e 80:20, visto que, o estudo reológico de polímeros e de
blendas poliméricas tem sido de grande importância para a indústria alimentícia, pois tem sido
crescente a busca de diversos tipos de alimentos. Utilizou-se galactomanana extraída de endosperma de
sementes de Adenanthera pavonina L. e quitosana de baixo peso molecular de procedência
Sigma/Aldrich. As soluções de galactomanana e quitosana foram preparadas solubilizando-se os
respectivos polímeros em ácido acético. Os polissacarídeos foram solubilizados e as blendas poliméricas
homogeneizadas em concentrações distintas. O comportamento reológico das blendas foi avaliado em
viscosímetro rotacional com diferentes intervalos de temperatura. A análise das curvas de viscosidade
mostrou que as blendas poliméricas de galactomanana/quitosana apresentam comportamento de
fluidos não-Newtonianos pseudoplásticos. Os resultados mostraram que a temperatura, a taxa de
cisalhamento, a concentração e a velocidade de cisalhamento são fatores que alteram a viscosidade das
blendas.
Palavras-chave: polissacarídeos, galactomanana, quitosana, blendas poliméricas.
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1. INTRODUÇÃO
Reologia é o estudo que descreve o comportamento deformacional de um corpo sob a
influência de tensões, em determinadas condições termodinâmicas ao longo de um intervalo de tempo.
O Corpo pode ser sólido, líquido ou gasoso. Os sólidos ideais deformam-se elasticamente e a energia
utilizada na deformação do corpo é totalmente recuperada quando a tensão é removida, já os fluidos
ideais (Newtonianos) como líquidos ou gases se deformam irreversivelmente, ou seja, eles fluem e a
energia utilizada na deformação é dissipada na forma de calor, não sendo recuperada pela remoção da
tensão (SCHRAMM, 2006).
Quando os fluidos Newtonianos são deformados, a tensão de cisalhamento é diretamente
proporcional à taxa de deformação. Já os fluidos não-Newtonianos quando submetidos a uma
deformação, podem ser classificados como dependentes ou independentes do tempo. Os fluidos com
comportamento reológico independente do tempo, sob condições de temperatura e composição
constantes, apresentam viscosidade aparente dependente somente da taxa de deformação ou da
tensão de cisalhamento; já os fluidos com comportamento reológico dependente do tempo, a
viscosidade aparente, também, depende da duração da taxa de deformação. (RAO, 1977; RAO, 1986).
Quanto aos sólidos podem sofrer tensão de cisalhamento, enquanto os líquidos, como a água, podem
somente ser cisalhados. Tanto os sólidos como os fluidos apresentam comportamento reológico
diferente quando submetidos a tensões (SCHRAMM, 2006).
Entre gases e líquidos, não ocorrem diferenças reológicas significativas, visto que, ambos
apresentam praticamente o mesmo comportamento deformacional. Os corpos reais, que não são nem
sólidos ideais, nem líquidos ideais, também podem se deformar irreversivelmente sob a ação de uma
força externa. Alguns líquidos de importância técnica e industrial apresentam comportamento
semelhante aos dos líquidos ideais. Os líquidos, em sua maioria apresentam comportamento reológico
que os classificam entre os líquidos e os sólidos: eles são viscosos e elásticos, sendo por isso,
denominados de viscoelásticos (SCHRAMM, 2006).
O estudo reológico compreende propriedades como plasticidade, elasticidade e viscosidade. A
viscosidade descreve a propriedade física de um líquido de resistir ao fluxo sob uma tensão de
cisalhamento. Quanto mais viscoso um líquido maior será sua resistência ao fluxo, bem como seu
coeficiente de viscosidade. Nos gases, a viscosidade está relacionada com a transferência de impulsos
devido à agitação molecular; nos líquidos relaciona-se com as forças de coesão inter molecular. A
viscosidade pode depender de seis parâmetros independentes: temperatura, pressão, taxa de
cisalhamento, tempo, campo elétrico e natureza físico-química da substância, como por exemplo, se o
líquido é água, óleo, mel, um polímero fundido, uma solução de polímeros, dentre outros (SCHRAMM,
2006).
Desse modo, esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de verificar qual o comportamento
reológico das blendas poliméricas galactomanana/quitosana nas seguintes proporções 95:5, 90:10,
85:15 e 80:20, visto que, o estudo reológico de polímeros e de blendas poliméricas tem sido de grande
importância para a indústria alimentícia, pois tem sido crescente a busca de diversos tipos de alimentos.
O presente artigo se divide da seguinte forma: na segunda seção apresenta-se a
fundamentação teórica; na terceira, materiais e métodos utilizados; na quarta seção os resultados
obtidos nesta pesquisa, bem como, a discussão destes resultados e, na quinta e última seção,
apresentam-se as considerações finais.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nas últimas décadas muitos estudos relacionados à extração e caracterização de
polissacarídeos foram realizados com o objetivo de verificar as aplicações destes compostos na saúde
humana e em outras áreas (FUKUDA et al., 2009).
Polissacarídeos são polímeros naturais de média e alta massa molecular, constituídos por um
único ou por diferentes tipos de monossacarídeos, diferem entre si na identidade de suas unidades
monossacarídicas repetidas, nos tipos de ligações, no comprimento de suas cadeias e no grau de
ramificação das cadeias (CUNHA et al., 2009; LEHNINGER, 2006). Os polissacarídeos se dividem em
homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos.
Os homopolissacarídeos são formados por apenas um tipo de unidade monomérica, são
utilizados como forma de armazenar energia que será utilizada pelas células; tais como o amido e o
glicogênio. Os heteropolissacarídeos são formados por dois ou mais tipos diferentes de unidades
monoméricas e fornecem suporte extracelular nos organismos de todos os reinos naturais (LEHNINGER,
2006).
Polissacarídeos com aplicações industriais podem ser extraídos de animais, plantas, fungos,
inclusive de algas e também podem ser obtidos através da fermentação microbiológica. Nas plantas
superiores estes podem ser obtidos de exsudatos, sementes, frutos e tubérculos (CUNHA et al., 2009).
As galactomananas são exemplos de polissacarídeos extraídos de plantas.
Galactomananas são polissacarídeos neutros encontrados em endosperma de sementes de
leguminosas, onde desempenham papel de reserva. Podem ser obtidas também de fontes microbianas,
como leveduras e fungos (DE SOUZA, 2009; FERREIRA, 2008). A galactomanana é composta de uma
cadeia principal formada por unidades monossacarídicas de ɴ-D-manopiranose unidas por ligações
ŐůŝĐŽƐşĚŝĐĂƐ ;ϭїϰͿ͕ ƐƵďƐƚŝƚƵşĚĂƐ Ğŵ K-6, por unidades monossacarídicas de ɲ-D-galactopiranose, em
graus variados, dependendo da espécie (DE MATOS, 2008). A Figura 1 mostra a estrutura química da
galactomanana.

Figura 1. Estrutura Química da Galactomanana.

Devido à sua estrutura, as galactomananas são hidrofílicas e formam soluções mucilaginosas
de alta viscosidade (MATOS, 2000), além de interagir, sinergicamente, com outros polissacarídeos, tais
como, xantana, ágar e carragenana, formando gel (VALENGA, 2007). Em soluções compostas apenas por
galactomananas, não ocorre formação de gel (DE MATOS, 2008).
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O comportamento sinérgico e as propriedades físico-químicas das galactomananas são
importantes para aplicações industriais. Esse polissacarídeo pode ser usado como agente espessante,
estabilizante, emulsificante, floculante e inibidor sinérgico, o que o torna um material muito utilizado
em indústrias alimentícias, cosméticas, farmacêuticas e têxteis (VALENGA, 2007).
Outro polímero também muito utilizado em aplicações industriais por ser, atóxico,
biodegradável e biocompatível é a quitosana (AZEVEDO et al., 2007). Quitosana é um polissacarídeo
amino, obtido pela reação de desacetilação da quitina em meio alcalino, encontrado no exoesqueleto de
crustáceos, insetos e na parede celular de fungos. Formada por unidades monoméricas de 2-amino-2desoxi-D-glicopiranose unidas por ligações glicosídicas ɴ-;ϭїϰͿ͕ Ă ƋƵŝƚŽƐĂŶĂ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĚŝƐƐŽůǀŝĚĂ Ğŵ
soluções aquosas de ácidos fracos diluídos, fato que ocorre devido à protonação de seus grupos amino,
sendo o ácido acético o mais utilizado (LARANJEIRA et al., 2009). A Figura 2 mostra a estrutura química
da quitosana.

Figura 2. Estrutura Química da Quitosana.

Esse biopolímero pode ser modificado fisicamente, o que lhe confere grande versatilidade,
podendo ser preparado em forma de pó, flocos, micro esferas, nano partículas, filmes e esponjas. Nas
duas últimas décadas a importância da quitosana cresceu muito, devido ao aumento do conhecimento
de sua funcionalidade em aplicações tecnológicas e biomédicas. Suas propriedades vêm sendo
exploradas na área alimentícia, biomédica, cosmética, farmacêutica, agrícola e ambiental (LARANJEIRA
et al., 2009).
Os polímeros podem ser utilizados sozinhos ou misturados com outros polímeros. Blendas
poliméricas são misturas de dois ou mais polímeros, sem que haja ligação química entre eles, sendo
compostas por soluções de polímeros (ORÉFICE et al., 2004). Blendas poliméricas apresentam melhorias
significativas em suas propriedades físicas, físico-químicas e de processamento quando comparadas aos
polímeros puros (TONHI et al., 2002).
Em 2004, Figueiró e colaboradores estudaram as propriedades fisico-químicas e dielétricas de
filmes de colágeno / galactomananas de Adenanthera pavonina L., reticulados com glutaraldeído e
observaram que a presença de galactomanana nos filmes, aumentou o entumescimento (FIGUEIRÓ, et
al., 2004).
O efeito sinergético da blenda kappa-carragenana/goma de guar também foi investigado,
através da técnica de transmissão de fóton, e confirmando que a adição da galactomanana aumenta a
força do gel, o entumescimento, assim como, altera a textura do gel, a elasticidade e sua resistente (DEA
et al., 1975; ARDA et al., 2009).
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As galactomananas têm sido estudadas em misturas binárias com outros polissacarídeos, como
a goma xantana, ágar e kappa-carragenana devido sua formação de géis, suas propriedades reológicas e
aplicações em diversos sistemas (FERNANDES et al., 1991; VENDRUSCOLO, et al., 2009).

3. METODOLOGIA
3.1 Materiais
Nesta pesquisa utilizou-se galactomanana extraída de sementes de Adenanthera pavonina L.
(Fig. 3), bem como, quitosana de baixo peso molecular, 75-85% desacetilada SIGMA/ALDRICH.

Figura 3. Sementes de Adenanthera pavonina L.

3.2 Métodos
3.2.1 Obtenção de Galactomanana
A galactomanana foi obtida aquecendo-se as sementes de Adenanthera pavonina L, por 20
minutos em água destilada, seguido por intumescimento durante 12 horas, em seguida, foi separado
manualmente o endosperma do tegumento e do embrião. O endosperma obtido foi seco em acetona,
depois pulverizado e peneirado, obtendo galactomanana em pó.

3.2.2 Preparo da Solução de Galactomanana
Dissolveu-se 20 g de galactomanana em 250 mL de ácido acético (C 2 H 4 O 2 ) 0,1%, em seguida
acrescentou-se mais 750 mL de ácido acético homogeneizando até total solubilização. Após o preparo a
solução foi armazenada sob refrigeração por 24 horas.

3.2.3 Preparo da Solução de Quitosana
Dissolveu-se 2,0 g de quitosana, de baixo peso molecular, em 100 mL de ácido acético
(C 2 H 4 O 2 ) 0,1%, em seguida a solução foi colocada sob agitação magnética até solubilizar
completamente. Após o preparo a solução foi armazenada sob refrigeração por 24 horas.

3.2.4 Preparo das Blendas de Galactomanana/Quitosana
As blendas poliméricas de galactomanana/quitosana foram preparadas pela adição de 5%,
10%, 15% e 20% de solução de quitosana à solução de galactomanana, após o preparo foram
armazenadas sob refrigeração.
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3.2.5 Ensaio Reológico
O ensaio reológico das blendas de galactomanana/quitosana foi realizado em viscosímetro
rotacional Brookfield DV-III Rheometer, modelo V 3.1 LV com refrigerador modelo TC-500 assistido por
computador, em intervalos de temperatura de 10 a 60 °C.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Quando fluidos constituídos por macromoléculas sofrem tensão, suas cadeias poliméricas se
orientem na direção do fluxo. Essa orientação é alterada pelo aumento da mobilidade térmica das
cadeias, que causa um aumento no número de colisões entre as cadeias, resultando em maior
resistência ao escoamento, ou seja, uma maior viscosidade do fluido. Quando a velocidade ou a tensão
de um sistema polimérico aumenta, o grau de orientação das cadeias também aumenta o que diminui a
mobilidade térmica e, consequentemente, a resistência ao escoamento (LUCAS, 2001).

VISCOSIDADE cp

Pela Figura 4, abaixo, pode-se perceber que a viscosidade da blenda galactomanana/quitosana
95:5, é alterada com a variação da temperatura, sendo a viscosidade inversamente proporcional a
temperatura. De modo geral, o aumento da temperatura causa um incremento na movimentação das
moléculas, causando uma diminuição na viscosidade das blendas. Observa-se, também, que a
viscosidade possui picos que vão desde 1824 cp a 10 °C até 300 cp a 60 °C, sendo que a taxa de
cisalhamento é inversamente proporcional viscosidade.
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Figura 4. Curva de Viscosidade da Blenda Galactomanana/Quitosana 95:5.

A Figura 5 mostra que a viscosidade também é alterada pela concentração de quitosana. Na
blenda com 10% de quitosana a viscosidade diminuiu quando comparada a blenda (95:5) com 5% de
quitosana, atingindo picos que vão desde 1644 cp em 10 °C a 270 cp em 60 °C.
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Figura 5. Curva de Viscosidade da Blenda Galactomanana/Quitosana 90:10.

Na Figura 6, observa-se que os valores de viscosidade da blenda polimérica com 15% de
quitosana decrescem de 1500 cp a 10 °C para 337 cp a 60 °C, o que demonstra uma menor resistência
interna ao escoamento em comparação com as blendas com 5% e 10% de quitosana, todavia há uma
alteração em 60 º C sugere-se ter sido devido a um pico de energia no momento do ensaio, devido ser
um procedimento contínuo e realizado em um período longo de tempo.
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Figura 6. Curva de Viscosidade da Blenda Galactomanana/Quitosana 85:15.
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Na blenda polimérica com 20% de quitosana é observado, como nas blendas anteriores, um
decréscimo de viscosidade. Seus valores de viscosidade variam de 1848 cp em 10 °C a 300 cp em 60 °C,
como demonstrado na Figura 7.
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Figura 7. Curva de Viscosidade da Blenda Galactomanana/Quitosana 80:20.

A queda de viscosidade em ambas as blendas também pode ter ocorrido devido à degradação
da cadeia polimérica ou a perda de estabilidade do sistema, causando assim a redução da viscosidade
do sistema polimérico.
Observa-se que em todos os gráficos as blendas possuem comportamento típico de fluidos nãoNewtonianos apresentando características pseudoplásticas, o que é explicado pelo fato de que, sistemas
poliméricos possuem longas cadeias entrelaçadas e enoveladas que quando estão em repouso mantém
uma ordem interna irregular o que lhes confere alta viscosidade; com o aumento da taxa de
cisalhamento o entrelaçamento é desfeito, causando uma menor resistência interna ao escoamento, ou
seja, menor viscosidade, porém a queda de viscosidade das blendas também é observada devido à
adição de quitosana e ao aumento da temperatura (LUCAS, 2001).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em todas as curvas, a viscosidade é inversamente proporcional a taxa de cisalhamento, ou seja,
a viscosidade diminuiu com o aumento da taxa de cisalhamento.
As curvas de viscosidade, demonstradas nas Figuras 4, 5, 6 e 7, sugerem que as blendas
poliméricas de galactomanana/quitosana apresentaram comportamento típico de fluidos nãoNewtonianos apresentando características pseudoplásticas.
Com base nesses dados, sugere-se outro estudo sobre as estatísticas dos dados obtidos para
que se possa quantificar, já que esta pesquisa foi somente para caracterizar qual o comportamento
reológico das blendas poliméricas de galactomanana/quitosana.
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RESUMO
No Brasil o ecossistema de mangue ocupa uma fração significativa do litoral, abrangendo cerca de 92%
da linha de costa (±6.800 km). Assim, o presente trabalho tem por objetivo o estudo químico de fungos
endofíticos associados ao ecossistema de mangue da cidade de Aracaju-SE. Foram isoladas 14 cepas de
fungos endofíticos isolados a partir de Laguncularia racemosa (mangue branco), onde destas foram
identificados os fungos Phomopsis sp. e o Pestalotiopsis sp. sendo obtido deste ultimo o extrato etanólico
do micélio. O extrato etanólico foi submetido à cromatografia em coluna aberta onde obtivemos 4
amostras (Pet 1, Pet 2, Pet 3, Pet 4) promissoras que foram submetidas a análises cromatográficas e
espectrais, tais como infra-vermelho (IV), ressonância magnética nuclear de próton e carbono 13 (RMN 1H e
13
C) e espectrometria de massas (EM).

Palavras-chave: Mangue de Aracaju-SE, fungos endofíticos, metabólitos secundários.
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1. INTRODUÇÃO
Os manguezais ocupam uma fração significativa do litoral brasileiro, cerca de 92% da linha de
costa (±6.800 km) entre o extremo norte no Oiapoque, no Estado do Amapá (Lat. 4o30’ N), até seu
limite sul na Praia do sonho em Santa Catarina (Lat. 28o53’ S) ( MONTEIRO, et al, 2007). Em manguezais
tropicais, bactérias e fungos constituem 91% da biomassa microbiana total. Assim, as plantas de modo
geral apresentam associadas a elas microorganismos, os quais vivem em simbiose. O crescimento nesse
habitat envolve uma interação metabólica continua entre fungo e hospedeiro (ARONE, et al, 2008).
Nas últimas duas décadas, o grupo de microrganismos endofíticos vem sendo explorado para a
produção de metabólitos bioativos, especialmente os fungos. O relacionamento da planta com o fungo
endofítico ainda é pouco claro (LODGE et al., 1996; SOUTHCOTT & JOHNSON, 1997; COSTA, 2003). Os
fungos endofíticos aumentam a resistência das plantas às condições de estresse por falta de nitrogênio
e de água (ARACHEVALETA, et al, 1989; COSTA, 2003). Por outro lado, esses fungos protegem as plantas
contra ataques de fungos, bactérias, insetos, mamíferos e nematóides (FISHER et al., 1984; CLAY, et
al.,1985; CHEPLICK & CLAY, 1988; STROBEL & LONG, 1998; LATCH, 1998; COSTA, 2003). A sobrevivência
dos fungos endofíticos depende do seu hospedeiro, sendo esta uma associação mutualística, já que
endofíticos são capazes de sintetizar vários compostos que influenciam o crescimento do hospedeiro e
ajudam a sua permanência no ambiente em que se encontram (LATCH, 1998; COSTA, 2003). Entretanto,
estes compostos podem não ser produzidos em quantidades suficientes in vivo para serem efetivos e
evidências do antagonismo entre fungos endofíticos e herbívoros são quase inexistentes (LODGE et al.,
1996; COSTA 2003). Estes organismos representam uma importante fonte genética para a biotecnologia,
tendo estimulado o interesse da comunidade científica quanto à produção de metabólitos secundários
com aplicações, principalmente, na indústria alimentícia e farmacêutica (STROBEL e DAISY, 2003;
CAMPOS, 2009). Os fungos endofíticos são fontes de novos antibióticos, imunossupressores e
substâncias anticâncer (FERRARA, 2006; CAMPOS, 2009). Contudo apesar da importância dos
microrganismos, muito pouco da biodiversidade existente é conhecida, tornando imperativa a
exploração de microorganismos (fungos endofíticos) em novos ecossistemas especiais, como
manguezais, o que é pouco explorando no Brasil. Estudos recentes indicam que 51% das substâncias
biologicamente ativas isoladas de fungos endofíticos não eram conhecidas (XU, et al, 2008) Assim, esse
nicho pode ser explorado a procura de novas fontes de metabolitos secundários biologicamente ativos.
Sendo assim o trabalho propõe o desenvolvimento de pesquisa científica e biotecnológica
reunindo uma abordagem teórico-experimental através do isolamento, elucidação e modificação
estrutural de metabolitos secundários provenientes de microrganismos (fungos endofíticos) do
ecossistema de mangues da cidade de Aracaju, e da formação de um banco de dados sobre sua
microbiota (fungos endofíticos). O interesse está em identificar substancias bioativas provenientes do
metabolismo secundário de fungos, o que nos leva a uma grande diversidade de explorações
biotecnológicas da nossa biodiversidade microbiana, nas áreas de agricultura (p.e. herbicidas e
inseticidas), medicina humana (desenvolvimento de fármacos), e na química fina. Além disso, irá nos
fornecer um perfil deste ecossistema em relação a sua diversidade microbiana. O procedimento consta
da coleta, isolamento e identificação das cepas de fungos, a partir de material vegetal, seu cultivo em
variados meios de cultura (sólidos e líquidos), preparo dos extratos brutos, analise de atividade biológica
de extratos e substâncias, separação, purificação e identificação dos constituintes químicos através de
diferentes técnicas cromatográficas e espectrais, tais como infravermelho (IV), ressonância magnética
nuclear de próton e carbono (RMN 1H e 13C) e espectrometria de massas (EM) permitindo propor com
segurança a estrutura das substâncias bioativas.
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2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
2.1 Material vegetal
Inflorescência e talos de Laguncularia racemosa (mangue branco) foram coletados na região do
bairro 13 de Julho em setembro de 2010 (Coleta 1) outra em agosto de 2011( Coleta 2) e Parque dos
Cajueiros em agosto de 2011.

2.2 Isolamento dos fungos endofíticos
As inflorescências e os talos foram esterilizados por imersão em água destilada por 3 min,
seguido de etanol 70% por 3 min, e daí para uma solução de hipoclorito de sódio 2,5% por mais 3 min, e
por ultimo em água destilada por 5 min.
Após o processo de esterilização das inflorescências e talos, estes foram cortados
longitudinalmente para permitir o acesso ao seu sistema vascular. Com o material vegetal aberto, foram
retirados fragmentos os quais foram transferidos para placas de Petri contendo meio semi-sólido BDA.
Foram transferidos quatro fragmentos por placa, totalizando cinco placas (Coleta1) onde destas três
foram das inflorescências e duas de talos e dez placas (Coleta 2) onde cinco foram das inflorescências e
cinco dos talos. Estas foram incubadas por sete dias a temperatura ambiente.
Após este período, foi feita uma seleção das placas mais promissoras as quais foram submetidas
a sucessivas repicagens até obtenção das linhagens puras. Foram obtidas da Coleta 1 cinco linhagens
puras, codificadas como C1-01, C1-02, C1-03, C1-04, C1-05 e da Coleta 2 nove linhagens puras,
codificadas como F1T1, F1T2, F1T3, F1FL1, 13FL1, 13FL2, 13FL3, 13T1, 13T2 e depositadas na micoteca
do Laboratório de Química de Microorganismos - LABQUIMI do IFS – Campus Aracaju-SE. Os isolados C101 e C1-03 foram identificados como Phomopsis sp., e o C1-05 foi identificado como Pestalotiopsis sp.
pela professora Dra. Nenmaura Pessoa da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Ceará.
Quanto aos isolados, F1T2, F1T3, F1FL1, 13FL1, 13FL2, 13FL3, 13T1, 13T2 também estão sendo
encaminhados para identificação taxonômica na Universidade Federal do Ceará e Universidade Federal
de São Carlos.

2.3 Cultivo em meio líquido e obtenção dos extratos brutos
O fungo endofítico Pestalotiopsis sp. foi repicado para placas de Petri, contendo BDA e
incubados por sete dias. A seguir foi preparado 20 frascos (Erlenmeyers 500 mL) contendo em cada 200
ml de meio de cultivo líquido Czapeck’s enriquecido com caldo de batata previamente esterilizados
(autoclavados por 15 minutos à 120ºC e 1 atm de pressão) onde em 17 frascos foram inoculados
fragmentos do micélio e os outros 3 foram utilizados como controle de esterilidade do meio. Os fungos
foram cultivados por 25 dias de modo estático, na ausência de luz.
Após este período o caldo foi separado do micélio por filtração simples. O micélio foi
acondicionado em um erlenmayer de 1L e extraído com EtOH, fornecendo 4,446g de extrato bruto. O
extrato obtido foi cromatografados visando à separação e purificação dos metabolitos secundários.
Assim, uma alíquota de 2,2848g do extrato etanólico do micélio do fungo Pestalotipsis sp. foi
submetida a cromatografia por exclusão em Sephadex LH-20 eluida com metanol (MeOH) da qual nesta
coluna(Coluna 1) obtivemos no total 31 frações das quais originaram as amostras Pet 1 (18,6 mg), Pet 2
(16,6 mg), Pet 3 (24,7 mg) sendo que uma outra fração F9 (200 mg) da Coluna 1 foi novamente
submetida em outra coluna (Coluna 2) de Sephadex LH-20 também eluida com MeOH em que nesta
coluna foram originadas 12 frações no total, sendo obtida a amostra Pet 4 (30 mg).
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Com o desenvolvimento deste trabalho está sendo possível implementar uma micoteca no
Instituto Federal de Sergipe fazendo assim com que se desenvolva habilidades qualificando alunos
contribuindo assim para um bom desempenho nos procedimentos da pesquisa.
Comprovando a eficácia da metodologia utilizada para o cultivo das cepas pudemos identificar
dois gêneros de fungos endofíticos do ecossistema de mangue de Aracaju, sendo estes de 3 cepas, das
quais: uma é Pestalotiopsis sp. e duas são Phomopsis sp. e ainda isolar 14 linhagens puras de fungos
endofíticos da Laguncularia racemosa (mangue branco). Ao darmos prosseguimento ao
desenvolvimento da pesquisa pudemos obter de extratos brutos dos fungos endofítico Phomopsis sp. ,
do fungo endofítico Pestalotiopsis sp. e do fungo endofítico C1-04. Do fungo endofítico Pestalotiopsis
sp. após análises cromatográficas (Sephadex LH-20) obtivemos 4 amostras promissoras, são elas: Pet 1
(18,6 mg), Pet 2 (16,6 mg), Pet 3 (24,7 mg) e Pet 4 (30 mg) que foram encaminhadas para análises
espectroscópicas e espectrométricas tais como RMN, IV e EM na Universidade Federal do Ceará e
Universidade Federal de São Carlos, de onde estamos a espera dos dados para elucidação estrutural dos
metabolitos, sendo também que ainda foi encaminhadas 9 linhagens puras de fungos endofíticos para
identificação taxonômica pela professora Dra. Nenmaura Pessoa da Faculdade de Agronomia da
Universidade Federal do Ceará e para o Prof Dr. Edson Rodrigues Filho, da Universidade Federal de São
Carlos.

3. CONCLUSÃO
Sabendo da importância a qual está atribuída o estudo dos fungos, entende-se a relevância da busca por
substancias bioativas e do entendimento das associações entre plantas e microorganismos, assim, o
estudo químico de fungos endofíticos do ecossistema de mangue de Aracaju trará respostas
promissoras ao trabalho desenvolvido, uma vez que estamos aguardando as análises espectroscópicas e
espectrométricas para identificação dos metabólitos secundários e esse tipo de pesquisa com fungos de
mangue tem sido pioneiro no estado.
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RESUMO
O molibdato de cálcio (CaMoO 4 ). Neste trabalho, é reportado sobre a síntese de cristais de CaMoO 4
preparados pelo método da co-precipitação em diferentes proporções de solventes (água/etileno glicol)
e processados a 140 ºC por 1 hora em sistema de microondas. Os cristais foram caracterizados por
difração de raios X (DRX), espectroscopia de espalhamento Raman com transformada de Fourier (FTRaman) e espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FT-IV). Os padrões
de DRX e os espectros FT-Raman mostraram que os cristais cristalizam-se com estrutura tetragonal tipo
scheelita sem fases deletérias. Os espectros FT-IV revelaram uma banda larga de absorção com máximo
situado em 827 cm-1, associada à vibração de estiramento anti-simétrico da ligação Mo–O, dentro dos
“clusters” [MoO 4 ] e duas bandas em 405 e 430 cm-1, respectivamente, concernentes a vibrações de
flexão destas ligações.
Palavras-chave: espectroscopia, sistema hidrotérmico, radiação de micro ondas, molibdato de cálcio .
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1. INTRODUÇÃO
A complexidade do dinâmico mercado moderno aponta para uma necessidade crescente do
desenvolvimento de materiais com propriedades especiais. Neste sentido, as linhas de pesquisas
envolvendo materiais nanoestruturados é um campo bastante promissor pelas características especiais
apresentadas pelos materiais quando se encontram em tal escala. As cerâmicas se enquadram nessa
área. Um exemplo são os cristais cerâmicos de molibdato de cálcio (CaMoO 4 ) .
Neste trabalho relatamos sobre a síntese de cristais de CaMoO 4 pelo método da coprecipitação com diferentes proporções de solventes (H 2 O/C 2 H 6 O 2 ) e processados a 140 ºC por 1h em
sistema de microondas. Estes nano e mesocristais foram analisados por difração de raios X (DRX),
espectroscopia de espalhamento Raman com transformada de Fourier (FT-Raman) e espectroscopia na
região do infravermelho com transformada de Fourier (FT-IV).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O CaMoO 4 é um material pertencente à classe das cerâmicas com sistema de cristalização
tetragonal tipo scheelita e grupo espacial I4 1 /a (THONGTEM et al., 2008). Nessa estrutura, os átomos de
molibdênio encontram-se ligados a quatro oxigênios formando “clusters” [MoO 4 ], enquanto os átomos
de cálcio encontram-se coordenados a oito átomos de oxigênio formando “clusters” [CaO 8 ]. Nos últimos
anos este composto tem atraído a atenção de diferentes campos da ciência e tecnologia, por suas
propriedades permitirem variadas aplicações industriais: filtros acústicos ópticos (BALAKSHY et al.,
2001), laser no estado sólido (ANDRADE et al., 2006), diodos (XIE et al., 2009), cintiladores (BAVYKINA et
al., 2009), dielétricos de microondas (CHOI et al., 2006), lâmpadas fluorescentes (HAQUE et al., 2009),
eletrodos para baterias de íon lítio (LIANG et al., 2007), e assim por diante.
Em termos de propriedades ópticas, este material exibe uma emissão luminescente verde
e/ou azul quando excitado à temperatura ambiente, com comprimentos de onda variando entre 240 e
537 nm (HOU et al., 2009). Recentemente, Longo et al. (2007), através de cálculos mecânicos baseados
na teoria da densidade funcional, têm relatado que as emissões fotoluminescentes verde e azul em
cristais de CaMoO 4 desordenados estão ligadas a ligeiras distorções intrínsecas nos “clusters” [MoO 4 ].
Diferentes técnicas de preparação têm sido empregadas para obtenção scheelitas, como é o
caso do método Czochralski (LING et al., 2006) e precursores poliméricos (ORHAN et al., 2005).
Entretanto, importantes novos métodos de síntese/processamento que possibilitam a obtenção de
materiais em nano e microescala com diversas morfologias têm sido desenvolvidos como, por exemplo,
os métodos hidrotérmicos/solvotérmicos (LIU e CHU, 2005). Processos de síntese em que é possível se
controlar a morfologia são tecnologicamente interessantes, pois as propriedades físicas e químicas de
nano e microcristais dependem não apenas de sua composição, mas também da estrutura, fase, perfil
das partículas e distribuição do tamanho das mesmas (LUO et al., 2007). Neste caso, os métodos de
síntese assistidos por radiação microondas têm sido empregados com atenção especial devido às
vantagens na formação destes materiais com diferentes morfologias e alto grau de cristalinidade.
Apesar do processamento hidrotermal (em meio líquido) ser uma técnica bem estabelecida
para síntese de materiais, sua cinética é lenta devido às baixas temperaturas utilizadas, e por esta razão,
pesquisadores passaram a associar um campo de microondas à reação, por suscitar resultados
interessantes com ganhos de energia e tempo. A combinação do campo de microondas com o método
hidrotermal recebeu o nome processamento “microondas-hidrotermal” (MH). Similarmente, a
combinação do campo de microondas com solventes distintos da água é denominada de “microondassolvotermal” (MS). De acordo com Thongtem et al. (2008) a água é um solvente com alta constante
dielétrica, o que lhe permite um aquecimento muito rápido quando tratada com radiação microondas
(H 2 K͕ɸсϳϴ͕ϴϱĂϮϱºC). Já o etileno glicol é um solvente que apresenta uma menor constante dielétrica
e um excelente acoplamento com oscilações intensas no campo eletromagnético, promovendo assim
vibrações moleculares (C 2 H 6 O 2 ͕ ɸ с ϰϬ͕ϯ Ă Ϯϱ ºC). Por este motivo, a solução atinge elevadas
temperaturas em pequenos intervalos de tempo e, devido à alta frequência das microondas (2,45 GHz),
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o processo de nucleação e crescimento é uniforme em todo o ambiente da fase líquida (THONGTEN et
al., 2008).

3. METODOLOGIA
Todos os precursores utilizados nas sínteses dos cristais de molibdato de cálcio pelo método
da co-precipitação são de grau analítico. Suas fórmulas químicas, bem como fornecedores e respectivos
níveis de pureza são resumidas na Tabela 1.

Tabela 1 - Reagentes utilizados nas sínteses dos nano e mesocristais de CaMoO 4
Reagentes

Fórmulas

Fornecedores

Pureza (%) *

Etileno glicol

C2H6O 2

J. T. Baker

99,5

Ácido molíbdico

H 2 MoO 4

Aldrich

85

Acetato de cálcio monohidratado

Ca(CH 3 CO 2 ) 2 .H 2 O

Aldrich

99,5

Hidróxido de amônio

NH 4 OH

Mallinckrodt

30

*Dado informado pelo fabricante do respectivo reagente químico
Os pós de CaMoO 4 foram sintetizados pelo método da co-precipitação à temperatura
ambiente, utilizando diferentes proporções em massa de água deionizada e etileno glicol e processados
em sistema de microondas. O procedimento utilizado foi o seguinte: 2,5 mmol de ácido molíbdico e 2,5
mmol de acetato de cálcio monohidratado foram dissolvidos em uma mistura contendo um total de 100
gramas de diferentes proporções em massa de solventes (xH 2 O:1-xC 2 H 6 O 2 ), onde x сϭ͖Ϭ͕ϳϱ͖Ϭ͕ϱϬ͖Ϭ͕Ϯϱ
e 0.
Com intuito de se aumentar a taxa de ionização do ácido, o pH da solução foi ajustado para 10
pela adição de 5 mL de solução de hidróxido de amônio concentrado. Em seguida, estas soluções com
diferentes proporções de solventes (H 2 O/C 2 H 6 O 2 ), as quais têm alta afinidade e miscibilidade devido à
formação de ligações de hidrogênio entre si, foram agitadas à temperatura ambiente durante 30
minutos. Terminada a reação de co-precipitação, a solução foi transferida para uma autoclave de Teflon,
que foi selada e colocada dentro de um sistema de microondas. Todos os sistemas foram processados a
140 ºC por 1h. A taxa de aquecimento foi de 25 ºC/min e a pressão dentro da célula autoclave foi
estabilizada em 294 kPa. Após o processamento, a autoclave resfriou naturalmente até a temperatura
ambiente. A solução resultante foi lavada com água deionizada até a neutralização do pH (у 7).
Finalmente os precipitados foram coletados e secos por algumas horas em estufa convencional a 65 ºC.
Os pós foram analisados por difração de raios X (DRX), espectroscopia de espalhamento
Raman com transformada de Fourier (FT-Raman) e espectroscopia na região do infravermelho com
transformada de Fourier (FT-IV).

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
A Figura 1(a) mostra os padrões de DRX para os nano e mesocristais de CaMoO 4 sintetizados
pelo método da co-precipitação à temperatura ambiente com diferentes proporções de solventes
(H 2 O/C 2 H 6 O 2 ) e processados a 140 ºC por 1h em sistema de microondas. A Figura 1(b) mostra os valores
dos parâmetros de rede experimentais em função das proporções de solventes.
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(a)

(b)
FIGURA 1 - (a) Padrões de DRX para os nano e mesocristais de CaMoO 4 e (b) parâmetros de rede a = b e c em
função das diferentes proporções de solventes. As barras verticais mostram o erro médio padrão.

Todos os picos podem ser indexados com a estrutura tetragonal de grupo espacial I4 1 /a de
acordo com o respectivo cartão do Comitê Misto de Padrões de Difração para Pós (JCPDS) Nº 29-0351.
Fases cristalinas intermediárias não foram observadas. Vale ressaltar que a presença de picos intensos e
afiados indica que os cristais de CaMoO 4 apresentam elevada cristalinidade (periodicidade estrutural) e
são estruturalmente ordenados a longa distância. Os dados referentes à posição e largura à meia altura
de todos os picos de difração foram utilizados para se determinar os parâmetros de rede experimentais,
bem como o volume da célula unitária, através de cálculos utilizando o refinamento dos mínimos
quadrados do programa Unitcell-97 (HOLLAND e REDFERN, 1997). Os valores obtidos em função das
diferentes proporções de solventes são apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2 - Comparação entre os resultados dos parâmetros de rede e volume da célula unitária para os nano e
mesocristais de CaMoO 4 obtidos neste trabalho com outros reportados na literatura sintetizados por
metodologias diferentes
Método

T (ºC)

tempo
(h)

Parâmetros de rede (Å)
a
b
c

Volume de célula
3
unitária (Å )

Ref.

CZ

672

24

5,1987

5,1987

11,4584

309,6802

Ŷ

PC

120

72

5,2231

5,2231

11,3973

310,9271

ƅ

MH

140

1

5,219(2)

5,219(2)

11,415(8)

310,966(9)

[]ݾ

MH

140

1

5,214(5)

5,214(5)

11,404(1)

310,088(9)

[]ݾ

MSH

140

1

5,223(8)

5,223(8)

11,428(4)

311,859(1)

[]ݾ

MS

140

1

5,219(8)

5,219(8)

11,431(5)

310,975(7)

[]ݾ

MS

140

1

5,219(7)

5,219(7)

11,412(5)
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Conforme pode ser verificado na Figura 1(b) e na Tabela 2, os parâmetros de rede e volume da
célula unitária obtidos neste trabalho são muito próximos dos valores relatados por outros trabalhos já
publicados e também dos valores do respectivo cartão JCPDS Nº 29-0351. A análise dos resultados da
Tabela 2 indica que a preparação de pós de CaMoO 4 por meio de processamento em sistema de
microondas é capaz de promover uma redução significativa na temperatura e tempo de tratamento
térmico em relação aos outros métodos de síntese. Como pode ser constatado através da Tabela 2, os
métodos de preparação influenciam nos parâmetros de rede e no volume da célula unitária de CaMoO 4 .
Não obstante, as pequenas oscilações observadas para estes valores podem estar arroladas ao efeito
das diferentes proporções de solventes (H 2 O/C 2 H 6 O 2 ) empregados durante a síntese e também da
radiação microondas (pois parte da energia armazenada na forma de campo elétrico dentro da molécula
é convertida em calor e energia rotacional, o que provavelmente favorece uma cristalização mais
homogênea e com ligeiras distorções no retículo cristalino) e pressão no interior da célula autoclave.
Além destes fatores, acreditamos que as condições experimentais (temperatura, tempo de
processamento térmico, taxa de aquecimento, pH reacional, entre outros) empregadas em cada método
em particular para obtenção de pós de CaMoO 4 levam à formação de partículas com variadas
morfologias e com diferentes dimensões (tanto para pós, quanto para filmes finos).
A Figura 2 mostra os espectros FT-Raman para os cristais de CaMoO 4 preparados pelo método
da co-precipitação à temperatura ambiente com diferentes proporções de solventes (H 2 O/C 2 H 6 O 2 ) e
processados a 140 ºC por 1h em sistema de microondas.
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Figura 2 - Espectro FT-Raman na região de 75 a 1000 cm para os nano e mesocristais de CaMoO 4 . A inserção
ilustra um “cluster” [MoO 4 ] sofrendo um estiramento simétrico.

Como pode ser observado na Figura 2, onze vibrações ativas no espectro Raman foram
detectadas. Apenas dois modos ativos neste espectro (1B g e 1E g ) não foram detectados, provavelmente
devido à baixa intensidade dos mesmos. É importante notar que os modos intensos e afiados indicam
que os pós de CaMoO 4 , independente das proporções de solventes (H 2 O/C 2 H 6 O 2 ) utilizadas, são
estruturalmente ordenados a curto alcance e com forte interação entre os “clusters” devido a vibrações
de flexões (deformações) e estiramento da ligações O–Ca–O e O–Mo–O (LING et al., 2006). Os modos
vibracionais ativos no Raman de maior intensidade indicam uma forte interação entre os íons que
surgem, sobretudo, das vibrações de alongamento e flexão das curtas ligações metal-oxigênio dentro
dos grupos aniônicos. A inserção mostra um “cluster” [MoO 4 ] sofrendo um estiramento simétrico e os
respectivos símbolos dos modos ativos no espectro Raman. As posições relativas dos modos ativos no
espectro Raman são apresentadas na Tabela 3.
Tabela 3 - Comparação entre os resultados experimentais dos modos ativos do CaMoO 4 no espectro Raman
obtidos neste trabalho e outros reportados na literatura por diferentes métodos de síntese
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Os resultados da Tabela 3 explanam que os modos ativos no espectro Raman obtidos neste
trabalho para os pós de CaMoO 4 , estão de acordo com aqueles previstos na literatura. As pequenas
variações podem estar relacionadas a: distribuição granulométrica dos cristais, distorções e força de
interação entre “clusters” [MoO 4 ] e/ou grau de ordem e desordem estrutural no retículo cristalino. A
Figura 3 expõe os espectros FT-IV para os cristais de CaMoO 4 .
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Figura 3 - Espectro FT-IV na região de 395 a 1000 cm para os nano e mesocristais de CaMoO 4 . A inserção ilustra
um “cluster” [MoO 4 ] sofrendo um estiramento assimétrico em suas ligações.

De acordo com discussões presentes na literatura (CLARCK e DOYLE, 1966) os molibdatos com
estrutura tetragonal apresentam modos ativos no infravermelho, relacionados a vibrações de
estiramento e flexões anti-simétricos de suas ligações. Na Figura 3, foram ostentados três sinais (1A u e
2E u ) relativos a vibrações no infravermelho. A banda intensa com máximo observado em 827 cm-1 (E u ),
que está relacionada com o modo interno ʆ 3 (F 2 ), decorre da vibração de estiramento anti-simétrico dos
“clusters” [MoO 4 ]. Por outro lado, a origem das duas bandas remanescentes observadas com máximos
em 405 cm-1 (E u ) e 430 cm-1 (A u ) são acarretadas por vibrações de deformação das ligações O–Mo–O,
relacionadas com o modos de flexão ʆ 4 (F 2 ). As posições relativas dos modos ativos no infravermelho são
listadas na Tabela 4.
TABELA 4 - Comparação entre os resultados experimentais dos modos ativos no infravermelho para os pós de
CaMoO 4 obtidos neste trabalho e outros relatados na literatura por metologias diferentes.
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Os resultados presentes na Tabela 4 indicam que há concordância entre os resultados deste
trabalho e os publicados, apesar de ser constatado um ligeiro deslocamento nas posições dos
estiramentos ʆ 3 (F 2 ) e nos modos de deformação ʆ 4 (F 2 ) em relação às posições citadas na literatura.
Uma explicação plausível para este comportamento é que o mesmo pode estar relacionado com o
aumento na interação entre as ligações O–Mo–O e/ou distorções nos “clusters” [MoO 4 ] dentro da rede
cristalina.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tomando-se como base os estudos realizados nas amostras cerâmicas de CaMoO 4 , podemos
inferir os que: os espectros de DRX e FT-Raman indicaram que os cristais de CaMoO 4 são ordenados a
curto e longo alcance com estrutura tetragonal tipo scheelita livre de fase secundária; os espectros FT-IR
mostraram 3 modos característicos para este material relacionados com vibrações assimétricas.
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RESUMO
O óleo comestível saturado é utilizado diariamente no processo de fritura de alimentos. Quando a
temperatura de cocção ultrapassa 200ºC as propriedades funcionais, sensoriais e nutricionais sofrem
modificações e prejudicado os alimentos, a saúde dos consumidores e gerando grandes impactos
ambientais. Os resíduos de óleo comestível geralmente são descartados inadequadamente causando
uma série de problemas sociais, econômicos, políticos e ambientais. O óleo comestível originário do
processo de fritura é uma fonte de riquezas e não deveria ser considerado como lixo. Uma das maneiras
de reciclar o óleo comestível saturado é através do processo de transesterificação visando eliminar
resíduos que necessitam de tratamento antes de serem lançados ao meio ambiente. Este trabalho tem
por objetivo estudar a influência da concentração dos reagentes e da temperatura reacional na
obtenção de biodiesel a partir de óleo comestível saturado e estimular a prática de atitudes
ecologicamente corretas em prol de um desenvolvimento sustentável. O óleo comestível saturado foi
coletado em diferentes estabelecimentos comerciais do município de Zé Doca (MA), transportado e
tratado adequadamente no Laboratório de Biocombustíveis do IFMA-Campus Zé Doca. A
transesterificação foi realizada variando-se a concentração molar do óleo comestível saturado, do
metanol e do catalisador, além da temperatura do meio reacional. Os resultados obtidos revelaram que
a proporção ideal glicerídeo/álcool é 1 : 6 e a temperatura ótima reside na faixa de 65 a 80 °C. A
produção de biodiesel a partir dos resíduos de fritura utilizados como matéria-prima pode agregar
valores econômicos, sociais e contribuir para a redução de impactos ambientais.

Palavras-chave: óleo saturado, variáveis de controle, biodiesel.
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1. INTRODUÇÃO
Os principais componentes dos óleos e gorduras são os ácidos graxos. Estes compostos
químicos desempenham importante função nutricional no organismo humano e animal (SARDELA,
1997).
O óleo extraído das sementes de plantas oleaginosas é utilizado diariamente no preparo de
alimentos. Durante o processo de cocção dos alimentos, o óleo é submetido a altas temperaturas e
pode sofrer modificações em sua estrutura.
Os efeitos fisiológicos que o óleo exerce no organismo humano quando aquecido a elevadas
temperaturas e há um tempo prolongado são marcantes. Com o aquecimento durante o processo de
fritura dos alimentos o óleo sofre modificações em suas propriedades funcionais, sensoriais e
nutricionais, além de contribuírem para a degradação ambiental.
A decomposição do óleo de cozinha emite metano na atmosfera. O metano é um dos
principais gases que causam o efeito estufa, que contribui para o aquecimento da terra. O óleo de
cozinha quando lançado na rede de esgotos chega ao oceano e em contato com a água do mar, passa
por reações químicas que resultam em emissão de metano, através de uma ação anaeróbica de
bactérias. Um litro de óleo contamina um milhão de litros de água, quantidade suficiente para uma
pessoa adulta usar durante 14 anos. Isso acontece porque o óleo impede a troca de oxigênio e mata
todos os seres vivos como plantas, peixes e microorganismos. Ele também impermeabiliza o solo
contribuindo para as enchentes.
O consumo brasileiro de alimentos fritos tem aumentado significativamente nas últimas
décadas. Pesquisas revelaram que a população brasileira consome aproximadamente três bilhões de
litros de óleo comestível por ano. A grande maioria de estabelecimentos comerciais e residenciais
costuma descartar o óleo comestível saturado em pias. Este insumo devido ser menos denso que a água
se deposita na superfície, criando uma barreira que dificulta a entrada de luz e oxigenação da água. O
descarte errôneo pode gerar graves problemas higiênico-sanitário e ambiental, pois a presença deste
material na rede de esgotos pode causar entupimento das mesmo e mau funcionamento das estações
de tratamento de esgoto. Para minimizar ou eliminar tais inconvenientes são empregados produtos
químicos altamente tóxicos, o que acaba criando uma barreira prejudicial causadora de danos
irreparáveis ao meio ambiente.
A procura por produtos biodegradáveis tem contribuído para a destinação correta do óleo
comestível saturado. Ele é uma fonte de riquezas e deveria ser visto como lixo, pois pode ser
transformado em importantes produtos. Uma das maneiras de reaproveitamento do óleo comestível
saturado é através da produção de biodiesel e dessa forma minimizar a geração de resíduos que
necessitam de tratamento antes de lançá-los ao meio ambiente e ainda agregar valores sócioeconômicos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O biodiesel é um combustível de queima limpa, originário de fontes naturais e renováveis
como óleo vegetal, óleo comestível saturado gerado na decocção e fritura de alimentos, gordura animal
e álcool. Quimicamente, é um mono-alquil éster de ácidos graxos, obtido pelo processo de
transesterificação, cuja utilização associa-se diretamente à redução e/ou eliminação da dependência de
combustíveis fósseis (BRANDÃO, 2007, SILVA, 2009, VIERIA, 2009).
Na qualidade de combustível, o biodiesel possui algumas propriedades que se sobrepõem às
dos combustíveis derivados do petróleo, tais como a isenção de enxofre e compostos aromáticos, alto
número de cetano, teor médio de oxigênio, maior ponto de fulgor, menor emissão de partículas (HC, CO
e CO 2), caráter atóxico e biodegradável. Por outro lado, na rota produtiva do biodiesel algumas
variáveis exercem influência na qualidade do produto final e devem ser controladas rigorosamente para
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diminuir o custo do processo e ao mesmo tempo garantir um produto com excelentes qualidades
(VIERIA, 2009).
Muitos fatores influenciam na reação de transesterificação e dentre eles destacam-se a
temperatura, a razão molar entre álcool-óleo e a concentração do catalisador (LOPES, 2006).
A temperatura pode ocorrer em diferentes faixas dependendo do tipo de óleo usado. Ela
influencia claramente na velocidade da reação, no rendimento de éster e na solubilidade do agente
transesterificante. Estudos anteriores mostraram que a 15 °C a solubilidade do metanol foi cerca de 8%
(em massa) e com o aumento da temperatura a solubilidade aumentou na taxa de 2 a 3% a cada 10° C,
alcançando 19% (em massa) a 100°C (LOPES, 2006, MA, 1998).
A razão molar de álcool para triglicerídeos é uma das variáveis de controle mais importante no
processamento de biodiesel. A reação estequiométrica requer três mols de álcool para um mol de
triglicerídeos para produzir um mol de éster e um mol de glicerol(ver Figura 1). A razão molar está
associada ao tipo de catalisador usado. Razões molares maiores resultam em maior conversão em
menor tempo. A reação de transesterificação é ilustrada na equação química a seguir (LOPES, 2006).

Figura 1 - Reação de transesterificação

A transesterificação com catalisador básico ocorre muito mais rapidamente que a reação catalisada por
ácido. Além disso, os catalisadores alcalinos são menos corrosivos do que os ácidos, sendo mais
favoráveis para os processos industriais. Os catalisadores básicos usados são: alcóxidos (também
chamados alcolatos) e hidróxidos de metais alcalinos (NaOH e KOH), assim como carbonatos de sódio e
potássio. Alcóxidos de metais alcalinos (como NaOCH3 e KOCH3) são os catalisadores mais ativos, por
darem altos rendimentos (>98%) em curtos períodos de reação (30 minutos), mesmo sendo aplicados
em baixas concentrações molares (0,5 mol%). Hidróxidos de metais alcalinos são menos ativos, porém
mais baratos. Podem dar alto rendimento se usados na concentração de 1 a 2 mol%. A desvantagem é
que mesmo usando-se uma mistura álcool/óleo livre de água, ainda assim, alguma água é formada no
sistema pela reação do hidróxido com o álcool, como pode ser visto na equação abaixo (SCHUCHARDT,
1998):
OH- + H 3 CO-,ў, 3 CO- + H 2 O

[Eq. 01]

Na equação química supracitada, o elétron do ânion hidróxido ataca o hidrogênio da hidroxila
do metanol, quebrando a ligação O-H, produzindo água e o ânion metóxido. O metóxido, por sua vez, é
o catalisador propriamente dito de produção dos ésteres lineares (biodiesel). Seu elétron em excesso
ataca as moléculas do óleo vegetal, deslocando a glicerina. Paralelamente, a hidroxila em equilíbrio e o
metóxido competem entre si, forçando uma reação indesejada de saponificação na rota metílica. A
transesterificação se processa com maior eficiência com o aumento da concentração do catalisador,
embora apresente o inconveniente de formar água que pode ser eliminada na etapa de desumificação
do produto final. Na indústria, emprega-se, geralmente, uma razão molar álcool/óleo de 6:1,
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concentração de catalisador de 0,4 a 2%, temperatura entre 45 e 60° C e tempo de reação de 1 hora
(MA, 1998, PARENTE, 2004, SCHUCHARDT, 1998).
O óleo comestível oriundo do processo de fritura quando submetido a aquecimentos
prolongados e superiores a 200ºC acaba perdendo seu valor nutricional. Quando ingerido em excesso
pode causar aumento do colesterol, da pressão arterial e doenças cardiovasculares. Quando saturado e
obsoleto age como um poluente do meio ambiente (BIODIESEL, 2008).
A procura por produtos biodegradáveis tem contribuído para a destinação correta dos resíduos.
O óleo de fritura saturado pode ser acondicionado em garrafas plásticas ou recipientes de vidro, até a
devida coleta e destinação final. A produção de biodiesel a partir dos resíduos de fritura utilizados como
matéria-prima torna viável a elaboração de um sistema de coleta seletiva destes resíduos, agregando
valores sociais e ambientais visando, a redução de impactos sobre o meio ambiente. A escolha do óleo
residual de frituras como uma matéria-prima para fabricação de biodiesel residiu em face deste insumo
quando considerado obsoleto ser geralmente lançado em tubulações da rede de esgoto provocando
sérios danos ambientais, por exemplo, um litro de óleo comestível saturado lançado num corpo hídrico
contamina cerca de um milhão de litros de água, quantidade esta suficiente para uma pessoa adulta
consumir durante 14 anos (BIODIESEL, 2008). Com a realização de um trabalho de conscientização
conjuntamente com os donos de estabelecimentos comerciais e demais funcionários é possível praticar
ações corretivas e preventivas visando à preservação do meio ambiente. Este trabalho teve por objetivo
estudar a influência da concentração dos reagentes e da temperatura reacional na obtenção de
biodiesel a partir de óleo comestível saturado e estimular a prática de atitudes ecologicamente corretas
em prol de um desenvolvimento sustentável.

3. METODOLOGIA
A principal matéria-prima utilizada neste estudo foi o óleo comestível saturado (OCS), coletado
em estabelecimentos comerciais do município de Zé Doca (MA), tais como churrascarias, pizzarias,
lanchonetes e padarias. Foram coletas duas bombonas de cinco litros contendo óleo comestível
saturado. Após a coleta as amostras foram transportadas para o Laboratório de Biocombustíveis do
IFMA-Campus Zé Doca, onde foram filtradas, desodorizadas com solução JK-2, idealizada e produzida no
próprio Campus Zé Doca, centrifugadas e disponibilizadas para o processo de transesterificação. A
Figura 2 destaca o aspecto visual do óleo comestível saturado antes e depois de tratado.

Figura 2 – Óleo comestível saturado antes e após tratamento

O processamento do biodiesel a partir do óleo comestível saturado consistiu em aquecer o
referido óleo numa temperatura previamente determinada. Em seguida, adicionou-se o agente
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transesterificante (metanol) vagarosamente mantendo-se o sistema sob agitação e depois se adicionou
o catalisador (solução metóxi de sódio). A mistura reacional foi transferida para um funil de decantação
onde permaneceu de repouso durante 24 horas. De acordo com o comportamento da mistura reacional,
o éster metílico foi separado da fase glicerinosa. A fase éster foi lavada com solução acidulada de ácido
sulfúrico a 0,5 mol. L-1 e duas lavagens com água fervente. O biodiesel foi então desumificado a 120°C
durante 30minutos, filtrado e finalmente liberado para ser caracterizado físico-quimicamente.
Para que os objetivos fossem concretizados, o estudo foi sistematizado da seguinte forma: as
razões molares entre agente transesterificante e triglicerídeos foram respectivamente 3:1 e 6:1. As
concentrações utilizadas para o catalisador foram 0,5% e 0,8% em relação à massa base do triglicerídeo
e a temperatura do processo variou de 50 a 80°C. A Tabela 1 ilustra a sistemática do processo reacional
utilizado.
Tabela 1- Variação da concentração e da temperatura do processo reacional.
Formulação

Proporção
MeOH/OCS

Concentração do
catalisador (%)

Temperatura do
processo (°C)

A1

0,5

50

B1

0,8

50

0,5

65

0,8

65

E1

0,5

80

F1

0,8

80

A2

0,5

50

B2

0,8

50

0,5

65

0,8

65

E2

0,5

80

F2

0,8

80

C1
D1

C2
D2

3:1

6:1

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
No gráfico da Figura 3 estão apresentados os melhores resultados obtidos para as formulações
estudadas.
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Figura 3 - Variáveis que influenciam no processamento de transesterificação.

A Tabela 2 apresenta tais valores de modo numérico para facilitar um melhor entendimento.
Tabela 2 - Melhores taxas de conversão de triglicerídeos em biodiesel
Formulações
Proporção
Concentração do
Temperatura do
mais eficientes
MeOH/OCS
catalisador (%)
reacional (°C)
D1

3:1

90
0,8

D2
1:6

F2

Taxa de
conversão de
biodiesel

65

91

80

89

Para se destacar a relevância da temperatura no processo de transesterificação realizou-se mais
duas formulações extras (EX1 e EX2) com base na formulação F2, mantendo-se as mesmas condições
exceto a temperatura conforme ilustra a Tabela 3.
Tabela 3 - Influência da temperatura na transesterificação do OCS.
Formulações
mais eficientes

Proporção
MeOH/OCS

Concentração do
catalisador (%)

EX1
F2

1:6

0,8

EX2

Temperatura do
reacional (°C)

Taxa de
conversão de
biodiesel

75

87

80

89

87

67

Os resultados obtidos na Tabela 3 revelaram que a temperatura é uma variável que influencia na
velocidade da reação e rendimento do biodiesel formado, por isso deve ser mantida numa faixa ideal.
Nas Tabelas 2 e 3 e na Figura 2 observou-se que na catálise básica, o óleo comestível saturado
deve conter um baixo índice de acidez (I.A), uma vez que valores elevados de I.A exigem maior
quantidade de catalisador para neutralizar os ácidos graxos livres (AGL) constituintes do óleo comestível
saturado (OCS).
A melhor taxa de conversão ocorreu na razão molar 1:6 entre glicerídeos e agente
transesterificante, cuja concentração da solução catalisadora foi 0,8% em relação à massa base de óleo
comestível saturado e temperatura de 65 ºC.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho se investigou as principais variáveis que podem interferir no processamento de
biodiesel a partir de óleo comestível saturado obtendo-se as seguintes conclusões:
A otimização do processamento indicou que a formulação que apresentou melhor taxa de
conversão foi a D2 atingindo 91% de rendimento.
A temperatura exerce influência na velocidade e no rendimento do biodiesel. Sendo assim,
este parâmetro deve ser rigorosamente controlado numa faixa ideal ao longo do processo. A melhor
temperatura residiu em torno de 65°C.
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As razões molares entre os glicerídeos e o agente transesterificante são diretamente
proporcionais à taxa de conversão do biodiesel formado. Neste trabalho a razão molar que
proporcionou mais rendimento do biodiesel foi a de 1para 6 (1:6).
Finalmente, a concentração do catalisador alcalino indicou uma relação direta com o índice de
acidez do óleo comestível saturado. Valores elevados de ácidos graxos livres necessitam de uma
concentração maior do catalisador para neutralizá-los. A melhor concentração do catalisador neste
trabalho residiu na casa de 0,8% em relação à massa base do óleo comestível saturado utilizado.
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RESUMO
O biogás é uma fonte de energia limpa que pode gerar outros tipos de energia como a energia
mecânica, elétrica, térmica e também substituir o uso de alguns derivados de petróleo como o diesel. A
utilização do biogás pode ser muito benéfica ao meio ambiente, pois acarretará na diminuição da
liberação de gases poluentes na atmosfera como o gás metano e o gás carbônico, diminuindo assim o
efeito estufa. Por isso é necessário o incentivo maior à produção e utilização dessa nova fonte energética,
que por ser renovável, produz um combustível de alta qualidade, e ecologicamente correta, além de
maximizar os efeitos dos benefícios de reaproveitamento de estercos. Economicamente falando, apesar do
alto custo inicial, numa perspectiva em longo prazo, resulta numa grande economia, pois reduz gastos
com eletricidade. A grande atividade microbiana no esterco associada a outros fatores produzem o gás
metano (CH4) e o dióxido de carbono (CO2) e com uso de biodigestores é possível captar essa
composição gasosa e posteriormente transformá-la em energia mecânica. A energia mecânica produzida
pelo biogás é uma nova alternativa para ser utilizada em grandes propriedades rurais de agropecuária.
Com uma propriedade que possui um elevado número de bovinos, caprinos e frangos de corte é possível
gerar biogás a partir da grande quantidade de esterco produzida. Essa energia mecânica produzida pode
substituir o uso do diesel utilizado em máquinas e equipamentos de grande e pequeno porte. A
metodologia utilizada visa as pesquisas de campo em propriedades rurais, onde há presença de animais
(bovinos, caprinos ou frangos), cujas fezes produzidas serão, posteriormente utilizadas como análise para
a produção do biogás. A partir da bibliografia, é possível obter demonstrações do processo de conversão
de esterco em biogás e biogás em energia mecânica, esclarecendo, por meio de testes práticos, os
benefícios e malefícios, que poderão servir como base na implantação de um projeto que produza biogás
na cidade de imperatriz, Maranhão.
Palavras-chave: Biogás; Esterco animal; Energia mecânica.
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1. INTRODUÇÃO
Com o desenvolvimento de novas tecnologias e consequentemente o surgimento de novas
indústrias ao longo dos séculos as formas de energia até então encontradas eram muito poluentes e
esgotáveis. Com isso viu-se a carência de novas fontes menos poluentes ou até mesmo não poluentes e
renováveis. Dessa forma, considera-se que:
O biogás se apresenta nesse contexto como uma solução viável para a maioria dos
problemas, porque utiliza os próprios dejetos e materiais orgânicos desperdiçados, que
contaminam o meio ambiente; além de economizar madeira e carvão, evitando os
impactos ambientais na construção de hidrelétricas, contaminação do solo e dos
recursos hídricos. Enfim, o biogás fornece uma forma de energia versátil e de baixo
custo, e adubo orgânico de alta qualidade, o que influencia diretamente na balança
comercial do agronegócio brasileiro, trazendo divisas para o país. (PAULA, 2006, p.9).

Segundo SANTOS & LUCAS JÚNIOR (2004), todo processo de produção gera resíduo e todo
resíduo armazena alguma energia, e os sistemas de produção podem reverter esse resíduo em energia,
baratear seu custo de produção e funcionar de forma energeticamente equilibrada. É possível, portanto,
definir biodigestor como um aparelho destinado a conter a biomassa e seu produto: o biogás. Como
definiu Barrera (1993, p.11), “o biodigestor, como toda grande ideia, é genial por sua simplicidade”.
No Brasil os estudos com biogás foram iniciados de maneira mais intensa em 1976, entretanto, os
resultados alcançados já nos asseguram um bom domínio tecnológico e podemos nos qualificar como
apto a desenvolver um vasto programa no âmbito nacional com biogás seja no setor agrícola ou no setor
industrial. (ZACHOW, 2000).
Este processo de geração do biogás através dos excrementos, ocorre em regiões com maiores
potenciais de efetivos de rebanhos em propriedades rurais. Com isto, os objetivos que norteiam esta
análise, são: observar através de dados teóricos e testes práticos a transformação do excremento animal
em biogás dentro de um biodigestor capaz de gerar energia posteriormente utilizada em sistemas
mecanizados, constatar quais tipos de excrementos será mais produtivo e eficaz na geração do biogás,
identificando como se dá a conversão do esterco animal em biogás no biodigestor. Interpretar
sucintamente os dados obtidos através dos experimentos realizados. Reconhecer as vantagens e
desvangatens que essa produção acarretará e por fim, analisar a possibilidade da implantação de um
projeto que utilize o biodigestor como mediador de energia em propriedades rurais.
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2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Este projeto foi desenvolvido inicialmente a partir de um levantamento bibliográfico sobre os
mecanismos de produção e aplicação do biogás. Com os dados obtidos foram feitas várias comparações
onde se pôde constatar a eficiência energética do biogás, como também cálculos matemáticos para
quantificar o esterco produzido e consequentemente a quantidade de biogás gerado através do processo de
biodigestão anaeróbica.
Por meio de dados obtidos sobre a pecuária da cidade de Imperatriz, foi possível correlacionar a
quantidade de cabeças dos animais analisados e suas potencialidades de produções, capaz de garantir a
funcionalidade de um biodigestor que abasteça as atividades energéticas em uma propriedade rural, e que
contribua para o investimento municipal no setor.
O biodigestor que produzirá biogás tem por medida 1,9 metros de profundidade X 1,5 metros de
largura X 3 metros de comprimento. Todos os dias serão necessários adicionar 10 litros de água e 5 litros
de esterco com maior potencial na região. O custo dos materiais é relativamente modesto, tanto como o
tempo de construção é bastante curto, cerca de uma semana.
Os materiais utilizados para a construção do biodigestor são basicamente 2m³ de areia, 1m³ de
rocha, 5,5m de plástico com pelo menos 2,8m de largura. Também são necessários 9 sacos de cimento, 60
blocos de cimento, 5 metros de uma corda delgada, 3-5 envases de um galão e 32 tubos lisos e curvados
para os pins superiores.
Na tabela 1, são apresentadas a quantidade de esterco produzido e o potencial de produção do
biogás na cidade de Imperatriz – MA.
Animal
Esterco/kg/dia
Esterco em Kg equivalente a 1m³ de CH4
Efetivo dos rebanhos
Esterco/kg/dia do rebanho
Potencial de CH4 em m³/dia do rebanho

BOI
2,7
25
93.450
252.315
10.092,6

CABRA
1,64
20
1.012
1.659,68
82,984

FRANGO
0,022
5
8.213
180,686
36,137

Segundo Mathews & Sollenberger, 1996, um bovino adulto produz de 1,5 a 2,7 Kg de fezes.
Entretanto, a quantidade de excretas produzida diariamente depende do tamanho do animal, da dieta e das
condições ambientais.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fez um levantamento do efetivo dos
rebanhos na cidade de Imperatriz. Com base nestes dados verificou-se que a quantidade de esterco
produzida por dia em Kg do rebanho bovino, equivale a 252.315. Com isso, a quantidade de CH4 que
poderá ser produzido diariamente na região é aproximadamente 10.092,6 m³.
Para Alves & Pinheiro, 2003, a produção diária de excremento caprino é 1,64 Kg. A partir desse
dado, foi possível calcular a quantidade de excremento caprino de todo o rebanho da cidade com valor de
1.659,68 Kg por dia. O potencial de produção do biogás do mesmo é 82,984m³.
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Segundo Cortés, 2008, o frango é capaz de produzir 0,022 Kg dia de esterco. Em Imperatriz, há
um n mero de 8.213 frangos possuindo assim um potencial de produção por volta de 36,137 m³ por dia.
Através de dados cedidos pela AGE

(Ag ncia Estadual de

efesa Agropecuária do Maranhão),

pode constatar que em regiões rurais de Imperatriz, há um total de 508 propriedades que possuem
rebanhos bovinos. Estas propriedades se diferenciam quanto a sua área total. Existem fazendas de grande
e pequeno porte.

as que possuírem maior n mero de cabeças de boi, existe maior viabilidade de

produção do biogás. A partir disso, os testes poderão ser feitos em uma fazenda de grande extensão e
n mero elevado de bois, que possam contribuir para a geração de energia através de um biodigestor, de
baixo custo, e posteriormente, instalado em outras propriedades rurais.

3. CONCLUSÃO
m dos estados com menores percentuais de população vivendo em áreas urbanas estão
concentrados no Maranhão, principalmente na região sul do estado, (63,1 ), apresentando índices abaixo
de 70 . São cerca de 2.425.955 pessoas que moram em áreas rurais. Isto confirma os dados do Censo
Agropecuário realizado pelo IBGE em 2009, quando mostra que somente no nordeste, há uma área total
dos estabelecimentos rurais de 80.528.648 ha, inferior apenas região centro-oeste.
A cidade de Imperatriz

MA tem um alto potencial de produção do biogás, visto que possui um

n mero elevado de rebanhos (bovino, caprino e frango de corte) capazes de gerar uma grande quantidade
de esterco. A partir deste esterco é que se pode por meio do processo de biodigestão transformá-lo em
biogás. Com base nos resultados da região, como é expressiva a quantidade do rebanho bovino, os testes
serão feitos com os de etos dos mesmos, que sendo alimentados com grão, poderão produzir estrume
menos fibroso, e por isso, se digerir mais facilmente.
odos estes fatores contribuem para uma futura implantação de biodigestores em propriedades
rurais imperatrizenses e consequentemente a geração de energia mec nica que é essencial para
movimentar equipamentos mecanizados diminuindo os custos com energia elétrica como também
contribuindo para a diminuição dos índices de poluição da cidade.
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RESUMO
O consumo de combustíveis fósseis derivados do petróleo apresenta um impacto significativo na
qualidade do meio ambiente. A poluição do ar, as mudanças climáticas, os derramamentos de óleo e a
geração de resíduos tóxicos são resultados do uso e da produção desses combustíveis. A reciclagem de
resíduos agrícolas e agro-industriais vem ganhando espaço cada vez maior, não simplesmente porque os
resíduos representam "matérias primas" de baixo custo, mas, principalmente, porque os efeitos da
degradação ambiental decorrente de atividades industriais e urbanas estão atingindo níveis cada vez
mais alarmantes. Vários projetos de reciclagem têm sido bem sucedidos. No Brasil, parte do óleo vegetal
residual oriundo do consumo humano é destinado a fabricação de sabões e, em menor volume, à
produção de biodiesel. Entretanto, a maior parte deste resíduo é descartado na rede de esgotos, sendo
considerado um crime ambiental inadmissível. A produção de um biocombustível a partir deste resíduo
traria inúmeros benefícios para a sociedade, pois haveria diminuição de vários problemas relacionados
ao seu descarte , sendo que, além destes benefícios, ainda haveria a possibilidade de aumentar a
produção e a utilização de biocombustível, como no caso o biodiesel, diminuindo a emissão de gases de
efeito estufa, contribuindo com o meio ambiente. Neste sentido esse trabalho visa discutir a utilização
do óleo residual industrial de fritura como fonte de matéria prima para obtenção de biodiesel. A
metodologia adotada neste trabalho é uma revisão, fundamentada em revisão teórica a partir do
assunto através de artigos, revistas, dissertações e sites, propondo uma reflexão sobre o assunto.

Palavras-chave: biodiesel, reutilização, resíduos de cozinha industrial
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1. INTRODUÇÃO
A reutilização consiste em transformar um determinado material já beneficiado em outro. A
reutilização por si só não resolve os problemas relacionados com os resíduos, mas dá um contributo
enorme na sua gestão, por aproveitar matéria prima que de outra forma seria acondicionada em aterro
ou queimada, e, por outro lado, diminui a necessidade de nova exploração de recursos naturais que
seriam necessários para a produção de bens e produtos (FELIZARDO, 2003 e TACHIZAWA, 2005).
Percebeu-se que a utilização de óleos residuários de frituras, podem ser de grande utilidade
para a fabricação de bicombustível alternativo ao óleo diesel, não somente pelo custo reduzido dos
mesmos, mas essencialmente pela redução de impactos ambientais gerados pelos processos
agroindustriais do segmento da alimentação, mesmo que em condições de processamento e
armazenamento diferenciados (BOBBIO, F. O.; BOBBIO, P. A., 2003).
Em circunstâncias sócio-econômicas a produção de biodiesel, a partir de óleo de fritura pode
ser um empreendimento de grande magnitude, tendo em vista que as matérias-primas de origem
vegetal para a produção de biodiesel Porém no contexto atual, o principal problema não é a retirada da
glicerina em si, e sim matérias-primas disponíveis para a produção de biodiesel e que sejam viáveis
economicamente, principalmente em escala industrial (BARBOSA, 2003).
Neste sentido o aproveitamento de resíduos industriais e óleos de frituras usados, vem a
calhar de forma significativa, refletindo um custo beneficio com grande significância, atrelada à alta
oferta de tais resíduos no mercado, ainda levando em consideração a questão ambiental de reciclagem
do óleo, e a real importância do biodiesel, aliada a redução de gases no ambiente, e a sucessão
gradativa do diesel de petróleo (FELMANN, 2003).
A produção de biodiesel com óleo de fritura usado é capaz de utilizar até 100.000 litros
mensais de insumos disponíveis nas regiões Norte e Noroeste do estado, possibilitando a redução no
consumo de aproximadamente 90.000 litros de óleo diesel por mês. Isto representa cerca de um milhão
de litros anuais, percentual pequeno perante o consumo do estado – de 2 bilhões de litros, mas
representativo no caso de utilização em frotas públicas, sobretudo nos caminhões usados para a coleta
de resíduos sólidos urbanos (MARTINIANO, 2008).
Os óleos residuais das frituras sendo, jogados em aterros sanitários ou despejados em
rios, e ainda diretamente nas pias e vasos sanitários, causando inúmeros impactos ambientais. O
biodiesel obtido através do óleo de fritura usado permite reaproveitar resíduos energéticos, com
economia dos recursos naturais não renováveis e que, geralmente, são dispostos em ambientes, de
forma inadequada, destacando-se os esgotos, rios, lixões, dentre outros. A utilização destes
biocombustíveis tem sido muito avaliada, e vários estudos mostram que as características de
desempenho energético são consideradas semelhantes ao diesel convencional, oriundo do petróleo
(SANTOS, 2007).
Em Marabá, ainda não existe nenhum tipo de coleta sistemática, somada a uma falta de
campanhas ambientais, principalmente ao que concerne este resíduo. Desta maneira, este trabalho se
justifica por visar o subsídio de parâmetros necessários para um sistema funcional e eficiente de coleta e
reaproveitamento energético através do Instituto Federal do Pará, Campus de Marabá, o que também
servirá como base de aprendizado e fonte de futuras pesquisas na Instituição.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Tecnicamente, o biodiesel é definido como um éster alquílico de ácidos graxos, e obtido a partir da
reação química (transesterificação) entre óleos vegetais (virgens ou de fritura) e álcool proveniente da
cana de açúcar (chamado etanol) ou do metanol (álcool proveniente do gás natural ou petróleo). A
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transesterificação consiste na reação química de um óleo vegetal com um álcool, que pode ser etanol ou
metanol, na presença de um catalisador ácido (HCl – ácido clorídrico) ou básico (NaOH hidróxido de
sódio). Como resultado, obtém-se o éster metílico ou etílico (biodiesel), conforme o álcool utilizado, e a
glicerina (PARENTE, 2003).
Cada litro de óleo despejado no esgoto urbano tem potencial para poluir cerca de um milhão de
litros de água, o que equivale à quantidade que uma pessoa consome ao longo de quatorze anos de vida
(HOCEVAR, 2005).
A presença deste material, além de acarretar problemas de origem estética, diminui a área de
contato entre a superfície da água e o ar atmosférico impedindo a transferência do oxigênio da
atmosfera para a água, e também os óleos e graxas em seu processo de decomposição, reduzem o
oxigênio dissolvido elevando a DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), causando alteração no
ecossistema aquático. A DBO é normalmente considerada como a quantidade de oxigênio consumido
durante um determinado período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Um baixo teor
de oxigênio dissolvido nas águas é fatal para a vida que é comprometida diretamente quando jogamos
um óleo vegetal na pia da cozinha (CHRISTOFF, 2007).
Os óleos residuais de frituras representam grande potencial de oferta. Um levantamento primário
da oferta de óleos residuais de frituras, suscetíveis de serem coletados, revela um potencial de oferta no
país superior a 30 mil toneladas por ano. Algumas possíveis fontes dos óleos e gorduras residuais são:
lanchonetes e cozinhas industriais, indústrias onde ocorre a fritura de produtos alimentícios, os esgotos
municipais onde a nata sobrenadante é rica em matéria graxa, águas residuais de processos de
indústrias alimentícias (SILVA et al., 2005).
O biodiesel é uma evolução na tentativa de substituição do óleo diesel por biomassa, iniciada
pelo aproveitamento de óleos vegetais “in natura”. É obtido através da reação de óleos vegetais, novos
ou usados, gorduras animais, com um intermediário ativo, formado pela reação de um álcool com um
catalisador, processo conhecido como transesterificação (CASTELLANELLI C. et al, 2007).
Os óleos comestíveis, em especial aqueles utilizados nas frituras, surgem neste contexto como
um resíduo gerado diariamente nos lares, indústrias e estabelecimentos do país. Devido à falta de
informação da população e/ou a carência de disseminação de idéias a favor do meio ambiente, este
resíduo acaba sendo despejado diretamente nas águas, como em rios e riachos ou simplesmente em
pias e vasos sanitários, indo parar nos sistemas de esgoto 44 causando danos no entupimento dos canos
e o encarecimento dos processos das Estações de Tratamento, além de acarretar na poluição do meio
aquático (CHANG, 1996). Desta maneira, surge a necessidade de adoção de estratégias em prol de
informar a população sobre os malefícios que estas atitudes provocam e a maneira correta de se dispor
tal resíduo. Aproveitar, tratar ou destinar os resíduos sólidos e líquidos urbanos é uma responsabilidade
da qual a sociedade não tem como se esquivar. Sendo uma questão de cidadania propor alternativas
para que estes rejeitos causem o menor impacto possível ao meio ambiente.

3. MATERIAL E MÉTODOS
Devido a alta demanda de combustíveis estar atingindo níveis críticos, sem respaldo de produção,
aliado ao aumento significativo do consumo de alimentos, tem-se cada vez mais combustíveis fosseis e
biocombustíveis com um valor elevado. O presente estudo, teve como objetivo desfocalizar as fontes
alimentícias de óleos vegetais, como concorrentes paralelas de matéria-prima para a produção de
biodiesel e sim como fonte para a mesma na pós-alimentação, ou seja, o objetivo crucial é utilizar óleos
vegetais residuais utilizados em frituras, para o posterior processo de fabricação de biodiesel. Porém
quando se fala em produção de biodiesel através de óleos residuários, o processo pode sofrer algumas
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modificações, em que visam o tratamento da matéria-prima para que a reação de transesterificação seja
efetiva.
O objetivo de se trabalhar com óleos de frituras para produção de biodiesel, além do custo benefício
que pode ser gerado devido a um custo menos elevado na aquisição de matéria prima, induz a utilização
de tais óleos para um fim benéfico e ecologicamente correto, tendo em vista que muitas vezes em
indústrias, lanchonetes e restaurantes, o óleo é descartado de forma incorreta e sem agregar valor
algum, ainda julgando que o óleo pode ser um contaminante de alto grau ao meio ambiente.
Tendo em vista todos os aspectos citados, avaliou-se o potencial aproveitamento, em misturas de
óleos de fritura de diferentes locais de coleta. O óleo foi coletado em seis distintos estabelecimentos de
refeição na cidade de Marabá/PA. Antes da reação química nada foi padronizado, pois o foco do estudo
foi de verificar o real aproveitamento destes óleos, nas condições impostas pelo próprio
empreendimento. Após coleta e homogeneização dos mesmos, realizou-se algumas análises
laboratoriais, com o intuito de verificar o teor de água, sólidos imersos, e a quantidade de óleo
disponível para a produção de biodiesel em diferentes estágios de armazenamento, levando em
consideração a degradação do mesmo. Com cinco amostras coletadas e verificados os teores citados,
ainda realizou-se a reação de transesterificação com as amostras objetivando verificar o aproveitamento
das mesmas na produção. Também coletou-se 5 amostras em embalagem de 5 litros de polietileno e
coloração escura, nas quais foram armazenados durante 45 dias em ambiente fechado, ambas com as
mesmas condições de luminosidade e temperatura. Para a etapa de produção de biodiesel, procedeu-se
pela rota alcalina metílica, onde foram utilizados 1000 ml de óleo, 20% em volume de metanol e
hidróxido de sódio (98% de pureza), como catalisador em quantidades variadas, onde o objetivo era
simplesmente ver se havia a separação de fases. As reações foram executadas em laboratório com
agitador magnético, béquer de vidro capacidade 2 litros, balança digital de precisão e vidrarias diversas.
3.1. Montagem de um reator simples para 20 litros de biodiesel
- Tacho de 20 litros, com abraçadeira de aço na tampa;
- Aquecedor elétrico de imersão (não mais de 3 W/cm2, 500 a 1000 W);
- Furadeira elétrica;
- Suporte para furadeira;
- Termômetro
- Misturador de tintas
- Flanges para aquecedor, termômetro e agitador;
- Cinta veda-roscas (teflon)
- Bucha de madeira
- Garrafão de 10 litros de polietileno de alta densidade (HDPE) com duas tampas, para o metóxido.
- Bomba de ar de aquário;
- Tubo de vinil de 12 mm reforçado
- Tubo de plástico de 6 mm
- Tubo de cobre de 4 mm
- Massa epóxi;
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- Vedante de silicone

3.2 Reagentes
4 Litros de matanol
4 Litros de etanol
100 g de Hidróxido de sódio (NaOH) – catalisador
Medidor de pH eletrônico ou tiras de medição de pH (papel de tornassol) ou solução de fenolftaleína.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
Com a instalação de uma pequena unidade de produção de biodiesel utilizando o óleo residual de
fritura como matéria-prima para a produção de biodiesel, a instituição, estará ajudando a preservar o
meio ambiente e garantindo a qualidade de vida da população, sob dois aspectos: no primeiro , este
óleo residual não será descartado na rede de esgoto, diminuindo a contaminação de rios e solo e no
segundo, estará contribuindo para diminuição da emissão de gases poluidores.
Percebeu-se que a utilização de óleos residuários de frituras, podem ser de grande utilidade
para a fabricação de biocombustível alternativo ao óleo diesel, não somente pelo custo reduzido dos
mesmos, mas essencialmente pela redução de impactos ambientais gerados pelos processos
agroindustriais do segmento da alimentação, mesmo que em condições de processamento e
armazenamento diferenciados. Inicialmente ao se verificar no laboratório alguns aspectos químicos,
percebeu-se um teor médio de sólidos de 1,7% e teor de umidade significativo, com 4,5% do volume
total, sendo está umidade altamente degradativa ao óleo, principalmente quando armazenado por
muito tempo, pois a presença de água induz a rancidez hidrolítica. Os resultados referentes à reação
química demonstraram para a transesterificação empregada no óleo com apenas sete dias após a coleta
uma maior eficiência no processo gerando menos transtorno, e um melhor aproveitamento do óleo,
atingindo rendimento médio de 85,66%, pois a degradação nele situada é relativa apenas ao
aquecimento em que foi exposto no processo de fritura. Já para o óleo armazenado 45 dias, a reação
química para produção de biodiesel só foi possível com um tratamento prévio no mesmo, que consistia
em reduzir a acidez nele contida
visando eliminar ácidos graxos livres, oriundos principalmente pela oxidação hidrolítica gerada pelo
tempo de armazenamento em contato com água. Para o óleo de 45 dias, foi necessário uma
neutralização com NaOH 20 %, adicionada a um volume de 0,30% com uma agitação constante por 30
minutos, a uma temperatura de 70°C, e repouso por 4 horas, onde o objetivo foi de retirar os sabões
gerados pelos ácidos graxos livres, e assim permitir a geração de ésteres metílicos pela
transesterificação alcalina. Obteve-se uma média de 85,66% de aproveitamento no óleo reagido a 7 dias
de armazenamento e 66,30% para o óleo armazenado durante 45 dias, sendo este valor expresso em
óleo prontamente disponível para a reação.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em circunstancias sócio-econômicas a produção de biodiesel, a partir de óleo de fritura pode ser um
empreendimento de grande magnitude, tendo em vista que as matérias-primas de origem vegetal para
a produção de biodiesel, estão em patamares de preço que vão contra a economia do combustível,
tendo em vista a alta demanda de óleos vegetais na alimentação. Assim sendo óleos de fritura estão
situadas na pósalimentação, onde a cadeia energética pode desfrutar de forma econômica e eficaz,
empregando-lhes alternativas de produção de biodiesel, ainda aliado ao aproveitamento destes
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materiais que estão atrelados a degradação ambiental gerada por atividades industriais urbanas.
Conclui-se que o devido processamento dos óleos, aliado a sua reciclagem para produção de
biocombustível, se completa de maneira eficiente, pois o reprocessamento com foco em combustível
diesel pode ser viável economicamente e ambientalmente.
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RESUMO
Este trabalho apresenta o estudo da eletrooxidação do etanol sobre eletrodos de platina
dispersa em carbono de alta área superficial Pt/C e eletrodos binários PtMo/C, Pt2Mo/C, e Pt3Mo/C, em
soluções de H2S04 0,5 mol.l-1, os mesmos foram caracterizados físicamentes por técnicas de difração de
raios-x (XRD) e microscopia eletrônica de transmissão (TEM) as técnicas eletroquímicas utilizadas foram
de voltametria cíclica e cronoamperometria. Na voltametria cíclica observou-se 2 picos principais em
altos potenciais, 0,45v e 0,65v, tais picos podem variar de intensidade de acordo com o método de
preparação. O pico 0,65v se apresenta bem mais acentuado nos 3 catalisadores preparados pelo
método de redução por álcool, principalmente no catalisador PtMo/C, o que pode evidenciar que a
medida que a quantidade de Mo é aumentada no catalisador binário, o pico 0,65v se torna mais
acentuado. As curvas de polarização de estado estacionário da reação de eletrooxidação do etanol
foram construídas a partir de experimentos de cronoamperometria. A densidade de corrente faradáica
vai aumentando a medida que a quantidade de Mo também aumenta na formação do catalisador, isto
sugere que a presença do Mo favoreça a oxidação de espécies oxigenadas e que a adição do molibdênio
aumenta a habilidade para a formação de C02em comparação com a platina pura.

Palavras-chave: oxidação de etanol; platina, molibdenio, eletrocatalisadores
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1. INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos têm resultado numa sociedade cada vez mais consumidora de energia e um
dos setores mais afetados é o de energia elétrica. Assim, para evitar um possível colapso, várias
alternativas vem sendo estudadas 1.
Na última década houve um grande avanço tecnológico, sendo esta a tecnologia mais promissora para
aplicações móveis, gerando energia elétrica com emissão zero pela utilização do hidrogênio como
combustível 2. O uso de hidrogênio como combustível apresenta ainda alguns inconvenientes
operacionais e de infra-estrutura, o que dificulta o seu uso 3 . As células a combustíveis que utilizam
diretamente o álcool com combustível (DAFC-Direct Alcohol Fuel Cell) vem despertando bastante
interesse, pois não apresentam a necessidade de armazenamento de hidrogênio, ou produzi-lo através
da reforma de hidrocarbonetos 3.
A oxidação eletroquímica de etanol em eletrodos de platina tem sido um tema de bastante interesse
nos últimos 20 anos 4-9. O etanol sendo renovável, é um candidato em potencial para aplicação em
células a combustível, tal interesse é justificado pelo conteúdo energético no etanol, o que corresponde
a 12e- por molécula de etanol oxidada. Entretanto a conversão total da molécula de etanol para CO 2 é o
grande desafio da eletrocatálise do etanol 4,6,8.
A maioria dos estudos sobre eletrooxidação do etanol são direcionados aos estudos dos mecanismos de
reação 10,11,12. Tais estudos têm sido estabelecidos por métodos espectroscópicos ou eletroquímicos
diferencial de espectrometria de massas, no qual o acetaldeido, ácido acético e dióxido de carbono são
os principais produtos durante a oxidação em superfície de platina. Metano e etano foram também
detectados 12.
A platina é um grande catalisador para a dissociação e adsorção de pequenas moléculas orgânicas,
incluindo o etanol, entretanto a atividade catalítica é limitada pela quebra da ligação C-C 13.
Lebedeva et al14 mostraram em seu trabalho, em 2005, que os catalisadores bimetálicos, PtMo tem
apresentado boas atividades catalíticas na eletro-oxidação do CO, tal propriedade faz do PtMo um
excelente material tolerante na oxidação de CO a CO 2
Ticianelli 15 trabalhando com a síntese, via ácido fórmico, mostram que o comportamento tolerante do
PtMo ao CO é devido ao seu mecanismo bifuncional, uma reação química heterogênea do CO com
moléculas de água catalisadas por espécies de Mo e resultando em baixas concentrações de CO.

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
2.1 Método de preparação dos Catalisadores
Com o objetivo de melhorar atividade catalítica do carbono, foi realizado um tratamento com
HNO 3 5M, no qual foi colocado 1000mg de carbono XC-72R em um balão de destilação de 3 saídas, foi
adicionado 250 ml de HNO 3 5M. O sistema de refluxo foi montado, mantendo uma temperatura ente
70ºC e 80ºC por 5 horas. A amostra foi filtrada e lavada com água destilada até que o pH do filtrado
ficasse neutro, deixado na estufa de 60º C por 24 horas. Foi armazenado em vidro protegido da
umidade por 24h.
Os eletrocatalisadores Pt/C , PtMo/C , Pt 2 Mo/C, Pt 3 Mo/C ( 20% em massa de metais) foram preparados
pelo método de redução por álcool13,usando H 2 PtCl 6 .6H 2 O (aldrich) e Molibdato de sódio (aldrich)
como fonte de metais e carbono vulcan XC-72, tratados com HNO 3 , como suporte. Os sais metálicos, na
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proporção desejada, e o suporte de carbono foram adicionados a uma solução de etileno glicol/água
(75/25, v/v) e a mistura resultante foi submetida a um refluxo por 2 h a uma temperatura de 80ºC. Ao
final do processo a temperatura foi filtrada e o sólido resultante foi lavado com água em excesso e seco
em estufa a 70ºC por 2 h.
Os eletrodos de trabalho foram preparados gotejando-se sobre um e de carbono vítreo comercial (CV,
Pine Instruments Company), com área geométrica circular de aproximadamente 0,23 cm2, uma alíquota
de 20 μL de uma suspensão (2,0 mg/mL) contendo 5,0 mg de catalisador, 1,4 mL de água, 1,0 mL de
metanol e 0,1 mL de Nafion®.
Uma célula eletroquímica convencional de dois compartimentos foi utilizada nos experimentos. Um
eletrodo de folha de platina, com uma área geométrica de aproximadamente 2 cm2, soldada a um fio do
mesmo metal e um eletrodo reversível de hidrogênio preparado com a mesma solução do eletrólito
suporte utilizado como eletrodos auxiliar e de referência, respectivamente. As medidas de voltametria
cíclica e cronoamperometria foram realizadas com auxílio de um potenciostato PAR (Princeton Applied
Research) modelo 263A acoplado a um microcomputador.
2.2 Difração de Raio X
Os resultados de XRD foram obtidos por um difratômetro raio-X (modelo D5005 Brucker AXS
instrumento) que opera com a radiação Cu Ka (k = 1.5406 Å) gerados em 40 kV e 40 mA..
Na Figura 1, são mostrados os difratogramas de raios x dos catalisadores Pt/C, PtMo, Pt 2 Mo/C e
Pt 3 Mo/C. O pico de difração mostrado no ângulo de aproximadamente 250 corresponde ao plano (002)
da estrutura hexagonal do carbono (vulcan XC72R).
Observa-se no difratograma, que a intensidade do sinal aumenta à medida que a quantidade de
Pt aumenta nos catalisadores, este fato também foi observado por Ordonez et al16 tal observação fica
mais evidente quando observamos o catalisador PtMo/C , no plano(200) em 46º, onde o pico
característico da platina é praticamente ausente, isto devido a menor quantidade da Pt no catalisador.
Os difratogramas não apresentaram picos distintos o que caracteriza que os mesmos estão associados
somente aos de platina e que o Mo pode estar numa forma pouco cristalina.
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Figura 1 Difratogramas de raios X dos catalisadores dispersos em carbono de alta área superficial
sintetizados pelo método de redução por álcool Pt/C , PtMo/C, Pt 2 Mo/C, e Pt 3 Mo/C .
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Os valores dos parâmetros de rede obtidos, para os catalisadores PtMo/C, são ligeiramente
menores do que a Pt/C, o que evidencia uma pequena mudança na estrutura da cfc da platina, devido a
adição do Mo, uma pequena mudança dos ângulos de Bragg, para PtMo/C, foi comparada com a da
platina, porem a possibilidade de segregação do Mo em fase amorfa não deve ser descartada17 Observase na tabela, que mostra os resultados de parâmetro de rede, que o catalisador o PtMo/C apresentou
um valor de parâmetro de rede um pouco maior ao do Pt/C, é mostrado também na tabela, que a
medida que a quantidade de Mo vai aumentando, o parâmetro de rede também aumenta, porém de
forma quase insignificante, o que indica, que de acordo com a adição do Mo à platina são observadas
interações diferentes entre eles. Estes achados confirmam a não formação da liga PtMo/C. SPINACÉ et al
18
registra valores do diâmetro médio para o Pt/C de 2,5 nm. Comparando estes resultados com os que
se encontram na Tabela 1 podemos verificar que o diâmetro tanto da Pt/C quanto dos outros
catalisadores estão um pouco abaixo dos valores de 2,5nm. Estes valores baixos e muito próximos entre
si demonstraram que as partículas se apresentam bem dispersas e suportadas no carbono e que o
método de redução de álcool para obtenção de partículas nanométricas é bastante eficiente.

Tabela 1. Parâmetro de rede, grau de liga e tamanho das partículas dos catalisadores PtMo/C, Pt 2 Mo/C
e Pt 3 Mo/C

Catalisador

Parâmetro
rede/nm

Pt/C

0,3923

PtMo/C
Pt 2 Mo/C
Pt 3 Mo/C

de Tamanho
cristal/nm

Grau
liga/ %

2,36

2,21

0,3929

1,18

0,3923

1,97

0,3919

1,54

de Tamanho
cristal/nm
(TEM)

0.5
0
0

2.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM)
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0,84

As Figuras 2 e 3 mostram imagens representativas dos padrões morfológicos dos
catalisadores Pt/C e PtMo/C preparados pelo método de redução por álcool. Foram adquiridas
imagens de diferentes regiões da amostra e os histogramas de distribuição médios das
partículas foram construídos a partir de medidas de ao menos 200 partículas.
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Figura 2. Imagens de microscopia eletrônica de transmissão (TEM) do catalisador Pt/C preparado pelo
método de redução por álcool. O histograma mostra a relação numérica relativa do tamanho da
partícula
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Figura 3 Imagens de microscopia eletrônica de transmissão (TEM) do catalisador PtMo/C preparado pelo
método de redução por álcool. O histograma mostra a relação numérica relativa do tamanho da
partícula

Observa-se que os catalisadores Pt/C e PtMo/C apresentaram boa dispersão das partículas e
uma distribuição estreita do tamanho médio das partículas. Algumas partículas apresentaram
resultados grandes em torno de 7nm, porém em números pouco significante. O catalisador Pt/C
apresentou tamanho médio das partículas em torno de 2,36 nm na maior parte das partículas
analisadas. Já o catalisador PtMo/C apresentou tamanho médio das partículas em torno de 0,84 nm.
As imagens de TEM para os catalisadores Pt/C e PtMo/C mostram que os materiais apresentam
pequenas partículas de dimensões em uma distribuição restrita e uma distribuição uniforme em suporte
de carbono. O catalisador PtMo/C apresentou uma dimensão média das partículas um muito inferior ao
da platina pura. A boa reprodutibilidade e as semelhanças entre os tamanhos das partículas analisadas e
as estreitas faixas de distribuição evidenciam a eficácia do procedimento experimental que utiliza a
redução por álcool para a síntese dos eletrocatalisadores.

2.4 Voltametria Cíclica
A Figura 4 mostra os voltamogramas cíclicos para os eletrocatalisadores PtMo/C, Pt 2 Mo/C e
Pt 3 Mo/C e em solução 0,5 mol L-1 de H 2 SO 4 a uma velocidade de varredura de 20 mVs-1
Através de medidas eletroquímicas determinou-se o perfil voltamétrico dos catalisadores da série
PtMo/C em solução de eletrólito de suporte . Os óxidos e impurezas da superfície dos eletrodos foram
eliminados ao submetermos os eletrodos a vários ciclos voltamétricos.
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Figura 4 Voltamograma cíclicos dos catalisadores PtMo/C, Pt 2 Mo/c e Pt 3 Mo/C dispersos em
carbono de alta área superficial. Eletrólito de suporte H 2 SO 4 0,5 mol. L-1 V = 20mV s-1

Observa-se na série de PtMo/C um alargamento na região da dupla camada o que pode ser
associação a formação de espécies oxigenadas ocasionado pela adição de Mo na liga de Platina. Os
catalisadores da série PtMo/C apresentam basicamente 2 picos principais em altos potenciais, 0,45V e
0,65V, os mesmos podem variar de intensidade de acordo com o método de preparação. O pico 0,65V
se apresenta bem mais acentuado nos 3 catalisadores preparados pelo método de redução por álcool,
principalmente no catalisador PtMo/C, o que pode evidenciar que a medida que a quantidade de Mo é
aumentada no catalisador binário, o pico 0,65V se torna mais acentuado. Na região de baixo potencial
0,3V os picos são mais evidentes em todas as composições. LEBEDEVA et al 19em seu trabalho comenta
que voltamogramas cíclicos de ligas PtMo/C são complexos, e que na maioria dos casos a atribuição dos
picos é dada pela distinção qualitativa entre as respostas de oxidação e redução da platina e do
molibdênio. Deste modo aceita-se que o pico, no sentido anódico de 0,45V e no sentido catódico entre
0,2 e 0,4V acontecem os processos de oxidação e redução do Mo, respectivamente. O Molibdênio está
presente na forma oxidada de Mo+3 até Mo+6, com os respectivos aumentos de potenciais. A liga PtMo/C
é oxidada em todo o potencial e estar presente na forma oxidada de Mo+4, até perto do potencial 0,0V.
Segundo Mukerjee et al20, o molibdênio estar presente na forma oxidada Mo+5 no potencial
compreendido entre 0,0V e 0,24V e então se oxida a Mo+6, com o aumento do potencial.

2.6 Conoamperometria
A Figura 5 mostra os resultados de cronoamperometria dos catalisadores com tempo de 3600s
e com salto potencial de 0,05V a 0,6V. As correntes foram normalizadas pela carga da platina.
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Figura 5. Cronoamperograma dos eletrodos PtMo/C, Pt 2 Mo/C e Pt 3 Mo/C em 0,5 M de H 2 SO 4
+ EtOH . Salto potenciostato de 0,05 V a 0,6 V.
Após o salto potencial a densidade de corrente inicial aumentou abruptamente, mas
rapidamente decresceu praticamente a zero em todos os catalisadores. Este decréscimo rápido da
corrente de formação de CO 2 mostra o imediato envenenamento da superfície por CO adsorvido.
Todavia, a superfície do catalisador não parece ser completamente bloqueada, como se observa através
do sinal de densidade de corrente faradáica possivelmente devido à rota de formação do ácido acético
não ser bloqueada.
A Figura 5 mostra que a densidade de corrente faradáica vai aumentando a medida que a
quantidade de Mo também aumenta na formação do catalisador, isto sugere que a presença do Mo
favoreça a oxidação de espécies oxigenadas e que a adição do molibdênio aumenta a habilidade para a
formação de CO 2 em comparação com a platina pura. Se pode observar que o catalisador PtMo/C,
apresenta uma maior resistência ao envenenamento por CO.

2.7 Eletrooxidação do Etanol
As curvas de polarização de estado estacionário da reação de eletrooxidação do etanol foram
construídas a partir de experimentos de cronoamperometria e são mostradas na Figura 6, observa-se
claramente que a adição de Mo ao catalisador de Pt acarretou decréscimo da corrente faradáica em
função do teor de molibdênio na liga. Uma análise destes dados mostra que a oxidação em potenciais
abaixo de 0,4 V é bloqueada por possíveis intermediários adsorvidos, como o CO e resíduos
hidrocarbônicos. Além disso, a reação só ocorre efetivamente em potenciais acima de 0,5 V. Nesta
região os eletrocatalisadores, Pt 2 Mo/C e Pt 3 Mo/C apresentaram valores de correntes menores que o
catalisador Pt/C, entretanto o catalisador PtMo/C apresentou uma corrente superior ao da
Pt/C,mostrando que os catalisadores com maior carga de platina, apresenta uma menor corrente e que
o aumento da quantidade de molibdênio na liga aumenta a corrente no potencial 0,5V. Como mostra a
Tabela 2

2246

I /A.gPt-1

30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2

Pt/C
PtMo/C
Pt2Mo/C
Pt3Mo/C

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

EV vs ERH

Figura 6 Curvas de polarização de estado estacionário para a eletrooxidação de etanol sobre Pt/C,
PtMo/C, Pt 2 Mo/C e Pt 3 Mo/C, em soluções aquosas H 2 SO 4 0,5 mol L-1 + EtOH 0,5 mol L-1 saturadas com
N2.
Tabela 2 Potenciais de oxidação dos catalisadores
Pt/C, PtMo/C, Pt 2 Mo/C e Pt 3 Mo/C

Catalisador

Potencial

Corrente

Corrente

inicial(v)

(μA.μg.Pt-) em

(μA.μg.Pt-1) em

0,5V

0,8V

Pt/C

0,50

0,23

14,37

PtMo/C

0,49

0,33

9,55

Pt 2 Mo/C

0,50

0,14

Pt 3 Mo/C

0,50

0,14

20,38
27,59
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Os potenciais iniciais de oxidação dos eletrocatalisadores Pt 2 Mo e Pt 3 Mo/C apresentaram
valores idênticos ao da platina pura, Já o PtMo/C apresentou potencial inicial de oxidação de 0,49V
variação insignificante para interesse tecnológico, ao potencial inicial de oxidação da platina, o que
evidencia pouca influencia do molibdênio no potencial inicial de oxidação do etanol, em catalisadores
preparados pelo método de redução por álcool e normalizados pela carga da platina. Em contra partida
as correntes no potencial de 0,8V dos catalisadores Pt 2 Mo/C e Pt 3 Mo/C apresentaram valores bem
maiores que o do PtMo/C e Pt/C, evidenciando que os mesmos em potenciais mais positivos
apresentam um maior aumento de corrente devido a diminuição da quantidade de Mo no
eletrocatalisador. Os resultados de oxidação do etanol para a série de eletrocatalisadores PtMo/C
evidenciam que estes não apresentam interesse tecnológico para a utilização dos mesmos como
terceiro metal, entretanto as análise de cronoamperometria, que avalia a capacidade de resistência do
eletrocatalisador ao envenenamento por CO, habilita o eletrocatalisador PtMo/C a ser utilizado como
terceiro metal.

3 CONCLUSÃO
O método da redução por álcool mostrou-se efetivo para a obtenção de catalisadores Pt/C, PtMo/C,
Pt 2 Mo/C e Pt 3 Mo/C ativos para a eletrooxidação de etanol.
Na análise de difração de raios x não foi possível identificar algum deslocamento angular, impedindo a
identificação do Mo no catalisador, não fornecendo assim um caráter de liga aos catalisadores.10
As analises de TEM mostraram uma distribuição uniforme de todos os catalisadores, abaixo de 2 nm,
evidenciando a boa eficácia do método de redução por álcool.
A série PtMo/C não apresentou diminuição no potencial inicial de oxidação do etanol entretanto o
catalisador PtMo/C apresentou uma maior resistência ao envenenamento da superfície do catalisador
em relação ao Pt/C.
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RESUMO
Estudou-se a contaminação por organismos patogênicos da água de abastecimento público no
Instituto Federal de Sergipe (Campus Aracaju), utilizando-se a Técnica dos Substratos Cromogênicos. A
Portaria 518/MS de 25 de março de 2004 estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao
controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Após
procedimentos nas Estações de Tratamento de Água - ETA, este recurso deve estar em conformidade
mediante a ausência em 100 ml/de amostra dos bioindicadores ambientais Coliformes Totais,
Coliformes Termotolerantes e Escherichia coli. Estes microorganismos representam um dos padrões a
serem analisados para que este recurso vital seja classificado como água potável. Fez-se uma malha de
amostragem, abrangendo desde o 1º local de aporte da água, vinda da rede externa (ponto 01), até a
maior distância percorrida ao longo da rede interna (ponto 09). O resultado foi não confirmativo para
coliformes totais e termotolerantes, sugerindo uma conformidade com a portaria 518; inferindo-se
assim a inexistência de alterações ao longo da rede de distribuição quanto o padrão microbiológico, e a
preservação da eficiência do tratamento na ETA.

Palavras-chave: Organismos Patogênicos, Potabilidade das Águas, Saúde
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1. INTRODUÇÃO
Nenhuma forma de vida, animal ou vegetal, é possível sem água, razão porque esta é considerada
um recurso de primeira necessidade. Nenhuma comunidade pode viver ou evoluir sem um
abastecimento adequado de água, que permita aos seus habitantes viver de modo saudável e
confortável, e que contribua para o desenvolvimento da sua economia. Água pura não existe no estado
natural. A água da chuva ao cair, engloba na sua constituição diversos tipos de poeiras, oxigênio e gás
carbônico, podendo mesmo absorver os fumos que existem geralmente nas zonas urbanas e
suburbanas.
Atingindo a superfície do solo, a água fica exposta a diferentes formas de poluição e contaminação,
nomeadamente por dejetos humanos e de outros animais, absorve o gás carbônico e produtos
resultantes da decomposição da matéria orgânica, e incorpora uma grande variedade de partículas em
suspensão nos cursos de água. A água subterrânea também não está isenta de impurezas, apesar da
capacidade filtrante do solo, que retém sempre alguma quantidade de matérias poluentes, podendo
ainda dissolver uma grande variedade de compostos químicos existentes nos solos/terrenos que
atravessa. Relativamente às impurezas, as mais importantes são os agente biológicos patogênicos, que
podem originar doenças diarréicas ou entéricas, como a cólera, as febres tifóide e paratifóide, as
disenterias bacilar e amebiana, as hepatites A e E, etc.
A água também pode contribuir para a proliferação de parasitas e artrópodes. Os agentes destas
doenças são, contudo relativamente pouco numerosos, quando comparados com a imensidão de
microrganismos existentes no intestino humano. Devido à grande variedade de microrganismos, não é
possível pesquisar individualmente a sua presença na água. Assim, a sua qualidade bacteriológica não se
avalia diretamente, mas sim através da pesquisa de «microrganismos indicadores, os “bioindicadores”»
de poluição/contaminação, como as bactérias coliformes fecais, que habitam o intestino humano.
Os coliformes, geralmente não patogênicos, existem em grande quantidade nas fezes e a sua presença
na água indica que a mesma foi contaminada por dejetos de origem humana ou animal, sendo provável
a existência de outros microrganismos intestinais patogênicos. Então, pretendeu-se com esse trabalho,
avaliar a qualidade bacteriológica da água fornecida do sistema de abastecimento público em diferentes
pontos do Instituto Federal de Sergipe - IFS (Campus Aracaju).

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
O relatório Safer water, better health, da OMS - Organização Mundial da Saúde estuda as doenças
por veiculação hídrica, a ausência de condições sanitárias, enfatizando o quanto uma doença pode ser
evitada, principalmente pelo acesso a água potável (OMS, 2008).
A fiscalização e o monitoramento da qualidade de água para o consumo humano e seu padrão de
potabilidade, desde a sua captação nos ecossistemas aquáticos, e o seu tratamento nas Estações de
Tratamento de Água - ETA, bem como nos sistemas de distribuição (reservatórios, redes), normalmente
é feito pela empresa de saneamento local e monitorada pelas Secretarias de Saúde Estaduais; no caso
do estado de Sergipe é responsabilidade da DESO. Esta companhia obedece as normas elencadas na
Portaria n.º 518 do Ministério da Saúde, contendo números mínimos de amostras ou planos de
amostragem, bem como os padrões para água potável inseridos no trecho da captação até ás ligações
domiciliares ou empresariais (BRASIL, 2004).
A malha de amostragem (Fotos 1 a 9) apresentou resultado não confirmativo para coliformes totais
e termotolerantes, ou seja, ausência em 100ml/de amostra coletada, conforme estabelece a Portaria
518/04. (Tabela 2).
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Isto expressa uma conformidade com a portaria nº. 518, no que concerne a obrigatoriedade da
ausência destes dois organismos nas águas para o
consumo humano. E concomitantemente uma Tabela 2. - Padrão microbiológico de
negativa, quanto à presença do bioindicador potabilidade da água para consumo humano
Escherichia coli. A analise para este gênero de
PARÂMETRO
VMP (1)
bactéria não foi necessário fazer, uma vez que
esta pertence ao grupo dos coliformes
Água para consumo humano (2)
termotolerantes, composto também pelos
Escherichia coli ou Ausência em 100 ml
gêneros klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, e
coliformes
Proteus (CERQUEIRA et al., 1999) .
termotolerantes(3)
A bactéria Escherichia coli é indicador de
Água na saída do tratamento
contaminação fecal nas águas, e mesmo em
ecossistemas hídricos bem preservados, como
Coliformes totais
Ausência em 100 ml
nascentes de rios, sua presença poderia
expressar contaminação originada de animais
Água tratada no sistema de distribuição
silvestres, configurando um ambiente com
(reservatórios e rede)
qualidade sanitária questionável, e um veiculo
Escherichia coli ou Ausência em 100 ml
transmissor de doenças para o ser humano
coliformes
(BASTOS, 2000).
termotolerantes(3)
Pode-se inferir que a água captada, tratada e
Sistemas que analisam
distribuída pela DESO, aportada no campus
40 ou mais amostras
Aracaju não apresentaria alterações no seu
por mês:
padrão microbiológico ao longo da sua rede de
distribuição desde a recepção, banheiros,
Ausência em 100 ml
Coliformes totais
bebedouros e final da rede no estacionamento;
em 95% das amostras
conservando-se assim a eficiência do tratamento
examinadas no mês;
na ETA, e sendo um indicador adequado desta
Sistemas que analisam
integridade da rede interna (BASTOS, 2000).
menos de 40 amostras
De forma geral, as importâncias deste estudo
por mês:
no IFS provem do fato que águas brutas ou
Apenas uma amostra
tratadas,
contaminadas
por
organismos
poderá
apresentar
patogênicos podem transmitir a febre tifóide,
mensalmente
cólera, salmonelose, hepatite A, parasitoses,
resultado positivo em
desinterias bacilares e amebianas, causadoras de
100 ml
inúmeros surtos epidêmicos e a morte de
crianças (FREITAS et al., 2001). O contato NOTAS:
primário por meio de banhos nos chuveiros do
campus poderia provocar otites, infecções
cutâneas, oculares, nasais e de garganta (1) Valor Máximo Permitido.
(VASCONCELOS; AQUINO, 1995).
(2) água para consumo humano em toda e
qualquer situação, incluindo fontes individuais
como poços, minas, nascentes, dentre outras.
(3) a detecção de Escherichia coli deve ser
preferencialmente adotada.

2252

3. CONCLUSÃO
Os resultados e as discussões reunidos neste trabalho permitem as seguintes considerações:


A malha de amostragem no Campus Aracaju-IFS inferiu a ausência de organismos patogênicos
do grupo coliformes totais;



O teste não confirmativo para coliformes totais e termotolerantes inferi que não haveria
alterações da água potável quanto o padrão microbiológico ao longo da rede de distribuição
desde a recepção, banheiros, bebedouros e final da rede no estacionamento;



A rede interna de distribuição da água potável no Campus Aracaju-IFS preservaria a eficiência do
tratamento na ETA, no que concerne o padrão microbiológico.



Importante salientar que o presente trabalho é uma análise exploratória, e a determinação de
outros parâmetros, conforme a Portaria 518, e um maior numero de amostras tratadas
estatisticamente, agregaria um enorme valor cientifico.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo avaliar a descoloração do azo corante Acid Red 66 a 27 °C segundo
o processo de oxidação avançada fotoquímico (UV/H 2 O 2 ). Os estudos de descoloração foi realizado para
os efeitos da concentração do agente oxidante (H 2 O 2 ) na faixa de 0,5 a 15 mM, da concentração inicial
de corante entre 2,5 e 50 mg/L sobre a cinética reacional. Experimentalmente, os ensaios foram
conduzidos à temperatura ambiente (27 °C) em pH natural (6,0) e sob agitação magnética em um reator
batelada com volume reacional de 100 mL contendo uma lâmpada UV de vapor de mercúrio (5W, I o =
17,7 mW/cm2). Os resultados obtidos mostraram eficiências de descoloração e remoções da matéria
orgânica superiores a 93% para todos os processos aplicados entre 0,5 e 10mM de oxidante e
concentrações iniciais de até 25 mg/L de corante. Para concentrações a partir de 15 mM de H 2 O 2 e 50
mg/L de AR 66 moderados a fortes efeitos inibidores foram verificados sobre o comportamento cinético
de primeira ordem.
Palavras-chave: efluente têxtil, azo corante, AR 66, processo fotoquímico, cinética de descoloração.
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1. INTRODUÇÃO
A indústria têxtil utiliza uma grande demanda de água em seus processos, gerando
consequentemente uma grande quantidade de águas residuárias, as quais contêm altas cargas de
matéria orgânica, provenientes principalmente de moléculas complexas corantes (NEAMTU et al., 2002).
As substâncias corantes contribuem significativamente na poluição de ecossistemas hídricos devido à
dificuldade imposta de penetração dos raios solares prejudicando o metabolismo fotossintético, além
de serem substâncias recalcitrantes e potencialmente cancerígenas (JIRARATANANON et al., 2000).
Desta forma, o desenvolvimento de tecnologias eficientes e baratas de tratamento constitui uma
necessidade, e consideráveis esforços de pesquisa estão sendo dedicados nesse campo (ZAZO et al.,
2006).
Entre as várias maneiras de purificação da água, os Processos de Oxidação Avançada (POA’s) se
destacam por poderem efetivamente ser usados na eliminação de componentes tóxicos, uma vez que
destroem as moléculas orgânicas poluentes, ao invés de simplesmente removê-las para outra fase (LIU
et al., 2007, PANIZZA e CERISOLA, 2001).
O efluente do tingimento e das operações finais da indústria textil pode ser tratada com sucesso
com processos oxidativos avançados (POAs), tecnicas que têm sido empregadas para reduzir a carga de
poluentes, recalcitrância e/ou toxicidade de poluentes industriais por mais de duas décadas (AZBAR et
al., 2004).
Em particular, neste trabalho avaliou-se a aplicação do processo oxidativo avançado fotoquímico
(UV/H 2 O 2 ) na descoloração do corante Acid Red 66 a temperatura ambiente (27o C) e pH natural (6,0).

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A grande dificuldade em se tratar águas residuárias têxteis decorre da grande quantidade de
compostos orgânicos de baixa biodegradabilidade, como corantes, surfactantes e aditivos existentes em
sua composição (SCHRANK, 2000). A natureza deste tipo de efluente o torna facilmente detectável
visualmente, alterando a capacidade fotossintética dos organismos aquáticos. Estima-se que pelo
menos 20% dos corantes têxteis seja descartado como efluentes, em função das perdas ocorridas
durante o processo de fixação da tintura às fibras.
As moléculas de corante presente em efluentes têxteis são estruturadas em dois componentes
principais: o grupo cromóforo, que constitui a cor, e o grupo funcional, que se liga o corante à fibra.
Comercialmente os corantes mais empregados envolvem os tipos: azo, antraquinônicos e indigóides.
WĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ͕ŽƐĂǌŽƐĐŽƌĂŶƚĞƐƐĆŽĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽƐƉŽƌƵŵĂƚşƉŝĐĂĚƵƉůĂůŝŐĂĕĆŽ;വEсEവͿ͘
A degradação de compostos recalcitrantes é difícil de ser realizada através de processos biológicos;
sendo assim, nas últimas décadas muito têm sido estudados os Processos de Oxidação Avançados
(POAs) para tratamento desses compostos presentes em águas, solo e efluentes industriais (RODRIGUEZ
et al., 2002; OTURAN et al., 2001). POAS apresentam um alto potencial de mineralização da maioria dos
contaminantes orgânicos para dióxido de carbono e água. Em sistemas de POA, os radicais livres (·OH)
são as espécies oxidantes principais responsáveis pela degradação da matéria orgânica.

2.1.

SISTEMA OXIDATIVO UV/H2O2

O peróxido de hidrogênio pode reagir diretamente com compostos orgânicos ou então se decompor
formando dois radicais hidroxil (OH·). A oxidação de compostos poluentes pode ocorrer somente na
presença da luz UV (fotólise direta), decompondo as moléculas orgânicas pela quebra de ligações e
produzindo uma variedade de radicais livres. A cinética reacional no processo fotolítico se desenvolve
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tipicamente em taxas mais lentas. Já a combinação de luz UV com o agente oxidante (UV/ H 2 O 2 ) é
sempre mais eficiente do que os processos em que se utiliza apenas a radiação UV ou o oxidante
sozinho (H 2 O 2 ).
As principais reações do peróxido de hidrogênio na presença de radiação UV estão apresentadas nas
Equações 01 a 04 a seguir (ANDREOZZI et al., 2003):
hv
H 2 O2 
2OH 

[Eq. 01]

H 2 O2  OH   H 2 O  HO2



[Eq. 02]



H 2 O2  HO2  OH   O2  H 2 O

[Eq. 03]

2OH   H 2 O2  O2

[Eq. 04]

Na literatura, vários pesquisadores relatam a direta proporcionalidade entre a eficiência do
processo fotoquímico e a concentração de H 2 O 2 no meio reacional, embora o excesso de peróxido
possa contribuir para a redução da quantidade de radicais OH· livres no meio (GOI e TRAPIDO, 2002;
BENITEZ et al., 2002).

3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 PROCESSO FOTOQUÍMICO (UV/H2O2)
O processo fotoquímico para descoloração do azo corante Acid Red 66 Figura 1 foi realizado em
meio aquoso e pH natural (6,0). Os estudos foram conduzidos para avaliação do efeito da concentração
do agente oxidante, peróxido de hidrogênio, (entre 0,5 e 15 mM) e da concentração inicial de corante
(C0 entre 2,5 e 50 mg/L) sobre a cinética reacional do tratamento oxidativo.

N
N

N

O
Na+

-

O
S

O
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O
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OH

-

Na+

O

Figura 1 - Estrutura molecular do corante Acid Red 66 (Ar 66).

Os experimentos foram conduzidos à temperatura ambiente (27 °C) em um reator em batelada
Figura 2 contendo uma lâmpada UV de vapor de mercúrio (5W, I o = 17,7 mW/cm2). O volume reacional
útil adotado foi de 100 mL.
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Figura 2 - Reator de bancada utilizada no processo de oxidação fotoquímica.

As alíquotas para acompanhamento cinético da degradação foram retiradas em intervalos regulares
de 2, 5, 10, 20, 30 e 60 minutos. As amostras foram analisadas por espectroscopia de absorção
molecular utilizando-se um espectro Thermo da Scientific do modelo Genesys 10UV de feixe simples a
505 nm (região do visível), correspondente à máxima absorção do corante em estudo. Adicionalmente
foram realizadas determinações da matéria orgânica (expressa em DQO) para avaliar o grau de
degradação/mineralização das amostras.

3.2 MODELAGEM CINÉTICA DA DESCOLORAÇÃO
Os parâmetros cinéticos de descoloração/mineralização do corante foram obtidos a partir do
modelo não-linear de pseudo-primeira ordem descrito por Chan e Chu (2003), conforme a Equação 05.

C
t
 
C
  t

[Eq.05]

Onde: C 1 corresponde à concentração da solução remanescente após tratamento oxidativo, C 0 é a
concentração inicial de corante, 1/ (admensional) é uma constante relacionada à capacidade oxidativa
do sistema e 1/ é a constante cinética pseudo-primeira ordem da oxidação (min-1).
Para estimativa das eficiências de descoloração para as amostras do corante Acid Red 66 foi
utilizada a Equação 06 a seguir:
 Cf
  
C


Eficiência


 x


[Eq.06]

Onde: C f corresponde à concentração das soluções de corante (AR 66) em um dado tempo reacional t
após tratamento oxidativo e C 0 é a concentração inicial da solução do corante em questão.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
A Figura 3 mostra os resultados de cinética de descoloração do corante Acid Red 66 para as
diferentes concentrações de H 2 O 2 que variou entre as seguintes concentrações (0,5; 1; 2; 5; 10 e 15
mM) usadas neste estudo.
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H2O2(0,5 mM), C0 = 25 mg/L
H2O2(1 mM), C0 = 25 mg/L
H2O2(2 mM), C0 = 25 mg/L
H2O2(5 mM), C0 = 25 mg/L
H2O2(10 mM), C0 = 25 mg/L
H2O2(15 mM), C0 = 25 mg/L
Modelo Chan&Chu

1,0

C1/C0

0,8
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0,0
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Figura 3 – Efeito da concentração de H 2 O 2 na cinética de descoloração a 27 C do corante AR 66 via processo
2
fotoquímico. C 0 (AR 66) = 25 mg/L, pH = 6,0, I o = 17,7 mW/cm .

Claramente observa-se uma forte dependência da velocidade da reação em relação à dosagem de
H 2 O 2 , particularmente, o incremento da concentração de oxidante determina valores mais altos da
constante cinética de pseudo-primeira ordem (1/, min-1).
Os dados cinéticos de descoloração obtidos a partir da modelagem não-linear de pseudo-primeira
ordem estão dispostos na Tabela 1.
Tabela 1 – Parâmetros cinéticos da descoloração do corante AR 66 a diferentes concentrações de H 2 O 2 via
2
processo fotoquímico. C 0 (AR 66) = 25 mg, pH = 6,0; I o = 17,7 mW/cm .

H 2 O 2 (mM)

ϭͬʌ (min )

ϭͬʍ

Remoção de
DQO (%)

0,5

0,405

1,040

95,6

1

0,562

1,035

93,6

2

1,492

1,014

98,2

5

2,246

1,008

99,7

10

4,678

1,005

99,6

15

4,175

0,994

89,6

-1

A Tabela 1 mostra que a descoloração aumenta proporcionalmente com a dosagem de peróxido até
a concentração máxima de 10 mg/L de H2O2. Para a concentração de 15 mg/L de oxidante observa-se
um efeito inibidor a partir do excesso de radicais OH· no meio reacional, com reduções moderadas dos
valores eficiência de redução de cor e da constante cinética de pseudo-primeira ordem, conforme já
relatado por BELTRÁN et al., (1997).
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A Figura 4 mostra os resultados de cinética de descoloração do corante Acid Red 66 para as
diferentes concentrações iniciais de corante AR 66 (2,5; 5, 10, 15, 25 e 50 mg/L) segundo o modelo nãolinear de pseudo-primeira ordem de CHAN e CHU.
H2O2
H2O2
H2O2
H2O2
H2O2
H2O2

1,0

0,8

2

2

C1/C0

a

0,6

0,4

0,2

0,0
0

5

10

15

20

25

30

Tempo (min)

Figura 4 – (a) Efeito da concentração inicial na cinética de descoloração do corante AR 66 segundo o processo
2
fotoquímico. C 0 (H 2 O 2 ) = 1 mM, pH = 6,0, I o = 17,7 mW/cm .

Os resultados de modelagem cinética para a descoloração oxidativas segundo o modelo não-linear
de pseudo primeira ordem e o modelo clássico de 1ª ordem estão apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 – Parâmetros cinéticos da descoloração para diferentes concentrações iniciais do corante AR 66 via
2
processo fotoquímico. C 0 (H 2 O 2 ) = 1 mM, pH = 6,0; I o = 17,7 mW/cm .

C 0 (AR 66)

ϭͬʌ (min )

ϭͬʍ

Remoção de
DQO (%)

2,5 mg/L

0,512

0,897

99,7

5 mg/L

0,971

0,892

98,1

10 mg/L

1,234

0,923

98,7

15 mg/L

0,873

1,009

97,8

25 mg/L

0,477

1,053

98,1

50 mg/L

0,109

1,174

95,6

-1

O tratamento segundo o processo fotoquímico apresentou elevadas descolorações e remoções da
matéria orgânica para todas as amostras, independente da concentração inicial utilizada. Do ponto de
vista cinético observa-se que uma queda pronunciada da constante de primeira ordem a partir da
concentração de 50mg/L indicando uma elevada resistência de passagem da luz e conseqüente geração
de radicais OH· nesta condição experimental.
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A Figura 5 apresenta o espectro de absorção molecular do corante AR 66 após o tratamento
oxidativo pelo sistema UV/H 2 O 2 com as melhores condições de oxidante e de concentração inicial do
poluente têxtil.
1,5

2
2

Abs.

1,0

0,5

0,0
200

400

600

800

 (nm)

Figura 5 – Espectros de absorção molecular corante acid red 66.

A Figura 5 mostra que o processo fotoquímico em estudo produz elevadas descolorações e
mineralizações da matéria orgânica presente no meio reacional o que é evidenciado pelo
desaparecimento total da banda cromófora a 505 nm e das intensas reduções de absorção na região do
ultravioleta (200 a 400 nm).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo fotoquímico se mostrou eficiente no tratamento do efluente aquoso sintético de corante
Acid Red 66 a temperatura ambiente apresentando resultados bastante promissores (entre 93 e 100%)
de descoloração/mineralização em todos os valores de concentração inicial investigados.
Do ponto de vista da cinética reacional, as maiores taxas cinéticas de descoloração (ϭͬʌ, min-1)
foram observadas para uma concentração inicial de corante de 25 mg/L e 1,0 mM de H 2 O 2 .
Experimentalmente para condições com emprego de concentrações de 15mM de oxidante e de 50 mg/L
de corante são observados forte efeitos inibidores na cinética reacional.
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RESUMO
O processo histórico da evolução científica requer tempo por ser complexo, sendo assim, é
possível afirmar que se para os pesquisadores das diversas teorias atômicas foi difícil chegar aos atuais
modelos atômicos e formular suas teorias, imagine a dificuldade do aluno em lidar com os
conhecimentos recentemente adquiridos sem discussão ou debate do como e do por que se chegou a
determinado modelo e/ou conceito. A identificação das lacunas que os alunos possuem é de grande
importância para que o professor tente minimizar a falta de conhecimento científico, pois como os
alunos entenderão os processos a sua volta sem antes entender o motivo dos mesmos? É necessário
que o professor ensine os conteúdos que envolvem as ciências proporcionando oportunidade do aluno
conflitar seus conhecimentos prévios, que são os conhecimentos adquiridos fora do ambiente escolar e
pela própria experiência de vida, com os recentemente obtidos. Ou seja, por mais que os alunos não
entendam e não consigam explicar alguns processos das Ciências Naturais, como a importância do
alimento no organismo e suas reações químicas, sabem explicar alguns fenômenos através de seus
próprios paradigmas e concepções acerca de determinado conteúdo. Cabe ao professor então fazê-los
entender o porquê desses fenômenos acontecerem e qual a afinidade desses com o contexto dos
alunos. Portanto este trabalho tem por objetivos identificar as lacunas junto aos alunos de dependência
do Integrado de Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte (IFRN)- Campus Pau dos Ferros e de propor metodologias alternativas para as aulas expositivas
para tentar minimizar as lacunas encontradas. Assim este trabalho está caracterizado como uma
pesquisa qualitativa de campo, tendo o estudo de caso como técnica de pesquisa, por ter identificado as
lacunas da turma em questão através das atividades propostas pelo professor da disciplina de química.

Palavras-chave: Ensino expositivo, lacunas, alunos.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
As aulas em que o educador apenas repassa aquilo que aprendeu sem permitir ao aluno conflitar e
expor sua ideia sobre os conteúdos conduz os discentes a se tornarem meros espectadores e serem
considerados como tipos de “vasilhas”, segundo Paulo Freire (1985, p. 66) “[...] a narração os transforma
em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador”. O método tradicional de ensino,
onde há ênfase maior na aula expositiva, levando em consideração apenas a perspectiva do professor já
não é atrativa por causa da monotonia, e sem a discussão em sala de aula entre professor-aluno faz o
aluno se reprimir não expondo sua opinião, a aprendizagem assim não se torna significativa. Significativa
aqui quer dizer que a aprendizagem deve apresentar características construtivistas, isto é, que o
conhecimento
O
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a
a

N
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aa
a
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adquirido não pode ser considerado como pronto e acabado. Dessa forma se o professor utilizar as
ideias do construtivismo em suas aulas, o aluno poderá entender o conteúdo sempre fazendo uma
análise entre o conceito recentemente ensinado e o seu próprio antes da inserção dos novos conceitos.
Ausubel (1989 apud RIBEIRO e NUÑEZ, 2004, p. 32) contribui com essa afirmação quando retrata
que: “[...] na sua teoria de assimilação, acredita que conceitos prévios precisam estar presentes na
estrutura cognitiva para viabilizar a aprendizagem significativa”. Assim, se o professor estabelecer
relações entre o conhecimento prévio do aluno com o recentemente adquirido, a assimilação dos
conteúdos se tornará mais efetiva no contexto do aluno.
Já com relação às lacunas dos alunos, que são a falta de entendimento e/ou aprendizagem dos
conteúdos da disciplina de química, que ainda persiste no processo de ensino-aprendizado de Ciências é
de difícil resolução em uma aula expositiva com uma metodologia diferenciada, imagine então, uma
aula expositiva tradicional baseada na transmissão de conteúdos de química, em que o professor expõe
fórmulas e teorias sem permitir que o aluno discorra sobre o que entendeu e se contrapor diante de
suas dúvidas. O ensino por este ângulo se caracterizará como mecânico.
O ato de educar não é aquele que consiste apenas em transmitir o conhecimento do professor, mas
é também um ato complexo em que o docente tem nas mãos uma grande responsabilidade de formar
cidadãos, pois o professor tem o poder de formar opiniões. O objetivo da Química tendo o professor
como estrategista principal, é de cativar o cidadão, a saber, usá-la de forma autônoma ampliando os
horizontes culturais e fazer o aluno entender que pode sim intervir na realidade com a interpretação do
mundo. Corroborando com tal afirmação David e Silva (2007p. 166) afirmam:

A Química pode ser instrumento de formação humana que amplia os horizontes
culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o conhecimento químico for
promovido como um dos meios de interpretar o mundo e intervir na realidade, se for
apresentada como ciência, com seus conceitos, métodos e linguagens próprios, e
como construção histórica, relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos
aspectos da vida em sociedade.

O professor pode evitar submeter-se na pedagogia tradicional, pois conforme Oliveira, Gouveia e
Quadros (2009, p. 23): “[...] não basta que o professor transmita ao estudante um número enorme de
informações”. Porque quanto mais conteúdos mais lacunas na aprendizagem o aluno apresentará junto
as Ciências Naturais. Um dos maiores problemas nas aulas expositivas é a gama de conteúdos
ministrados, que de certo modo prejudica a assimilação dos novos conceitos e a comparação destes
com os conhecimentos prévios do aluno.
Segundo Neves e Silva (2006, p. 2) “[...] é necessário que o aluno possua uma bagagem de
conhecimentos sobre leis e conceitos fortemente abstratos necessários para estabelecer conexões entre
seus conhecimentos prévios e os novos (quando existirem) com os fenômenos estudados”. Dessa forma
o conhecimento prévio do aluno é mais que relevante, pois através destes ele estabelecerá ligações
entre o que sabe e o que aprende.
Segundo a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (1989 apud RIBEIRO e NUÑEZ, 2004, p.
30): “[...] a construção de sentidos para a nova informação dá-se a partir dos conhecimentos que os(as)
alunos(as) já têm sobre o objeto de estudo [...]”. E assim, a aprendizagem significativa de acordo com
Ribeiro e Nuñez (2004) comparada a aprendizagem mecânica ou tradicional apresenta maior
possibilidade de compreensão, pois se o aluno conseguir estabelecer conexões entre os conteúdos
anteriores com os novos facilitarão a assimilação dos mesmos.
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O ensino de Ciências (Química) nesse contexto torna-se de caráter qualitativo se houver um
conflito entre os conhecimentos anteriores e os adquiridos pelo aluno, e, dessa forma uma aula
expositiva será proveitosa se for caracterizada como interativa, ou seja, a interação do professor com o
aluno ajuda significativamente na construção do conhecimento científico.

De acordo com Neves e Silva (2006, p. 7):

Em geral, a forma de ensinar na perspectiva de transmissão-recepção de conteúdo,
utiliza como recurso as aulas expositivas. Nesse caso, os conteúdos (também
conhecidos como conteúdos conceituais) – predominantemente fatos, conceitos e
definições – são transmitidos verbalmente com pouca interação entre os alunos.

Isso comprova que a interação entre professor e alunos nas aulas expositivas ocorre com pouco
diálogo, e que também no momento em que o professor está ministrando os conteúdos os alunos
apenas escutam sem debater nem mesmo entre si o que está sendo transmitido. Este é um exemplo da
educação bancária que tanto Paulo Freire critica em algumas de suas obras como “Pedagogia do
Oprimido” e “Educação e Mudança”.
Esse tipo de preocupação também está presente nos PCN’s do Ensino Fundamental, pois de acordo
com Oliveira, Gouveia e Quadros (2009) tomando por base esse documento, a abordagem
tradicionalista prioriza a transmissão de conteúdos desvinculadas da realidade tanto do aluno como do
professor. Para Paulo Freire (1981) a educação é capaz de transformar a realidade através do ensino.
Então é perceptível a importância da educação na vida de um cidadão e na formação do mesmo como
ser crítico dotado de opiniões prontas ou em constante construção a serem expostas. Mas será que a
educação tradicionalista é capaz de transformar a realidade do aluno? Possivelmente não, pois a
educação tradicionalista é baseada apenas no aluno como ouvinte e não como um ser crítico e ousado,
capaz de transformar sua própria realidade como Paulo Freire comenta.
O conhecimento científico é tido como uma “verdade absoluta”, pois quando o professor utiliza o
método tradicional de ensino o aluno apenas aceita o que lhe foi dito. Diferentemente de qualquer
“verdade absoluta” a ciência e o conhecimento científico não se dão ou não são consolidados
linearmente, pode-se afirmar que são questionáveis, porque a cada período de tempo são descobertas
novas teorias ainda mais complexas invalidando de certo modo as anteriores. Lima e Nuñez (2004, p.
245) retratam essa afirmativa quando falam que o conhecimento científico é “[...] um conhecimento
provisório e falível”. Podendo este ser ultrapassado após estudos mais aprofundados de determinada
teoria, ou seja, o conhecimento científico é contínuo. E ainda ressaltam que a compreensão dos
conceitos por parte dos alunos é de essencial importância. Por estas razões, com a identificação das
lacunas o professor poderá identificar o que faltou em sua aula e propor uma forma de resolução para
preencher as lacunas deixadas, como executar metodologias alternativas para o ensino como: mapas
conceituais, modelos e analogias, ensino por projetos e muitos outros métodos diversificados ou
alternativos para se ensinar Química.
Um exemplo claro de dificuldade enfrentada tanto no processo de ensino-aprendizagem quanto
pela Ciência é o processo histórico. Pois as teorias e modelos atômicos por serem complexos houveram
estudos aprofundados que fizeram este processo ser considerado lento. Para comprovar esse fato, Pozo
e Crespo (2009) afirmam que transcorreram vários anos, ou o melhor, séculos, para o surgimento dos
modelos corpusculares atuais e suas explicações. Porque a primeira ideia de átomo surgiu por volta de
450 a.C até chegar no atual modelo Quântico em 1925. Imagina-se, então, a dificuldade do aluno em
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assimilar uma enorme gama de conteúdos sem discorrer os fatos que influenciaram cientistas como
Rutherford e Bohr na formulação de suas teorias. Como dominarão os novos conceitos se não houve
assimilação qualitativa e crítica dos conceitos anteriores? Isso é um fato preocupante, pois quanto
maiores forem as lacunas menos conhecimentos sobre a Química os alunos obterão.
Pozo e Crespo (2009) dizem que no final do Ensino Fundamental e início do Ensino Médio os alunos
abstraem novos conceitos e dessa forma o próprio ensino de química se torna cada vez mais abstrato,
mecânico e de caráter enciclopedista. A partir desse contexto a tendência é conduzir o aluno à
mecanização e memorização, e em contrapartida ao conhecimento aprendido significativamente.
A educação tradicionalista ainda resiste apesar do surgimento das novas metodologias, mas
segundo Pozo e Crespo (1998 apud FARIA e NUÑEZ, 2004), não é correto pensarmos que exista apenas a
pedagogia tradicional, devemos pensar que existam diferentes formas desse tipo de educação onde
ocorre a transmissão de conteúdos. Visto que se o papel da escola é transformar e preparar o aluno
para exercer um papel na sociedade, como é que este se não assumir autonomia com relação ao seu
modo de pensar e agir em sala de aula irá conseguir ser um bom profissional? Se a escola der ênfase na
educação tradicionalista sem levar em consideração as metodologias que dão prioridade na construção
do conhecimento baseado na exposição da criticidade do aluno, o mesmo devido estar reprimido no
ambiente escolar e na sala de aula sem expor o que pensa, aceitará tudo o que lhe imporem. E assim
não será um profissional autônomo, pois não foi autônomo na escola.
Um dos impasses encontrados na pesquisa sobre o ensino expositivo foi a defasagem do
entendimento dos alunos sobre os conceitos de matéria, de átomo e dos modelos atômicos, isso é um
dado alarmante, corroborando com essa afirmativa Pozo e Crespo (2009) expõem o seguinte quadro
representado:
Quadro 1- Dificuldades dos alunos

Algumas dificuldades na aprendizagem da química
Algumas dificuldades mais comuns que a aprendizagem da química apresenta nos ensinos
fundamental e médio são as seguintes:

- Concepção contínua e estática da matéria, que é representada como um todo indiferenciado.
- Indiferenciação entre mudança física e mudança química.
- Atribuição de propriedades macroscópicas a átomos e moléculas.
- Identificação de conceitos como por exemplo, substância pura e elemento.
- Dificuldades para compreender e utilizar o conceito de quantidade de substância.
- Dificuldades para estabelecer as relações quantitativas entre massas, quantidades de substância,
número de átomos, etc.
- Explicações baseadas no aspecto físico das substâncias envolvidas quando se trata de estabelecer
as conservações após uma mudança da matéria.
- Dificuldades para interpretar o significado de uma equação química ajustada.
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Este quadro serve de base para muitas pesquisas que procuram identificar as maiores lacunas dos
alunos no ato da aprendizagem porque a situação da educação química não está distanciada desses
exemplos de dificuldades encontradas por Pozo e Crespo (2009). Isso é afirmado devido as lacunas dos
alunos da dependência do curso Integrado de Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFRN)- Campus Pau dos Ferros serem muito semelhantes com as dificuldades encontradas
por esses pesquisadores citados anteriormente.

3. METODOLOGIA
Este trabalho é caracterizado como estudo de caso e descritivo por investigar e descrever as
dificuldades dos alunos de dependência do primeiro ano do Integrado de Alimentos do IFRN- Campus
Pau dos Ferros, localizado na BR 405, Km 154, bairro Chico Cajá. Por meio de análises das atividades
(trabalhos e provas) propostas pelo professor que ministra a disciplina de química, foi possível
contrastar a diferença conceitual de uma atividade para com as demais. Este trabalho é também
considerado como uma pesquisa indutiva e documental, por ter sido iniciada por análises bibliográficas
mais amplas até chegar-se aos casos mais particulares, como é o caso das atividades analisadas dos
alunos. Assim, este trabalho foi dividido em quatro momentos, foram estes:
3.1 Identificar o que o aluno entende sobre o átomo, ou seja, o professor pediu aos alunos
que escrevessem tudo o que sabiam sobre átomo sem nenhum tipo de pesquisa, essa fase
é caracterizada por descobrir os conhecimentos prévios dos alunos de acordo com a
atividade;
3.2 Após identificar que conhecimentos os alunos possuíam sobre o átomo, novamente o
professor pediu que escrevessem sobre átomo, contudo, utilizando-se o material didático,
que no caso foram os livros e a internet. Após esta etapa procurou-se comparar as
atividades para poder diagnosticar quais eram as lacunas dos alunos após a atividade com
pesquisa bibliográfica e via internet;
3.3 Depois da obtenção desses dados, o professor fazendo uso de aula expositiva ministrou o
conteúdo de Átomo; Modelos Atômicos; Tabela Periódica e Distribuição Eletrônica.
Utilizando o método de debate em sala de aula, fazendo perguntas sobre o assunto acerca
do que foi visto e pesquisado, ou seja, uma aula expositiva com interatividade;
3.4 Após essas etapas, decidiu-se verificar quais ainda eram as lacunas, se existissem, e quais
eram as mais alarmantes, fazendo comparações entre as atividades (ver Figura 1).
Salienta-se que todas as atividades foram analisadas juntamente com o professor da
disciplina de química desta turma de dependência.
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Figura 1- Atividades dos alunos

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
Comparando os dados do Quadro-1 com as lacunas encontradas com os alunos da dependência do
Integrado de Alimentos do IFRN- Campus Pau dos Ferros, podemos perceber que tais lacunas são
semelhantes, mas uma das maiores dificuldades encontradas foi sobre os conceitos dos modelos
corpusculares e de relacionar e entender as analogias 2 que os livros didáticos apresentam. Ou seja, de
acordo com as respostas dos alunos em uma das atividades ministradas e solicitadas pelo professor,
muitos deles não conseguiram entender o porquê das analogias contidas nos livros e nem a explicação
do professor sobre os modelos atômicos fazendo comparações com uma “bola de bilhar” ou o famoso
“pudim de passas”, foi possível notar isso em várias respostas. Mas algumas em particular chamaram a
atenção devido em uma das respostas o aluno “X” ter afirmado que: “[...] o átomo é que ele é algo
semelhante com uma “bolinha de gude” [...]”. Mas será que o átomo para o aluno é do tamanho de uma
bolinha de gude? Outro aluno “Y” afirmou ainda que o átomo seria da seguinte forma: “Eu
particularmente, penso que o átomo, assim como Dalton propôs; pode ser comparado a uma bolinha de
gude, não só pelo tamanho, mas por ser maciça e esférica; sendo ainda composto por cargas elétricas
neutras”. Assim, tais respostas sobre as atividades propostas pelo professor sobre a compreensão dos
modelos atômicos, denotaram a grande carência em relação ao entendimento dos conceitos e das
analogias que são tragas pelo material didático e pelo próprio professor, pois estas analogias são um
tipo de comparação para facilitar o entendimento do aluno.
Outra resposta que chamou atenção foi do aluno “Z”, por ser breve demais e por conter falta de
compreensão de como o átomo pode ser visto, escreveu da seguinte forma: “São partículas muito
pequenas, a menor parte da molécula chama-se átomo, só pode ser vista através de telescópio”. Faltou
nesse caso um conceito de entender o quanto o átomo é minúsculo e que não pode ser visto a olho nu e
nem por um aparelho utilizado para ver planetas. Contudo, entendeu que o átomo é a menor parte da
molécula. Outra resposta interessante foi do aluno “N”, que disse da seguinte forma sobre a estrutura
atômica: “Ah acho que quando as pessoas falam átomos de Nitrogênio, átomos de disso e daquilo elas
estão se referindo a pequenas partículas ou fragmentos de que ele é feito ou compacto... para formar a
estrutura atômica, todas as partículas dos átomos, unem-se umas as outras”. A partir do que foi dito
pelo aluno “N”, pode-se perceber que o mesmo demonstrou insegurança em sua resposta e de certa
forma não entendeu o conceito de átomo no decorrer de sua vida acadêmica, pois ele comenta que
átomos como de Nitrogênio são “partículas ou fragmentos”, não mostrando clareza em sua resposta. E
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também de certa forma demonstra que entende o átomo como descontínuo, isto é, o aluno não
conseguiu perceber o mundo microscópico a sua volta, e sim o macroscópico. Não percebe que em uma
parede que parece perfeita e lisa há falhas minúsculas e que a olho nu não conseguimos enxergar.

Figura 2- Comparação das Atividades

Praticamente 100% dos alunos após a análise das atividades (ver Figura 2) demonstraram-se
confusos em fazer relações de modelos microscópicos com objetos ou modelos macroscópicos,
principalmente com o tamanho do átomo. Nota-se ainda que há uma certa incompreensão na fala do
aluno “Y” quando ele diz que “não só pelo tamanho”, neste trecho ele compara o tamanho real do
átomo com o de uma “bolinha de gude”, atribuindo de forma errônea o átomo. Vale salientar, que as
analogias feitas juntamente com os modelos são de grande importância, Galagovsky e Adúriz-Bravo
(2001 apud LIMA e NUÑEZ, 2004, p. 249) concordam: “- os modelos devem cumprir determinado nível
de analogia estrutural e funcional com a realidade, de maneira que permitam extrapolar as
características consideradas no modelo com aquelas relacionadas com o objeto ou fenômeno estudado
[...]”.
Mesmo os alunos não entendendo as próprias analogias que de certo modo possuem a função de
facilitar o processo de aprendizagem, ajudaram os mesmos a perceberem que existem objetos com
formatos semelhantes com os dos cientistas que formularam as primeiras teorias e modelos atômicos.
Essas lacunas sobre os conceitos e a falta de entendimento das analogias provaram que a falta de
aprendizagem significativa está acentuada e que a aprendizagem não ocorreu com qualidade, pois
percebemos na fala dos alunos, que os mesmos comparam o tamanho do átomo com uma “bolinha de
gude”. Assim, se comparada essa resposta com as dificuldades citadas no Quadro 1 anteriormente,
podemos constatar que faltou certa compreensão acerca do conceito de matéria, que é dinâmico. E
também de relacionar o mundo macroscópico com o microscópico. Para tanto, parece conveniente dizer
que uma lacuna ativa a outra, não ajudando na compreensão das Ciências Exatas e Naturais e nas
explicações dos acontecimentos científicos a sua volta.
Por mais que haja interesse e curiosidade, uma aula apenas com o “famoso” quadro e o pincel, sem
algum tipo de demonstração ou um método que instigue o aluno a perceber a importância do átomo e
seus conceitos se torna monótona e mecânica, desestimulando, o processo de ensino-aprendizagem no
ensino de Química.
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Mas existem metodologias que podem propiciar ensino de qualidade, fazendo os alunos
assimilaram significativamente os conteúdos, são elas: o ensino por projetos, que de acordo com
Paulino Filho, Nuñez e Ramalho (2004) o projeto parte de uma problemática a ser solucionada, e dessa
forma os alunos poderão entender a interdisciplinaridade dos conteúdos com o meio em que vive;
modelos e analogias que representam o mundo microscópico no macroscópico, lembrando que o
professor quando fizer uso de tal, afirmar que é um tipo de comparação para facilitar o entendimento
dos alunos; mapas conceituais, para poder identificar o que os alunos aprenderam e o que não
conseguiram assimilar; e o uso de situações-problemas, por levarem o aluno a um conflito cognitivo,
cujo objetivo é a construção do conhecimento, assim os alunos passam a argumentar e a investigar
sobre determinado assunto.
As lacunas e as dificuldades no aprendizado de ciências não são apenas encontradas no contexto
dos alunos pesquisados por Pozo e Crespo em seu livro “A aprendizagem e o ensino de Ciências: do
conhecimento cotidiano ao conhecimento científico”, mas também no contexto dos alunos do integrado
de Alimentos do IFRN- Campus Pau dos Ferros. É uma relação encontrada entre a realidade brasileira e a
realidade de um país com uma cultura e características diferentes.

5. CONCLUSÃO
Após a realização de tal pesquisa foi possível identificar as lacunas dos alunos com relação aos
conceitos científicos e ao entendimento das analogias e/ou comparações de termos microscópicos com
macroscópicos, o que se deve fazer perante esses dados é procurar uma forma de ensino-aprendizagem
que faça com que o aluno compreenda os assuntos ensinados e entendam as analogias trazidas pelo
material didático e as comparações que o professor faz com o mundo macroscópico.
A aula expositiva apresenta vantagens se for aplicada com metodologias diferenciadas, e se o
professor conseguir encontrar as lacunas que os alunos possuem e ministrar uma aula dentro desse
contexto, assim o professor poderá contribuir para a aprendizagem significativa do aluno.
O grande desafio do professor consiste em planejar uma aula expositiva em que o aluno se sinta a
vontade em expor suas ideias sobre determinados temas dentro de um conteúdo, como o exemplo o
professor pode trazer para a sala algum objeto que permita ao aluno a compreensão histórica e
conceitual de teorias e modelos atômicos. Se o professor submeter-se apenas na transmissão dos
conteúdos contidos no programa da disciplina o aluno se preocupará em apenas “ganhar” nota, pois
como a aula é mecanizada e baseada na memorização, a obtenção de uma boa nota acaba se tornando
o objetivo do aluno, não levando em consideração sua própria aprendizagem.
A aula expositiva pode proporcionar aprendizagem significativa se for ministrada com metodologias
diferentes da tradicional, um exemplo é a aula interativa baseada na conversa ou debate entre o
professor e alunos; resolução de problemas em sala de aula na linguagem dos alunos; ensino por
projetos; o uso de modelos e analogias e dos mapas conceituais, fazendo com que o aluno conflita o seu
conhecimento prévio com o adquirido. Outra forma de instigar o aluno é fazendo perguntas no decorrer
das aulas, porém antes de fazer tais perguntas deve esclarecer alguns pontos importantes sobre o
assunto que será debatido.
Cabe, pois concluir que se o professor utilizar metodologias diferenciadas ou alternativas para
ministrar suas aulas expositivas, lembrando que a mesma é inevitável, deve procurar meios adequados
de acordo com o contexto dos alunos e seu cotidiano, para tentar minimizar, assim, as lacunas
existentes na aprendizagem, tanto do aluno como do próprio professor, porque no processo de ensinoaprendizagem tanto aprende o professor com os alunos como os alunos aprendem com o professor.
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RESUMO
A educação, sendo um processo de transformação do sujeito, deve levar o aluno à reflexão sobre
seu ambiente concreto e, consequentemente, a uma consciência crítica que lhe oportunize transformar
e intervir nessa realidade e nesse ambiente. Para que a educação se efetive, é necessário que o sujeito
social, no caso o aluno, incorpore os conhecimentos adquiridos, os quais, a partir de então, se tornarão
parte da sua vida e serão transferidos para a prática. O ensino e a aprendizagem da participação têm
como suporte básico a realidade escolar para o uso afetivo dos procedimentos aprendidos, para a
promoção das capacidades que se quer desenvolver. Assim, devem ser eleitos métodos e atividades que
ofereçam experiências de aprendizagem ricas em situações de participação, nas quais os alunos possam
opinar, assumir responsabilidades, propor-se a resolver problemas e conflitos e refletir sobre as
consequências de seus atos. Nessa perspectiva, pretendeu-se aplicar técnicas de ensino nas aulas de
química do 2° ano do Ensino Médio de uma escola da rede pública da cidade de Manaus-Amazonas, de
forma que desperte no indivíduo participante- alunos-, seu senso crítico e a socialização com o outro.

Palavras-chave: Metodologias, Ensino, Química, Técnicas, Inovação.
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1. INTRODUÇÃO
O trabalho docente é parte integrante do processo educativo mais global pelo qual os membros da
sociedade são preparados para a participação na vida social. A educação – ou seja, a prática educativa–
é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade humana necessária à existência e
funcionamento de todas as sociedades. Cada sociedade precisa cuidar da formação dos indivíduos,
auxiliar no desenvolvimento de suas capacidades físicas e espirituais, prepará-los para a participação
ativa e transformadora nas várias instâncias da vida social. Não há sociedade sem prática educativa nem
prática educativa sem sociedade. A prática educativa não é apenas uma exigência da vida em sociedade,
mas também o processo de prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências culturais que os
tornam aptos a atuar no meio social e transformá-lo em função de necessidades econômicas, sociais e
políticas da coletividade.
Para isto cada docente elege as metodologias e técnicas de ensino que utilizarão em sala de aula,
visando à obtenção de conhecimentos culturais e científicos, e desenvolvam habilidades cognoscitivas e
práticas pelos alunos. Entretanto, ao relacionarmos Metodologia de Ensino com as concepções que os
alunos têm a respeito dos conceitos científicos e suas repercussões na formulação curricular,
observamos que tais metodologias adotadas pelos professores de ciências tem papel fundamental em
sala de aula, pois, é a partir das mesmas que o professor intermediará os conhecimentos a seus alunos.
Assim, pretendeu-se aplicar técnicas de ensino nas aulas de química do 2° ano do Ensino Médio de
uma escola da rede pública da cidade de Manaus-Amazonas, visando o interesse dos indivíduo
participante- alunos-, pela disciplina química, implicando em seu senso crítico e na socialização com o
outro.
Para efetivação deste trabalho utilizou-se observações e aplicação de questionário, com o intuito de
verificação do trato dado ao ensino de química, onde seus resultados implicou na seleção de um
conteúdo programático da série pesquisada que posteriormente foram apresentados seus conceitos
teóricos-científicos através de metodologias e técnicas de ensino diferentes daquelas utilizadas pela
professora efetiva da turma.
Por fim, com a finalização deste projeto, compartilhar-se-á os resultados junto à escola participante
deste projeto, bem como apresentar aos professores a diversidade de técnicas de ensino que cada
docente pode empregar em suas aulas, podendo assim alcançar o objetivo proposto pelo Ministério de
Educação (MEC) através dos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) os quais orientam para a
pretensão do resgate da dignidade da pessoa humana, a igualdade de direitos, a participação ativa na
sociedade e a co-responsabilidade pela vida social, adquirindo modos de ação e formando atitudes e
convicções, pelos alunos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo Delizoicov (2002), o ensino de Ciências é alvo de inúmeras pesquisas e alvo de intensos
debates há pelo menos trinta anos; realizando discussões sobre o teor e a qualidade das investigações
relacionadas à Educação em Ciências, bem como a relação à sala de aula e a prática docente. O final do
século passado e início deste século foram marcados por grandes transformações, tanto no meio social
como nos meios de comunicação, colocando a escola em cheque. Ela que tinha sua base apoiada em
disciplinas ou (currículo tradicional) estava se distanciando dos alunos e dos problemas do mundo
(MARCANO, 2010; ROCHA, 2010).
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De acordo com Mortimer apud Oliveira (2004), inúmeras pesquisas na área do ensino de ciências/
química alertavam para a necessidade de mudanças na formas de abordar os conteúdos científicos
desta ciência.
Segundo, ainda, Oliveira (2004) existe consenso entre pesquisadores em ensino de Química, de que
este ensino deva ser contextualizado, incorporando aos currículos aspectos sócio-científicos, tais como
questões ambientais, políticas, econômicas, éticas, sociais e culturais relativas à ciência e a tecnologia,
ou seja, Temas Transversais. Logo, nas metodologias o enfoque é contextual, ou seja, os alunos deverão
privilegiar a resolução de problemas abertos, onde deverão considerar não só aspectos técnicos como
também sociais, econômicos, e ambientais. Neste sentido, através do ensino da Química pode-se
fornecer ao aluno instrumentos de leitura do mundo e, ao mesmo tempo, desenvolver habilidades
básicas para viver em sociedade.
No entanto, as escolhas das metodologias feitas pelos professores podem ter efeitos decisivos sobre
a formação da mentalidade do aluno, de sua visão do mundo, dos seus valores e princípios, e finalmente
no seu modo de viver. Segundo Bordenave e Pereira (1989) uma pessoa não identificada disse que
“enquanto os conteúdos do ensino informam, os métodos de ensino formam”, ou seja, através dos
conteúdos de química, o aluno aprende as aplicações da química no dia a dia, por exemplo: o
desenvolvimento econômico e tecnológico, a química da água, da saúde, da composição de produtos de
limpeza e/ou de uso pessoal, entre outros; enquanto que através dos métodos de ensino o aluno
aprende a ser livre ou submisso, disciplinado ou organizado, responsável ou irresponsável, competitivo
ou cooperativo. Dependendo de sua metodologia, o professor pode contribuir para gerar uma
consciência critica ou uma memória fiel, uma visão universalista ou uma visão estreita e unilateral.

2.1 Didática: Ferramenta Cotidiana do Professor
Pensar em melhorar a formação dos professores de química e dos jovens, considerando que uma
leva à outra, implica, em primeiro lugar, conhecer os professores atuais e reconhecê-los como sujeitos
responsáveis por qualquer mudança significativa que possa ocorrer na educação escolar. Nessa
perspectiva, é necessário voltar nossos olhares para o professor, não enquanto apêndice das reformas
educacionais (TORRES, 1998), mas enquanto sujeito fundamental do processo de mudança.
Para isso o professor recorre à didática, que significa o tratamento dos “preceitos científicos que
orientam a atividade educativa de modo a torná-la eficiente” (CORDEIRO, 2007). Ou seja, “arte de
transmitir conhecimentos, técnica de ensinar”.
Mas a didática também é destinada a teorização e a reflexão dos problemas e desafio da prática
docente, pois, sua principal característica é a intermediação do processo de ensino e aprendizagem dos
sujeitos e suas relações, que significa: o conjunto de atividades ligadas à apropriação/produção de
conhecimentos para o desenvolvimento de habilidades intelectuais e psicomotoras voltadas para a
formação de atitudes comprometidas com a compreensão da realidade (PROFORMAR, 2006). Ao
professor cabe a tarefa de sistematizar e organizar os conteúdos e procedimentos, direcionando as
atividades dos alunos para o alcance dos objetivos previamente selecionados. Por outro lado, ao aluno
cabe estudar, interpretando os objetivos de ensino como pessoais, com interesse e emprenho de
alcançá-los.
Nesse sentido, é importante construir uma relação de interdependência entre ensino e
aprendizagem. Este processo é auxiliado pelas metodologias de ensino, as quais apresentam roteiros
para diferentes situações didáticas, conforme a tendência/corrente pedagógica adotada pelo professor,
de forma que o aluno se aproprie dos conhecimentos propostos e/ou apresente suas pesquisas e
demais atividades pedagógicas. Logo, as atividades metodológicas desenvolvidas devem ser
combinadas, de forma simultânea ou sequencial, oferecendo ao aluno a oportunidade de perceber e
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analisar o assunto sob diversos ângulos. Entretanto, nas condições objetivas de trabalho docente, falta
tempo e espaço para refletir com seus colegas sobre a experiência pedagógica de cada um e o estudo de
um instrumental teórico sistematizado que auxilie na compreensão da razão de ser dos problemas
enfrentados (LIBÂNEO, 1998). Pode-se notar, na variedade de técnicas de ensino, um ecletismo devido
às diversas teorias pedagógicas que lhe deram origem.
Segundo Vasconcellos (1999), de acordo com a teoria do conhecimento que fundamenta o trabalho
do professor, considera-se como referência a concepção dialética de conhecimento, destacando a
problematização como elemento nuclear na metodologia de trabalho em sala de aula. Se forem
adequadamente captadas, as perguntas deverão provocar e direcionar de forma significativa e
participativa, o processo de construção do conhecimento por parte do aluno, sendo também um
elemento mobilizador para esta construção. Nesse sentido, ao preparar a aula, o professor já poderia
destacar as possíveis perguntas e problemas desencadeadores para a reflexão dos alunos.
Mas, ainda, em pleno século XXI há educadores de química que declaram não utilizar, ou utilizar às
vezes, as estratégias que consideram mais adequadas, os mesmos alegam como motivo a falta de
recursos, de espaço físico adequado e ainda as dificuldades relacionadas à falta de interesse dos alunos.
É preciso considerar a existência de certo distanciamento entre a intenção e a prática. Apesar da
afirmação de Esteve (1991) de que “é indiscutível a primazia da motivação pessoal sobre a abundância
dos meios materiais”, em uma situação de mal estar docente e de condições adversas de trabalho,
existe a possibilidade dessas condições, incluindo a jornada excessiva, interferirem na prática
pedagógica de tais profissionais.

2.2 Metodologia: Caminho a ser trilhado
Metodologia ou método de ensino pode ser conceituado, segundo LIBÂNEO (1998), como o
caminho para atingir um objetivo, onde o professor, ao dirigir e estimular o processo de ensino em
função da aprendizagem dos alunos, utiliza intencionalmente um conjunto de ações, passos, condições
externas e procedimentos. Ou seja, “[...] o método dá [...] a orientação geral para se chegar a um fim
determinado. A forma da aplicação do método é a técnica” (DENCKER apud PROFORMAR, 2006). Por
outro lado, as técnicas de ensino pode ser conceituada como o conjunto de ações organizadas,
constituídas pela utilização coerente de um determinado recurso didático, capaz de propiciar ótimos
resultados em termos de aprendizagem (PROFORMAR, 2006).
Como os métodos, as técnicas de ensino seguem as mesmas orientações, ou seja, estas devem
estabelecer relações com os objetivos definidos, as habilidades e comportamentos a serem aprendidos
e desenvolvidos, e os conteúdos estudados.

2.2.1 Importância dos Métodos de Ensino
Os métodos de ensino traduzem a idéia de direção e organização do processo educativo, implicando
um processo ordenado e integrado do pensamento, ação, reação ou resultado. Segundo PROFORMAR
(2006), a importância dos métodos de ensino se confirmam pelas seguintes considerações acerca das
contribuições que oferecem a educação:
 São um meio concreto para o alcance dos objetivos previstos no planejamento e coadjuvantes na
ação de transmissão, produção de conhecimentos e aquisição de novas habilidades e atitudes;
 Evitam a rotinização do trabalho pedagógico;
 Ao serem relacionados ao contexto no qual se efetiva a ação didática, assim como aos conteúdosnecessidades dos educandos, contribuem para aguçar a capacidade crítico-reflexiva e criativa dos
alunos.
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 Todavia, as técnicas de ensino possuem uma função mediadora da prática pedagógica, uma vez
que:
 Refletem amplas relações com as dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais da vida
humana;
 São elas que concretizam o ato de ensinar por se construírem no ‘fazer’;
 Estabelecem um elo entre objetivos, conhecimentos, atitudes, comportamentos e habilidades;
Podem ser excelentes instrumentos para propiciar uma participação efetiva dos alunos no processo
ensino-aprendizagem.

2.2.2 Classificação dos Métodos de Ensino
Segundo Libâneo (1998) não há um método único de ensino, ou uma receita pronta que seja capaz
de excluir do sujeito sua capacidade de pensar. No entanto, existem métodos adequados a diferentes
situações, realidades, condições de ensino e aprendizagem. Apresenta-se alguns tipos de métodos,
esclarecendo que a escolha deve ser previamente realizada pelo professor, tomando como parâmetro
os objetivos definidos no plano e a realidade:
 Da escola: recursos materiais, humanos e técnicos;
 Dos alunos: nível de aprendizagem, conhecimentos, idade, entre outros;
 Da sociedade.
Há uma diversidade de métodos de ensino, conforme os fundamentos teóricos adotados. Na
concepção da relação método de ensino- método de aprendizagem, a caracterização da forma de ação
do professor na direção do processo de ensino deve objetivar a aprendizagem (PROFORMAR, 2006).
De acordo com Vilarinho (1985) os métodos de ensino apresentam três modalidades básicas:
Métodos de ensino individualizado, socializado ou sócio-individualizado. E Libâneo (1998) acrescenta
mais uma modalidade básica de ensino, a de exposição de conteúdos pelo professor, ou ainda, método
de ensino expositivo.
Método de ensino individualizado: consiste na realização de tarefas orientadas pelo professor
aos alunos, para que estes as resolvam de modo relativamente autônomo e com criatividade. Para
tanto, há necessidade de que os alunos tenham alguns conhecimentos, compreendam os objetivos da
tarefa e o método da solução.
A ênfase está na necessidade de se atender às diferenças individuais, como por exemplo: ritmo de
trabalho, interesses, necessidades, aptidões, etc., predominando o estudo e a pesquisa (VILARINHO,
1985).
PROFORMAR (2006) afirma que o trabalho independente pode ser adotado em qualquer etapa do
processo de ensino-aprendizagem, em forma de tarefas, que podem ser: preparatórias, de assimilação
do conteúdo e de elaboração pessoal.
Na tarefa preparatória, os alunos escrevem acerca do que conhecem sobre um tema que será
tratado, pesquisam acerca do mesmo, respondem a questionários ou testes e redigem sobre o tema.
Esta tarefa tem como objetivo verificar as condições prévias dos alunos, levantar problemas que, depois
de aprofundados, podem despertar o interesse pelo assunto, provocar uma atitude interrogativa do
aluno, dentre outras.
As tarefas de assimilação do conteúdo consistem em exercícios de aprofundamentos, aplicação dos
temas estudados e podem ser realizadas por meio de estudo dirigido, solução de problemas, pesquisa
com base em um problema novo, leitura do texto do livro, desenho de mapas depois de uma aula de
geografia, dentre outros.
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As tarefas de elaboração pessoal são exercícios nos quais os alunos elaboram respostas com base
em suas próprias idéias. Um modo prático de propor esse tipo de tarefa é fazer uma pergunta ao aluno
que o leve a pensar acerca da conseqüência de atos, tomadas de decisão e utilidade dos objetos e
ações. O aluno também pode fazer relatos de experiências, visitas, estudos do meio ou relatar sua
aprendizagem.
O trabalho independente pode ser efetivado por meio do estudo dirigido individual ou em duplas de
alunos, o qual se realiza basicamente por meio de exercícios e tarefas de reprodução de conteúdos
explicados pelo professor e por meio da elaboração de novos conhecimentos.
Para utilização do trabalho independente, devem ser observadas algumas recomendações: clareza
de objetivos e resultados esperados; correspondência aos conteúdos da matéria; observação do tempo
disponível; acesso aos recursos e meios de trabalho, tais como livros, mapas, dicionários, dentre outros
e socialização dos resultados obtidos individualmente entre todos os alunos.
Método de ensino socializado: o objetivo principal deste método é o trabalho de grupo, com
vistas à interação social e mental proveniente dessa modalidade de tarefa. A preocupação máxima é a
integração do educando ao meio social e a troca de experiências significativas em níveis cognitivos e
afetivos (VILARINHO, 1985).
Como formas de trabalho em grupos, Libâneo (1998) destaca algumas:
 Debate: indicado para debater problemas polêmicos, onde cada indivíduo defende sua posição;
 Phillips 66: através desta, pode-se verificar, rapidamente, o nível de conhecimento da classe
sobre um determinado tema no início da aula ou após a explicação do assunto;
 Tempestade mental: dado um tema, os alunos dizem o que lhes vem à cabeça, sem preocupação
de censura e idéias. Estas são anotadas no quadro, e em seguida, faz-se a seleção do que for relevante
para prosseguir a aula;
 Seminário: esta é uma aula expositiva realizada pelos alunos.
Todas as formas de trabalho em grupo são significativas para favorecer a aprendizagem dos alunos,
pois desenvolvem as habilidades de trabalho coletivo responsável e a capacidade de comunicação
interpessoal, para que os alunos aprendam a expressar e defender suas idéias.
Método de ensino sócio-individualizado: trata-se de uma forma de interação entre professores e
alunos com vistas à produção de novos conhecimentos, habilidades, atitudes, bem como a reflexão
acerca dos saberes já adquiridos. Este método pode ser aplicado em vários momentos de
desenvolvimento de uma unidade de estudos: da fase inicial à fase de consolidação e aplicação do que
foi apreendido.
Sua aplicação está condicionada ao conhecimento, pelos alunos, dos objetivos previstos, o domínio
dos conhecimentos básicos e a disponibilidade em adquirir e produzir novos saberes.
Os professores devem adotar um tema para a reflexão dos alunos, em forma de pergunta,
procurando evitar atitudes nervosas e impacientes que possam conduzir os discentes à precipitação nas
respostas. Para evitar tal situação, o docente não deve questionar se entenderam, estudaram ou leram
o material didático, desviando-se afirmativas que enfatizem que tudo já foi estudado. Sua atitude deve
ser sempre positiva mesmo diante de um resultado insatisfatório, incentivando os alunos a estudar mais
e tomando este como ponto de partida para conhecer as dificuldades dos alunos e rever conteúdos.
Método de exposição pelo professor ou método expositivo: neste método, a responsabilidade
pela apresentação, explicação e demonstração de conhecimentos, habilidades e tarefas fica a cargo do
professor. Desse modo, o aluno transformar-se em um receptor de conhecimentos, porém não de
forma passiva.
Quanto aos tipos de métodos expositivos, tem-se, segundo Libâneo (1998):
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 Exposição verbal: pode ser dotado em circunstâncias a qual o aluno não tem acesso ao material
didático ou de estudo. Sua função principal é explicar de modo sistematizado quando o assunto é
desconhecido ou quando as idéias que os alunos trazem são insuficientes ou imprecisas. Neste caso, o
professor estimula sentimentos, instiga a curiosidade, relata de forma sugestiva um acontecimento,
descreve com vivacidade uma situação real, faz uma leitura expressiva de um texto, etc.
A explicação da matéria deve levar em conta dois aspectos:
1. Proporcionar conhecimentos e habilidades que facilitem a sua assimilação ativa;
2. Desenvolver capacidades para que o aluno se beneficie da exposição de modo receptivo-ativo.
Levando-se os aspectos acima, pode-se exemplificar este método com as seguintes técnicas:
 Ilustração: forma de disposição visual de fatos e fenômenos da realidade, através de mapas,
gráficos, esquemas, gravuras, dentre outros, cuja função é possibilitar aos alunos o desenvolvimento da
capacidade de concentração e de observação;
 Demonstração: representação de processos e fenômenos da realidade através de excursões
(estudo do meio), explicações de pesquisas, experimentos simples ou projeção de slides;
 Exemplificação: meio de auxílio ao método expositivo, especialmente significativo para as séries
iniciais do ensino fundamental e se efetiva por meio da leitura em voz alta de um texto, ou pela
reprodução pelos alunos de uma palavra dita pelo professor ou quando este ensina a forma correta de
realizar uma tarefa, por exemplo, usar o dicionário, consultar ao livro-texto, organizar cadernos,
preparar-se para uma prova, observar um fato de acordo com normas e tirar conclusões, fazer relações
entre fatos e acontecimentos, entre outros;
O método de exposição verbal ou aula expositiva é um procedimento didático bastante valioso para
a assimilação de conhecimentos. Se o conteúdo da aula é suficientemente significativo para canalizar o
interesse dos alunos, vinculando-se a conhecimentos e experiências que os alunos trazem, onde estes
por sua vez assumem uma atitude receptivo-ativa, esta metodologia deixa de ser um repasse de
informações e passa a ser uma troca de conhecimentos.
Este método por ser bastante adotado nas escolas, é necessário ter cuidado com o seu uso, a fim de
evitar práticas didaticamente incorretas, geralmente percebidas, como: a ênfase à memorização de
conteúdos, sem a compreensão destes; o uso de palavras sem correspondências com o vocábulo
conhecido pelos alunos; a ausência de reação entre conteúdos; a exigência de silencio durante a
exposição, usando ameaças e intimidades; a adoção de métodos de avaliação que exigem respostas que
reproduzem literalmente os conteúdos transmitidos pelo professor ou constantes do livro didático; não
considerar as diferenças individuais e a realidade dos alunos (LIBÂNEO, 1998).

3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
3.1 Metodologia
O projeto foi desenvolvido em duas turmas de 2° ano do Ensino Médio de uma escola da rede
pública da cidade de Manaus-Am, localizada no centro da cidade. Ressalta-se que estas turmas fazem
parte do turno noturno, onde os participantes desta pesquisa encontram-se na faixa etária de 19-36
anos.
Com o intuito de conhecer os participantes, aplicaram-se questionários de perguntas abertas e
fechadas, com treze questões, com a finalidade de diagnosticar que tratamento está sendo dado ao
ensino de Química e suas aplicações.
A partir das observações realizadas, foi selecionado um tema do conteúdo programático de FísicoQuímica, termoquímica para ser trabalhado em sala de aula de forma diferenciada do tradicionalismo-
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quadro e pincel. Como princípio trabalhou-se na apresentação de conhecimentos teórico-científicos
sobre o tema, apresentando seus principais conceitos.
Para isto, serão utilizadas algumas metodologias e técnicas de ensino, citadas acima, de forma que
possam ser desenvolvidas ações de sensibilização, interação e valorização dos indivíduos- alunos, no
ambiente de aprendizagem. Onde se espera que na construção e na aplicação dos suportes didáticos,
bem como as práticas necessárias ao desenvolvimento de estratégias e comportamentos, possam levar
ao aluno a entender as aplicações sociais da química, através da termoquímica, e de suas aplicabilidades
no dia a dia.
Como finalização deste projeto, compartilhar-se-á os resultados junto à escola participante deste
projeto, bem como apresentar aos professores a diversidade de técnicas que podem ser empregadas
em suas aulas, que auxiliam aos alunos, na ampliação de sua compreensão da natureza e da sociedade
em que vivem, adquirindo modos de ação e formando atitudes e convicções.

3.2 Resultados e Discussão
A partir do questionário aplicado, tal qual foi composto por treze questões, onde neste as duas
primeiras questões do questionário se referem, respectivamente, a faixa etária e a informação sexual;
no entanto, a partir da terceira questão está relacionada ao interesse dos alunos pela disciplina química,
notou-se, que no universo de sessenta e quatro (64) alunos, apenas dezoito (18) afirmaram que gostam
da disciplina, enquanto que quarenta e seis (46) marcaram “não” (Figura 1).
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Figura 1. Questionamento aos alunos: Você gosta de química?. Fonte: Pesquisa de campo.

A forma como os conteúdos são ministrados, influenciam diretamente no processo de desmotivação
do aluno, pois a quantidade excessiva de conteúdos, muitas vezes abstratos ou ensinados de maneira
confusa e superficial, colabora com os fatores que desmotivam o estudo da química (CARDOSO e
COLINVAUX, 2000).
Entretanto, na quarta questão perguntou-se aos alunos como eles acreditam que seja a melhor
maneira de se aprender química, como opções havia: palestras e seminários (onde apenas 1 aluno
assinalou); aulas dinâmicas- com recursos áudiovisuais e/ou jogos didáticos (17 alunos marcaram) e na
opção aulas práticas (46 alunos assinalaram) foi a maneira mais interessante de se aprender química,
segundo a visão dos alunos (Figura 2).
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Figura 2. Questionamento aos alunos: Em sua opinião, qual a melhor maneira de se aprender química?. Fonte: Pesquisa
de campo.

A quinta e a sexta questão nos chamou bastante atenção, pois a quinta referia-se ao acesso ao livro
didático, tal qual não é distribuído na escola há pelo menos dois anos; bem como, na sexta questão
questiona aos alunos se estes encontram dificuldades no Ensino Médio em relação a química. O que
notamos que mais de 70% (setenta percentos) dos alunos afirmam ter dificuldades no ensino, não
apenas na química, mas em outras disciplinas de exatas, como física e matemática, uma vez que estes
não possuem suporte didático.
Para suprir tal dificuldade a professora da escola, responsável pela disciplina de química, adotou a
utilização de uma apostila, na qual encontram-se resumos de temas principais da química de segundo
ano, que neste momento é a físico-química. Ressaltamos que a não utilização de livro didático ou de
algum apoio didático acarreta em algumas dificuldades ao professor (por perde muito tempo em tentar
fornecer os conteúdos e exercícios, em vista que o tempo de aula é muito curto, principalmente à noiteperíodo em que foi realizado o projeto); na desestimulação nos estudos por parte dos alunos, como foi
dito acima.
Tendo em vista as questões abordadas acima, repensou-se as formas de poder ensinar os conteúdos
de química de forma que não se tornem apenas conceituais, mas que sejam incorporados nas vivências
dos mesmos e ainda, contribuir no desenvolvimento de habilidades básicas para viver em sociedade e
fornecimento de instrumentos para leitura do mundo.
Assim, a partir das observações das práticas metodológicas adotadas pela professora participante
deste projeto, selecionou-se o tema termoquímica, uma vez que este é um conteúdo de difícil
assimilação pelos alunos, devido aos inúmeros cálculos; ressalta-se que os alunos participantes possuem
muita dificuldade do que tange à matemática.
Com o tema selecionado, iniciou-se a apresentação de conhecimentos teórico-científicos com seus
principais conceitos, mas para isso utilizou-se o método sócio-individualizado, tal qual segundo
PROFORMAR (2006) este método é conhecido como aula dialogada, que se efetiva por meio de
perguntas realizadas pelo professor e alunos acerca dos conteúdos, podendo se referir a conhecimentos
de fatos isolados e problemas. Nesta etapa do projeto utilizou-se o espaço da escola que menos era
utilizada na escola: a sala de vídeo. Onde nesta foram apresentados os subtemas (estados físicos da
matéria, processos endotérmicos e exotérmicos, energia, transferência de energia, leis da
termodinâmica, entalpia, calorimetria e lei de Hess) através de vídeos e demonstrações gráficas, e como
suporte didático foi elaborada uma apostila com o conteúdo em estudo e suas contextualizações.
Durante a aplicação das aulas, a professora responsável pelas turmas, notou novo interesse dos
alunos pela disciplina, comprovada pela melhoria nas avaliações realizada pela professora em questão.
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Por outro lado, percebeu-se que uma minoria dos alunos (em torno de 20%) dos alunos participantes,
ainda apresentou dificuldades na interpretação e resolução das questões-problemas; motivo que pode
ser justificado pela deficiência no ensino das matérias pré-requisito dos anos anteriores, segundo a
professora responsável pelas turmas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do trabalho desenvolvido na escola, percebemos que o trabalho docente consiste em
compatibilizar e contextualizar conteúdos e métodos com o nível de conhecimentos, experiências, e
desenvolvimento mental dos alunos, pois caso contrário não alcançar-se-á o obejtivo principal de cada
docente: ensinar nossos alunos através das disciplinas que nos licenciamos visando o compartilhamento
de ideias e conhecimentos teórico-científicos, de forma que contribua para o resgate da cidadania e
qualidade de vida aos alunos.
Assim, contamos com as metodologias e técnicas de ensino, tais quais nortearam nosso trabalho
docente. Porém, a análise da prática pedagógica tem demonstrado que só serão possíveis mudanças
significativas na educação brasileira, à medida que o professor tiver uma compreensão profunda da
razão de ser, da sua prática e uma clara opção política acerca do seu ato pedagógico.
Embora muitos professores saibam que têm um papel importante na determinação de mudanças
significativas no processo de ensino, se frustram na busca de alternativas, por nem sempre conseguirem
bons resultados. Se na sua prática cotidiana o professor percebe que a metodologia adotada favorece
apenas alguns alunos, em detrimento de outros ou da maioria, é preciso que ele compreenda e tenha
claro o porquê disso, a que alunos este método favorece e porque os favorece. Sem essa compreensão,
dificilmente conseguirá mudanças que levam a resultados significativos.
A relevância para a realização desta pesquisa é a comunicação, troca de experiências e
possibilidades didáticas à disposição de um público mais amplo, e principalmente, para o esclarecimento
aos professores que não existe apenas um modo de ensinar, mas existem diversos métodos de ensino,
que através destes podemos, também, transmitir conhecimentos, estimular a cidadania e contribuir
para a melhoria da qualidade de vida do aluno no seu universo social e cultural.
Por tanto, nas aplicações das aulas nas turmas participantes, priorizou-se metodologias que
fornecem aos alunos autonomia e, ao mesmo tempo, auxílio para que estes jovens encontrassem o
caminho do objetivo principal: entender os fatores, processos e implicações da termoquímica no
cotidiano dos mesmos. Tais metodologias e métodos utilizadas até esta etapa do projeto nos mostrou
que podemos sim, hoje, chamar a atenção dos alunos e consequentemente sua participação no
processo de ensino-aprendizagem.
Hoje, o ensino não pode mais retringir-se apenas ao quadro branco e pincel, uma vez que o século
XXI é o século da tecnologia, nós como precursores do ensino devemos utilizar tais ferramentas e
incorporá-las na sala de aula, tal qual como foi feita em parte deste trabalho, e obteve-se uma resposta
positiva.
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RESUMO

O ensino de geometria molecular é complexo para a maioria dos alunos, tendo em vista que se
trata de estruturas microscópicas o que dificulta o processo de assimilação, já que as formas
trabalhadas em sala, na maioria das vezes, não são utilizando as formas tridimensionais da
molécula. Muitos estudos dispõem de diversos métodos para que se possa melhorar o ensino
de geometria molecular. Esse estudo em questão tem como principal finalidade averiguar se
essas metodologias diferenciadas estão sendo aplicadas nas escolas públicas e privadas de
Teresina. A pesquisa revela que nas duas redes de ensino prevalece à metodologia tradicional
de ensino, utilizando quadro e pincel, apesar das escolas disporem de recursos visuais. O
presente artigo visa ressaltar a importância dos recursos visuais no processo de ensinoaprendizagem, principalmente relacionados à visualização dos arranjos moleculares, o que
facilitaria a compreensão dos discentes para com esse tema, porém as aulas sem esse recursos
também podem ser produtivas basta o empenho do profissional da educação.

Palavras-chave: geometria molecular, metodologias, aprendizagens
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1. INTRODUÇÃO
Muitos professores afirmam que os alunos apresentam dificuldades com o conteúdo
de geometria molecular. Estudos revelam que a principal dificuldade está relacionada à
abstração, pois na química muitas análises são microscópicas e difíceis de serem visualizadas,
como é o caso da geometria das moléculas.
A maioria das formas que esse conteúdo é abordado nas salas limitam-se as formas
bidimensionais das moléculas, o que dificulta a visualização dessas moléculas na forma
tridimensional.
Pesquisas recentes mostram como a Realidade Virtual vem contribuindo como
ferramenta de auxílio para a aprendizagem. É nesse contexto que verifica-se a importância de
trabalhar essas maneiras para promover o conhecimento de forma significativa. E para que
esse processo de ensino-aprendizagem possa ser contemplado é necessária
fundamentalmente a participação dos professores.
Atualmente, a escola se vê desafiada em redefinir seus objetivos e práticas
pedagógicas a fim de inserir os novos meios de comunicação e a alta tecnologia. Bonnila
(2005) afirma que a escola deve propor dinâmicas pedagógicas que não se limitem a apenas a
transmissão de informações e inserir as tecnologias de informação visando a reestruturação
das perspectivas conteúdistas as quais caracterizam tanto a escola atual. É nesse sentido que
visamos nessa pesquisa enfatizar a importância dos professores colocarem em prática tal
proposta com o objetivo de melhorar a compreensão dos alunos. É nesse sentido que objetivase o estudo de Geometria Molecular, pois é um conteúdo que necessita de um esforço maior
do professor para fazer com que os discentes tenham entendimento sobre tal fato.
Em muitos casos na química é necessária a compreensão dos fenômenos
microscópicos. E não há como pensar nas moléculas sem pensar nas suas estruturas. No caso
da geometria molecular tem um alto grau de abstração e complexidade, já que representam
modelos imaginários (SEBATA, 2006).
Morais (2007) enfatiza a necessidade de utilizar modelos capazes de representar
moléculas no nível macroscópico, como os do tipo pau e bola, para auxiliar no aprendizado do
arranjo espacial das ligações químicas existentes entre os núcleos atômicos os quais compõe a
molécula.
Sebata (2006) afirma que os conceitos de geometria são estudos desde o ensino
fundamental com a matemática, porém o problema é que a forma retratada para o aluno é a
forma bidimensional o que resulta numa dificuldade de visualização das formas geométricas
tridimensionais. No ensino médio, na química, a geometria das moléculas continua sendo vista
de forma bidimensional, resultando que o aluno ainda não consegue imaginar como seria esta
forma 3D. Nesse sentido, é interessante desenvolver habilidades para visualizar moléculas no
espaço, podendo desse modo aprimorar a visualização tridimensional (BARNEA; DORI, 1999). A
utilização de modelos concretos aliados às novas tecnologias produz uma nova ferramenta de
aprendizagem promissora (WU; KRAJCIK; SOLOWAY, 2001).
Partindo desse pressuposto é que se verifica a importância de averiguar de que
maneira esse conteúdo está sendo abordado nas escolas públicas e particulares de Teresina. E
verificar o conhecimento dos professores a respeito das diversas metodologias de ensino que
podem ser utilizadas para tal conteúdo, como por exemplo, a utilização de softwares
educacionais.
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2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
Os pesquisadores em Educação Química tentam desenvolver métodos que facilitem a
compreensão conceitual dos alunos (WU, et al., 2001). É nesse sentido que visamos fazer uma
verificação do ensino de geometria molecular nas escolas públicas e particulares, visto que, é
um conteúdo que aponta várias dificuldades de compreensão em seus conceitos. Como afirma
Ribeiro e Greca (2003), a principal dificuldade encontrada pelos alunos é a abstração, pois a
Química trata de fenômenos microscópicos, como é o caso da geometria das moléculas.

2.1 Técnica aplicada
O presente trabalho foi desenvolvido fazendo uso de uma pesquisa qualitativa que se
consolidou em um estudo de caso o qual foi abordado em quatro escolas tradicionais de
Teresina, sendo elas públicas e particulares.
Os dados foram obtidos a cerca de questionários com oito professores de Química
Geral das duas redes de ensino. O questionário era composto por dez questões referentes à
maneira de como o conteúdo de geometria molecular era ministrado; as dificuldades dos
alunos com tal conteúdo; a maneira de reverter essa situação; a utilização de outras
metodologias de ensino e as principais dificuldades encontradas para diversificar a maneira de
ministrar essas aulas.

2.2 Análises dos recursos presentes nas escolas
Inicialmente, verificou-se a disponibilidade de recursos presentes nas escolas,
posteriormente analisou-se a forma como esses recursos eram utilizados pelos professores.
O gráfico 1 expõe os recursos que as escolas analisadas dispõem o que podem
contribuir para a melhoria das aulas de geometria molecular e a utilização dos mesmos pelos
profissionais da educação. Os principais recursos mencionados neste trabalho são a presença
de computadores e projetores digitais, já que em nenhuma das escolas apresentavam
“modelos moleculares” que são estruturas específicas para esse ensino.
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O gráfico 1 mostra que apesar das escolas apresentar recursos que possibilitem a
inovação do conteúdo esses não são utilizados pelos docentes. Quando os professores foram
indagados sobre a não utilização desses recursos notou-se que as principais respostas estavam
relacionadas ao tempo reduzido da disciplina e do desinteresse que os alunos demonstravam
durante a aula, o que não motivava o professor a diversificar a aula.

2.3 Verificações das metodologias de ensino aplicadas nas escolas

Os principais métodos de ensino pesquisado nas escolas de Teresina estão listados na
Tabela 1. O que revela também qual é o artifício mais utilizado pelas escolas pesquisadas, em
geral.
Tabela 1: Métodos de ensino e as porcentagens relativas a essas abordagens.
MÉTODOS DE ENSINO
Quadro e pincel
Slides
Recursos com bolas
Softwares Educacionais

PORCENTAGEM (%)
62,5
29,2
8,3
-

Na maioria das escolas públicas tradicionais de Teresina não dispõem de recursos
que possam diversificar o ensino. Porém, a casos em que são utilizados métodos alternativos
como o descrito pela professora do Liceu Piauiense, umas das principais escolas públicas de
Teresina, que afirmou utilizar balões para facilitar a visualização da geometria das moléculas.
Constata-se então que apesar das dificuldades que a escola encontra o ensino de fato depende
bastante do professor e sua criatividade de dinamizar as aulas. Porém, esse caso retrata uma
exceção quando comparada ao emprego da metodologia tradicional (quadro e pincel), na qual
se verifica que ainda é a principal maneira de abordagem desse conteúdo, tanto em escolas
públicas e privadas.
O Gráfico 2 evidencia uma comparação entre as metodologias aplicadas nas escolas
públicas e particulares.
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O Gráfico 2 mostra que o método tradicional é mais comumente utilizado pelos
professores das escolas particulares. Enquanto que os da rede pública diversificam melhor o
conteúdo, quando se trata de recursos para diversificar o ensino.
Como retrata Bejarano e Carvalho (2000) a Educação Química no Brasil é de
qualidade, porém quando se fala de diversificação na abordagem de ensino, verifica-se que os
principais problemas estão relacionados à formação acadêmica dos professores e as poucas
pesquisas realizadas nessa área pelos profissionais da educação.

CONCLUSÃO

Muitos estudos relatam a importância de diversificar os conteúdos visando uma
melhoria no ensino, principalmente quando se trata dos aspectos microscópicos como é o caso
da geometria das moléculas. Apesar de constatar tal importância verifica-se que na realidade
são poucos os professores que dão ênfase a tal conteúdo. Nas escolas públicas e privadas de
Teresina foram observadas que pouco se utiliza de recursos para melhorar a visualização desse
aspecto microscópicos das moléculas, o que favorecia a aprendizagem dos alunos. E esses
recursos estão presentes em muitas das escolas, porém os docentes não utilizam, na grande
maioria. O presente artigo ressalta a importância dos recursos visuais para a aprendizagem no
processo de assimilação, não querendo afirmar que as aulas de metodologia tradicional,
quadro e pincel, não funcionem, pois cada profissional da educação tem suas estratégias de
ensino que melhor se encaixam para suas determinadas turmas.
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RESUMO
Este artigo baseia-se em um relato da construção e aplicação de um mecanismo que demonstra
a formação da chuva ácida, feito com materiais alternativos do cotidiano dos alunos de uma escola
pública do centro de Manaus. A metodologia deste projeto partiu do princípio de desmistificar o mito,
que muitos alunos pensam, de que a disciplina química é exclusiva de laboratórios, procurando
demonstrar que ela está presente em nosso dia-a-dia e que é possível aprender química tendo como
laboratório o mundo que nos cerca utilizando práticas. Este experimento foi realizado em uma turma de
9° ano do ensino fundamental, o tipo de linha de pesquisa adotada foi a pesquisa-ação.

Palavras-chave: Ensino de química, práticas, materiais alternativos
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1. INTRODUÇÃO
A importância da química em nossas vidas é inegável, haja vista que ela encontra-se em tudo que
nos cerca, quer visíveis ou não. Mesmo sendo conhecedores deste princípio, e do próprio conceito da
ciência química – que demonstra sua amplitude e presença em nossas vidas é comum que os alunos
saiam da escola com um conhecimento cientifico insuficiente ou quase inexistente que não os possibilita
compreender o mundo ao seu redor.
Assim, para muitos alunos, aprender ciências é decorar um conjunto de nomes, fórmulas, descrições
de instrumentos ou substâncias, enunciados de leis. Como resultado, o que poderia ser uma experiência
intelectual estimulante passa a ser um processo doloroso que chega até a causar aversão. (KRASILCHIK,
1987).
Fracalanza; Amaral & Gouveia (1986) afirmam também que o ensino de Ciências, além dos
conhecimentos, experiências e habilidades inerentes a esta matéria, deve desenvolver o pensamento
lógico e a vivência de momentos de investigação, convergindo para o desenvolvimento das capacidades
de observação, reflexão, criação, discriminação de valores, julgamento, comunicação, convívio,
cooperação, decisão, ação, entendidos como sendo objetivos do processo educativo.
De acordo com Schenrtzeter (2002), as atividades experimentais são relevantes quando
caracterizadas pelo seu papel de investigativa e sua função pedagógica em auxiliar o aluno na
compreensão de fenômenos.
A realização das práticas não caracteriza o objetivo principal, mas foi o meio encontrado para tentar
chegar a tal, a saber: fazer com que os alunos percebam que a química realmente está em tudo,
conceito muito difundido pelos educadores, mas que muitas vezes não é assimilado pelos alunos. Então
verificar a possibilidade de fazer com que o aluno entenda, compreenda e consiga realizar “uma leitura
do universo” da química, relacionando esse aprendizado com o seu cotidiano através de prática com
materiais alternativos é o ponto principal deste trabalho.
O tipo de linha de pesquisa escolhido foi a pesquisa-ação, pois procura unir a pesquisa à ação ou
prática, isto é, desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte da prática. É, portanto, uma
maneira de se fazer pesquisa em situações em que também se é uma pessoa da prática e se deseja
melhorar a compreensão desta (ENGEL, 2000).
Stringer (1996) define muito bem a pesquisa-ação ao afirmar que ela compreende uma rotina
composta por três ações principais: observar, para reunir informações e construir um cenário; pensar,
para explorar, analisar e interpretar os fatos; e agir, implementando e avaliando as ações.
Portanto a pesquisa-ação foi a linha de pesquisa que mais se adequou aos objetivos e necessidades
do projeto que foi realizado.
Partindo do princípio de que a química está presente no cotidiano do aluno e fazendo valer seu
conceito, foi sugerida aos alunos a construção de um mecanismo que demonstra a formação da chuva
ácida, a partir de materiais do dia-a-dia dos estudantes. Tal experimento estava vinculado ao conteúdo
de óxidos que por sua vez faz parte do assunto de funções inorgânicas. Também foi um ótimo momento
de se trabalhar um tema transversal, muito comentado nestes últimos anos, educação ambiental, haja
vista que a principal causa da chuva ácida é a queima de combustíveis fosseis e foi interessante saber o
que os alunos pensam sobre esta questão antes de querer expor o conceito.
Para tal houve a participação dos alunos do 9° ano do ensino fundamental, que contribuíram com os
materiais para a realização do experimento, pesquisas realizadas na internet que eram trazidas à sala de
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aula e com seus conhecimentos prévios sobre a questão apresentada, sendo esta última a mais
importante, pois se faz necessário que o aluno forme a partir do que é apresentado em sala de aula,
pela sua vivência ou observação seus próprios conceitos sobre um determinado assunto em questão.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA
Justi & Ruas (1997) afirmam que os alunos não estão aprendendo a química como um todo,
apenas fragmentos de conhecimentos que são aplicados diante de situações ou casos específicos. E tal
forma de ensino não pode ser considerado como ensino de química mas sim apenas a reprodução de
fragmentos de conhecimento.
Preparar para a vida e não preparar o aluno para o vestibular é o que sugere Chassot (1995),
mencionando que os professores preocupam-se mais em cumprir o conteúdo programático do que de
fato proporcionar um ensino, não só de química mas em geral, que lhe seja útil para compreender o
mundo, um ensino para ser usado além do vestibular, além da escola, além das avaliações e provas.
O que o aluno aprende em sala de aula deve ganhar sentido em sua vida, deve ser útil não
apenas para um bom aproveitamento no vestibular, mas que esse conhecimento se mostre proveitoso
em sua vida fora de uma sala de aula é o que Demo (1997) afirmar na seguinte frase “(...) o que se
aprende na escola deve aparecer na vida”.
Amaral (1996) afirma que é desanimadora a situação das escolas públicas no que tange as
aulas ministradas pelo professor de química. Sugerindo ate uma reformulação da maneira de se ensinar
e pensar química nas escolas, destacando a importância das atividades experimentais como uma forma
de proporcionar um melhor conhecimento ao estudante.
Saviani (2000) explica que a química quando dissociada, separada de uma relação com a
natureza não é química se torna apenas uma ciência petrificada e os experimentos propiciam ao aluno
uma compreensão mais científica das transformações que nela ocorrem.
Maldaner (1999) sugere que tais atividades possam ser baseadas em informações
apresentadas pelo professor, sendo a prática a confirmação da informação e que a interpretação da
atividade pelo aluno possa gerar conceitos.
Logo a prática deve ser algo capaz de gerar no aluno uma percepção de o que ele aprende em
sala de aula faz parte do seu cotidiano não algo isolado, é apenas uma reprodução ou explicação das
inúmeras reações que acontecem ao seu redor.
As práticas para aperfeiçoar o ensino de química acabam levando o aluno a compreender o
mundo, a natureza que o cerca e suas interações. Isso significa que a prática no ensino de química é um
caminho para levar o aluno à alfabetização cientifica.
“Mesmo que adiante discuta o que é alfabetização científica, permito-me antecipar que
defendo, como depois amplio, que a Ciência seja uma linguagem; assim, ser alfabetizado
cientificamente é saber fazer ler a linguagem em que está escrita a natureza. É um
analfabeto científico aquele incapaz de uma leitura do universo”. (CHASSOT, 2007:2930)

Para Martins (2008) a alfabetização científica tem se constituído num tema de debate
frequente no campo da educação em ciências, em nível nacional e internacional, tornando-se um
importante objetivo para a educação em ciências, em espaços formais e não formais.
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Martins (2008) conceitua a alfabetização científica com uma metáfora construída a partir de
conceitos do campo dos estudos da língua. E subjacente a esta metáfora encontramos uma outra, a da
linguagem da ciência. Juntas, permitem uma série de reflexões e recomendações pela comunidade de
educadores em ciências.
Portanto, a alfabetização científica no ensino de Ciências (...) é aqui compreendida como o
processo pelo qual a linguagem das Ciências Naturais adquire significados, constituindo-se um meio
para o indivíduo ampliar o seu universo de conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido na
sociedade Lorenzetti & Delizoicov.

3. METODOLOGIA
A abordagem deste projeto está centrada na possibilidade de se promover uma alfabetização
científica utilizando práticas, com materiais de baixo custo, em aulas de química para alunos 9° ano do
ensino fundamental de uma Escola Estadual, situada no município de Manaus, Amazonas. O projeto foi
desenvolvido no ambiente escolar e nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amazonas, IFAM. Os dados coletados foram analisados e descritos qualitativamente.
Neste tipo de estudo descritivo, buscarmos observar e analisar a possibilidade de proporcionar nos
alunos uma alfabetização científica, ou seja, a capacidade de perceber a química em seu cotidiano.

3.1 Aplicação do projeto
Com a finalidade de fazer com que os alunos se sentissem participantes e ativos foi sugerido
que pesquisassem em livros ou na internet materiais relacionados à formação da chuva ácida e seus
efeitos na economia e natureza e também que trouxessem os materiais necessários para o experimento
que demonstra como é formada a chuva ácida.
Com o passar dos dias os alunos trouxeram suas pesquisas onde cada aluno compartilhou o
que obteve em suas pesquisas com os demais e em seguida os textos foram discutidos. Depois desse
momento foi distribuído o roteiro do experimento seguido da leitura do mesmo com os alunos, o
experimento foi aplicado com o auxílio do professor, haja vista que era necessária no experimento a
combustão do enxofre, procedimento que não seria seguro uma criança realizar.

3.2 Experimento
O termo chuva ácida foi empregado pela primeira vez em 1952 por um cientista inglês, R. A.
Smith, em sua monografia O AR e a Chuva: Início da Climatologia Química, a Chuva Ácida. A precipitação
ácida ocorre quando aumenta a concentração de dióxido de enxofre (SO 2 ), e óxidos de nitrogênio (NO,
NO 2 , N 2 O 5 ), que produzem ácidos quando em contato com a própria água da chuva. Estes compostos
são liberados na combustão e materiais de origem fóssil, como o petróleo e o carvão. A combustão
destes materiais também dá origem a óxidos de carbono (CO e CO 2 ), pois existe carbono em sua
composição, assim como na composição de outros materiais como o álcool comum (C 2 H 5 OH). 1
O objetivo desse experimento é compreender e reproduzir algumas das interações necessárias
para que ocorra a chuva ácida e demonstrar para os alunos que a disciplina química não é exclusiva de
laboratórios e que ela está presente no seu dia-a-dia.

1

Fonte: Interações e Transformações: Química – Ensino Médio: Livro do Aluno: Guia do Professor / GEPEQ. 7. ed.
– São Paulo: Editora da universidade de São Paulo, 2001.
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3.3 Material


1 colher pequena (aquelas utilizadas para adoçar café na xícara)



1 copo descartável



1 frasco de boca larga com tampa (tipo frasco de maionese)



1 pedaços de fio de cobre de 20 cm



Água (H 2 O)



Conta gotas



Enxofre em pó (S 8 )



Isqueiro



Tiras de papel tornassol azul

3.4 Procedimento
Ação sobre o papel de tornassol azul
Sobre uma tira de papel tornassol azul foi polvilhado um pouco de enxofre em pó, com o
objetivo de demonstrar aos alunos a ação do enxofre sobre o papel tornassol azul. Com o pedaço do fio
de cobre, foi criado um cone com cerca de 1cm de altura, a partir da ponta de uma caneta esferográfica,
em voltas bem apertadas. Deixando sobrar umas das pontas do fio para fazer uma alça conforme a
figura 1.

Figura 1. Construção do cone de fio de cobre

O fio do cone foi preso à borda do frasco. Em seguida o cone foi removido e acrescentou-se o
enxofre em pó, realizando imediatamente a queima do enxofre, recolocando-o rapidamente dentro do
frasco. Tampou-se imediatamente para que o gás oriundo da combustão do enxofre não escapasse.
Após 10 minutos adicione, imediatamente, foram adicionados cerca de 30 ml de água ao
frasco (ver figura 2) e tamp0u-o rapidamente. Agitando-se o frasco
Uma amostra desse líquido foi retirada com o conta-gotas e pingaram-se duas gotas num
pedaço de papel tornassol azul demonstrando aos alunos a acidificação da água que se encontrava
dentro do frasco.
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Figura 2. Modelo do equipamento para
demonstrar a formação da chuva ácida

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Acreditando que a observação é válida para obter um conhecimento, ou indagações uteis, cito
as palavras de Benjamin Thompson (1753 – 1814), americano que, posteriormente, tornou-se o Conde
Rumford da Baviera, contribui significativamente para o estudo da termodinâmica.
Eu... estou convencido de que o hábito de manter os olhos abertos a tudo que se passa
no curso dos acontecimentos cotidianos tem frequentemente levado, por acaso ou
através das divagações caprichosas da imaginação... a dúvidas úteis e consideráveis
esquemas de investigação e aprimoramento, mais do que todas as intensas meditações
dos filósofos, nas horas estritamente reservadas para o estudo. Foi por acaso que fui
levado a realizar as experiências que relatarei. (Benjamin Thompson, 1798)

Com base na observação, anterior ao experimento, do ambiente escolar e uma comparação
posterior à realização da prática foi possível notar uma melhora no interesse dos alunos, tanto no
momento da avaliação sobre o assunto estudado quanto nos debates realizados sobre os assuntos que
eles trouxeram de suas pesquisas.
Foi possível constatar que os alunos passaram a tentar, relacionar e compreender os outros
conhecimentos do campo da química com demais fenômenos que ocorrem na natureza. Através de suas
indagações e conversas com os colegas de classe constatei que os alunos estavam aproximando-se do
que vem a ser uma alfabetização cientifica.
E aquela curiosidade, que muitas vezes lhes foram “podadas”, reapareceu. É o que Caniato
(1997) explica ao dizer que as práticas seriam uma forma de resgatar a curiosidade e interesse dos
alunos pela pesquisa, gosto que vai se extinguindo pela maneira de como se ensina ciências, essa forma
conteudista e baseada em memorização de certos assuntos fragmentados que muitas vezes não são
contextualizados com a realidade a qual pertence o aluno.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando as observações e os relatos dos alunos, fica evidente que o trabalho foi válido e
que o objetivo foi alcançado.
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RESUMO
O ensino de Química tem se mostrado, muitas vezes difícil, principalmente quando se utiliza a
metodologia tradicional, baseada em decorar fórmulas e conceitos abstratos distantes da realidade do
aluno. Neste trabalho, através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), é
apresentado um modelo alternativo de ensino de Química para o nível Médio, onde o aluno deixa de ser
um mero espectador passivo e passa a ser um agente criador. O discente poderá decidir o jogo mais
adequado para ser utilizado, quais as perguntas e estratégias de jogos serão adotadas, quais os recursos
que serão utilizados, cabendo ao professor o papel de orientador do processo. Todos os jogos foram
confeccionados pelos próprios alunos com materiais alternativos de baixo custo. Os resultados
demonstram uma ampla aceitação em relação ao método proposto, que, segundo a grande maioria da
turma, torna a aula mais interessante e facilita o aprendizado.
Palavras-chaves: ensino da química, tabela periódica, lúdico, jogos pedagógicos
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1. INTRODUÇÃO
A péssima posição do Brasil no ranking de aprendizado em ciências, segundo os resultados do
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) o Brasil ocupa a 52ª posição, só ficando à frente
de Colômbia, Tunísia, Azerbaijão, Qatar e Quirguistão (GÓIS e PINHO, 2007), demonstra claramente uma
necessidade de mudanças na metodologia tradicional do ensino de química.
Neste trabalho é proposta uma metodologia de ensino, onde o aluno é um elemento ativo,
sendo um agente criador no processo de aprendizagem. O discente, com a orientação do professor, é
quem decide o jogo, os recursos, as perguntas e os conceitos a serem abordados.
A construção do jogo permite ao aluno uma autonomia no seu processo de aprendizagem,
desenvolvendo aprendizagens significativas. Dentro de uma abordagem interacionista os alunos do
ensino médio atuam em grupo na socialização e construção dos seus jogos. Outro aspecto importante
desse trabalho é que os grupos de alunos ao confeccionarem os jogos com a utilização de materiais
alternativos necessitaram de muito estudo e pesquisa. Isso permite que pensem por si mesmos, colham
e sistematizem informações e conceitos, discutam idéias e dados, deste modo adquirindo e fixando
conhecimentos. Essas condições favorecem grandemente o aprendizado, despertando nos alunos do
ensino médio interesse pela disciplina Química.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 A aplicação do lúdico na aprendizagem dos alunos de Ensino de Nível Médio
Os aspectos lúdicos e cognitivos presentes no jogo são importantes estratégias para o ensino e
a aprendizagem de conceitos abstratos e complexos, favorecendo a motivação interna, o raciocínio, a
argumentação e a interação entre os alunos e o professor de Química. Desenvolve, além da cognição,
outras habilidades, como a construção de representações mentais. O lúdico procura colocar o aluno em
posição de pensar por si mesmo, colher dados, discutir idéias, emitir e testar hipóteses, sempre
motivado pela identificação do problema, levando-os à aprendizagem alicerçada pelo ’encantamento’ e
pela curiosidade (BERNARDELLI, 2004).
O lúdico é uma filosofia pedagógica, uma forma de sentir o ensino-aprendizagem, não é
somente um método ou uma técnica de ensino (SCHWARTZ, 2004), portanto as atividades lúdicas
precisam ganhar espaço na metodologia escolar, quebrando as restrições tradicionais, fazendo do aluno
não mais um expectador do processo educativo, mas tornando-o um agente participativo, ativo e peça
fundamental da construção de seus conhecimentos (KISHIMOTO, 2001).
Os jogos educativos são importantes instrumentos de trabalho, neles o professor deve
oferecer possibilidades para a construção do conhecimento, respeitando os limites de cada discente.
Esses jogos quando bem explorados oportunizam a interlocução de saberes, a socialização e o
desenvolvimento pessoal, social e cognitivo (MELO, 2005).
A dimensão educativa se manifesta quando as situações lúdicas são criadas pelo professor
visando estimular a aprendizagem (SZUNDY, 2005). Assim, o professor necessita assumir seu papel
efetivo de modificador social, capaz de propor mudanças que despertem no aluno o desejo de aprender
e buscar conhecimentos novos, de forma agradável e prazerosa, explorando situações condizentes com
a realidade do cotidiano.
O aluno passa a conhecer o assunto e expressa através do seu jogo a idéia que faz do mesmo.
Ele desenvolve a sua capacidade analítica já que é capaz de decompor em partes o todo através da
construção do jogo, descrevendo a função de cada pedaço no conjunto. Compara partes percebendo
relações e diferenças entre conceitos. Classifica, já que reúne em classes ou grupos de acordo com as
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funções que deseja trabalhar, determinados conceitos químicos, critica e avalia através do seu
julgamento a aplicação do jogo construído. Deduz compreendendo as relações entre as partes do jogo,
antecipando conclusões quanto a determinados conceitos. Sintetiza já que expõe através da construção
do todo que é o jogo a essência do tema estudado. Busca através da utilização do jogo produzido
despertar nos colegas interesse pelo que é a síntese do seu aprendizado e de sua criatividade.
A atividade proporcionou a interação e a socialização dos alunos, contribuindo para uma maior
interação entre professor e aluno. A interação, segundo Lombardi (2006), entre professor/aluno, e
aluno/conteúdo depende da capacidade do professor de refletir e criar estratégias para o
desenvolvimento do aluno. Segundo Queiroz (2001), o papel do professor é fazer com que os alunos
adquiram certos saberes, presentes nas matérias escolares, atuando na educação em seu sentido mais
amplo, preparando-o para a vida em sociedade. Seguindo essas orientações chega-se à visão de que o
professor tem como papel principal criar situações que favoreçam o desenvolvimento de aprendizagens
significativas.

3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Conteúdo programático
O conteúdo programático da 1ª série do ensino médio ministrado para a confecção dos jogos
abrange a história da tabela periódica, a estrutura da tabela periódica moderna, a classificação dos
elementos, as propriedades periódicas e aperiódicas.
Os alunos confeccionaram um dominó das fórmulas químicas, um jogo de trilha química, um
bingo dos símbolos e um quebra-cabeça da tabela periódica.

3.2 Estrutura da atividade
Quanto à elaboração dos jogos:
- a turma foi dividida em grupos, com 5 ou 6 componentes;
- cada grupo desenvolveu um jogo de Química sobre tabela periódica;
- cada grupo escolheu um jogo que achou interessante;
- no prazo de 20 dias cada equipe elaborou o jogo escolhido, obedecendo aos seguintes
critérios: estrutura do jogo, objetivo, conteúdo, número de jogadores, tempo médio para a finalização
do jogo e as regras;
- esses critérios foram apresentados na forma de trabalho escrito e oral pelo grupo aos
colegas;
- os alunos tiveram todo o auxílio e direcionamento da bolsista e professora quanto à
elaboração deste trabalho.
Quanto à aplicação dos jogos:
Foi feita uma oficina na sala de aula com os próprios alunos, onde após a apresentação de
cada jogo, eles foram trocados entre os grupos. Desse modo, os alunos avaliaram todos os jogos e
assimilaram sobre o conteúdo de tabela periódica.
Tempo estimado para o desenvolvimento da atividade:
Elaboração da parte escrita e confecção dos jogos
- 20 dias
Apresentação oral dos grupos
- 2 aulas

2298

Aplicação dos jogos na forma de oficina
- 2 aulas
Auto-avaliação dos alunos:
Os alunos preencheram um questionário, logo após a aplicação dos jogos em sala, tendo este
questionário servido de base para a avaliação qualitativa desta atividade.

3.3 Objetivos da atividade
Contribuir para a fixação dos conhecimentos adquiridos nos tópicos do conteúdo de Tabela
Periódica ministrados na sala de aula, proporcionando uma interação entre a turma com uma maneira
diferente e criativa de estudar e aprender Química.

3.4 Descrição dos jogos
Jogo 1 - dominó das fórmulas (Figura 1) associa o nome do elemento químico ao seu símbolo
químico. A aplicação do dominó das fórmulas foi feita com o auxílio da tabela periódica, contribuindo
assim para uma melhor familiarização do aluno com a tabela através do seu manuseio para identificar o
símbolo a partir do seu nome e vice-versa, exercitando assim a localização dos elementos e seus
respectivos períodos e grupos.

Figura 1 - Jogo Dominó das fórmulas

Regra do jogo: 1. Reunir um grupo de no máximo 4 alunos para que eles possam manusear
melhor as estruturas e aproveitar melhor o jogo;
2. Misturar as peças do jogo e distribuí-las entre os participantes;
3. Propor que se montem as fórmulas, cada aluno jogará uma peça por rodada ligando os
nomes com os símbolos;
4. Ganha o jogo o jogador que conseguir associar primeiro todas as peças que recebeu no
início do jogo.
O custo total do jogo, conforme especificado na tabela 1, foi de R$ 3,94 (três reais e noventa e
quatro centavos).
Tabela 1 – custo do Jogo Dominó das fórmulas

MATERIAL

CUSTO (R$)

dominó de plástico
1 folha de papel A4
1 folha de emborrachado
cola branca
lápis hidrocor
lápis de cor
tesoura

1,99
0,05
1,00
0,90
0,00 (possuíam em casa)
0,00 (possuíam em casa)
0,00 (possuíam em casa)
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Jogo 2 - trilha química (Figura 2), um jogo que envolve muita emoção e expectativa, pois
explora nas suas perguntas surpresas todos os tópicos do assunto de tabela periódica. A aplicação da
trilha química auxilia na assimilação do conteúdo de tabela periódica em sua teoria e definições e
também desenvoltura no manuseio da tabela que está centralizada no jogo para ser consultada
conforme a necessidade.

Figura 2 – Jogo Trilha química

Regra do jogo: 1. Reunir um grupo de no máximo 5 alunos, onde, 4 serão jogadores e 1 será o
chefe de equipe;
2. Cada jogador na sua vez joga o dado e anda com o seu marcador o número de casas
indicadas. Quando parar em uma casa “problema”, retira um cartão-problema e quando parar em uma
casa colorida retira um cartão pergunta da cor correspondente;
3. O cartão retirado deve ser lido em voz alta pelo chefe da equipe e respondido pelo jogador
que a retirou. O chefe da equipe julga se a resposta está certa ou errada e, se alguém errar não deve
dizer qual a resposta correta.
4. Se a resposta referente a um cartão-pergunta for considerada correta, o cartão é retirado do
jogo, o jogador avança duas casas em seguida aguarda novamente sua vez de jogar. Se a resposta for
considerada errada, o cartão-problema retorna ao maço de cartões correspondente a sua cor, o jogador
retrocede duas casas e em seguida aguarda novamente sua vez de jogar;
5. Caso a resposta referente a um cartão-problema for considerada correta, o cartão é retirado
do jogo, o jogador avança cinco casas e em seguida aguarda novamente sua vez de jogar. Caso a
resposta for considerada errada, o cartão retorna ao maço de cartões-problemas, o jogador retrocede
cinco casas e em seguida aguarda novamente sua vez de jogar;
6. Quando um maço de cartões terminarem, os cartões retirados voltam para o jogo;
7. Ganha o jogo quem chegar primeiro na última casa. Os demais jogadores continuam
jogando até chegar a última casa, assim determinando quem ocupará o segundo, terceiro e quarto
lugares.
O custo total do jogo, conforme discriminado na tabela 2, foi de R$ 4,65 (quatro reais e sessenta
e cinco centavos).
Tabela 2 – custo do Jogo Trilha química

MATERIAL
1 folha de isopor
3 folhas de papel A4 rosa
folhas de cartolinas coloridas
cola branca
lápis hidrocor
lápis de cor
pinos
tesoura
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CUSTO (R$)
1,50
0,25
2,00
0,90
0,00 (possuíam em casa)
0,00 (possuíam em casa)
0,00 (aproveitado de outro jogo)
0,00 (possuíam em casa)

Jogo 3 - bingo dos símbolos (Figura 3), como o dominó associa o nome do elemento químico
ao seu símbolo químico. A aplicação do bingo dos símbolos, além de contribuir para que haja por parte
dos alunos um melhor manuseio da tabela periódica, também tem a vantagem de conseguir envolver
toda a turma de uma só vez levando assim, a uma socialização maior entre os alunos.

Figura 3 – Jogo Bingo dos símbolos

Regra do jogo: 1. O bingo dos símbolos funciona como um jogo de bingo tradicional, sendo
que, nas cartelas ao invés de números temos os símbolos dos elementos químicos. Este jogo pode ser
realizado com toda a turma desde que, a turma contenha até 48 alunos que é o número de cartelas que
constituem este jogo;
2. Distribuir uma cartela para cada aluno e alguns feijões como marcadores, para sinalizar o
elemento sorteado;
3. O professor ou orientador do jogo faz o sorteio e a leitura do nome do elemento em voz alta
para que os jogadores possam verificar em suas cartelas se nelas contem o símbolo daquele elemento e
marcá-lo, podendo consultar a tabela periódica como auxílio quando necessário;
4. Vence o jogo o aluno que completar primeiro sua cartela.
O custo total do jogo, conforme discriminado na tabela 3, foi de R$ 3,05 (três reais e cinco
centavos).
Tabela 3 – custo do Jogo Bingo dos símbolos

MATERIAL

CUSTO (R$)

cópias xerox

1,30

3 cartolinas coloridas

0,90

papelão

0,00 (aproveitado de embalagem)

porção de feijão

0,00 (possuíam em casa)

cola branca

0,85

tesoura

0,00 (possuíam em casa)

Jogo 4 - quebra–cabeça da tabela periódica (Figura 4), estimula o raciocínio, a memória, a
percepção visual e a paciência, familiarizando o aluno com a tabela periódica.
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Figura 4 – Jogo Quebra–cabeça da tabela periódica

Regra do jogo: 1. Formam-se grupos de 4 alunos;
2. Cada grupo tentará montar o quebra-cabeça com o auxílio de uma tabela periódica,
observando o tempo gasto para a montagem. O mesmo procedimento deverá ser feito pelos demais
grupos;
3. Ganhará o grupo que terminar de montar o quebra-cabeça no menor tempo.
O custo total do jogo, conforme especificado na tabela 4, foi de R$ 1,60 (um real e sessenta
centavos).
Tabela 4 – custo do Jogo Quebra–cabeça da tabela periódica

MATERIAL

CUSTO (R$)

2 cartolinas brancas
cola branca
lápis hidrocor
tesoura

0,80
0,80
0,00 (possuíam em casa)
0,00 (possuíam em casa)

3.5 Aplicação dos jogos
Durante a realização da oficina, a primeira atividade lúdica da turma na disciplina Química,
pode-se observar uma grande interação entre os alunos e interesse em acertar as perguntas,
contribuindo, assim, para uma boa fixação dos conhecimentos adquiridos na aula tradicional. Para
verificar a concretização dos objetivos e a satisfação dos alunos com esta atividade foi aplicado um
pequeno questionário de auto-avaliação.

4. RESULTADOS
Como medida de avaliação do método, foi aplicado um questionário, logo após o término da
atividade, ao qual um universo de 25 alunos respondeu.
Na pergunta “O que é um jogo e qual a sua importância?”, pode-se observar que mais de um
terço da turma passou a ver o jogo como um método de ensino-aprendizagem, onde além da diversão
temos uma atividade didática (Gráfico 1).
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Gráfico 1 – a importância do jogo

A quase totalidade da turma achou interessante ou boa a aula com a atividade lúdica (Gráfico
2), o que demonstra que o método conseguiu prender a atenção da turma, mantendo-a interessada.

Gráfico 2 – com a atividade lúdica como fica a aula

Na pergunta sobre a facilitação da aprendizagem com o método lúdico (Gráfico 3), observouse que a grande maioria acha o método eficiente, facilitando a aprendizagem. As justificativas,
apresentadas pela turma, para essa aprendizagem facilitada são o maior interesse e a aprendizagem
com diversão (Gráfico 4).

Gráfico 3 – facilitação da aprendizagem
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Gráfico 4 – justificativa da facilitação de aprendizagem

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de jogos químicos mostrou ser uma excelente alternativa para atuar como
instrumento facilitador no processo ensino-aprendizagem, tendo em vista que 88% dos alunos
afirmaram ter mais facilidade de aprender com o lúdico, e de grande potencial motivador e atrativo,
permitindo uma atmosfera produtiva, com grande envolvimento e participação dos alunos, tendo 92%
dos alunos achado a aula interessante ou boa.
Com base nos resultados a metodologia lúdica merece um espaço maior na prática
pedagógica, pois é uma excelente forma de apoiar os novos desafios encontrados no campo de ensino.
Sendo assim é de grande valia, que os professores utilizem estratégias de ensino que auxiliem na
construção do conhecimento dos seus alunos.
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RESUMO
A contextualização do ensino deve ser cada vez mais utilizada nas aulas, especialmente
quando se trata de questões ambientais, pois devemos tornar os alunos cidadãos conscientes de suas
ações e participativos na preservação do meio ambiente. A disciplina química tem papel fundamental
nesta ação, pois os fenômenos e impactos ambientais podem ser explicados a partir da composição
química das substâncias poluidoras, entendendo seu comportamento e possíveis danos causados na
natureza. Este trabalho procura abordar todas estas questões no estudo de termoquímica, tornando o
conteúdo mais atrativo e significativo para os alunos, intervindo para formar cidadãos mais críticos em
relação ao meio ambiente. Foram efetuadas quatro práticas utilizando materiais simples do cotidiano: o
simulador do efeito estufa abordando questões sobre o aquecimento global; a comparação da queima
da gasolina, álcool e gás hidrogênio discutindo a questão da poluição; a produção de álcool por
fermentação estudando as vantagens e desvantagens das energias renováveis e a montagem de uma
máquina a vapor analisando a evolução do processo de obtenção de energia a partir da revolução
industrial.
Palavras-chaves: energia, impacto ambiental, termoquímica
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1. INTRODUÇÃO
Os fenômenos e problemas ambientais que são mencionados constantemente e que são
vivenciados pelos alunos, constituem temas que precisam ser abordados em sala de aula, para que estes
possam se conscientizar e intervir criticamente como cidadãos nas questões relacionadas ao meio em
que vivem.
Como disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), o cotidiano e
as relações estabelecidas com o ambiente físico e social devem permitir dar significado a qualquer
conteúdo curricular, fazendo a ponte entre o que se aprende na escola e o que se faz, vive e observa no
dia-a-dia. Aprender sobre a sociedade, o indivíduo e a cultura e não compreender ou reconhecer as
relações existentes entre adultos e jovens na própria família é perder a oportunidade de descobrir que
as ciências também contribuem para a convivência e a troca afetiva. O mundo atual exige mais do que a
interpretação das informações. Exige também competências e habilidades ligadas ao uso dessas
interpretações nos processos investigativos de situações problemáticas, objetivando resolver ou
minimizar tais problemas (BRASIL, 1998).
O papel do professor como educador, é fazer com que esta ponte faça sentido nos conteúdos
que devem ser ensinados na escola, é tornar o conteúdo mais nítido para os alunos se discutindo
problemas sociais, é intervir e trabalhar com seus alunos temas que possibilitem uma melhor
compreensão do meio ambiente.
Com esta preocupação, organizou-se um método para se estudar o conteúdo de
termoquímica, onde os alunos passaram por atividades práticas e teóricas, abordando questões
ambientais e conhecimentos do seu cotidiano, facilitando a compreensão do conteúdo. A
experimentação é uma ferramenta muito importante no processo de ensino-aprendizagem de química,
porém é necessário que as atividades sejam bem elaboradas e bem aplicadas para se obter resultados
significantes no ensino (GALIAZZI e GONÇALVES, 2004). Para a introdução do tema, foi exibido o vídeo A
Energia e o Meio Ambiente com informações sobre os tipos de energia, os danos ao meio ambiente e à
população (SOLETROL, 2008).
O tema Energia e Impactos Ambientais, foi subdividido em quatro subtemas: A história da
evolução do consumo de energia, Energia não-renovável e seus principais malefícios para a
humanidade, Energia renovável e seus principais benefícios para a humanidade e Aquecimento global –
emissão dos gases poluentes e seus efeitos, procurando abordar a questão da produção e do consumo
de energia na história da humanidade, enfatizando as mudanças provocadas na vida da sociedade e no
meio ambiente, ocorridas em função das diferentes fontes de obtenção de energia.
O método de avaliação da atividade foi o qualitativo, cada grupo apresentou o trabalho
desenvolvido para os demais e na oportunidade a professora pode questionar e discutir sobre
problemas ambientais e energias limpas. Na I Amostra de Química do IEP, os grupos puderam estender
os conhecimentos obtidos para toda a escola, demonstrando domínio do conteúdo e explicando com
segurança as práticas desenvolvidas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A demanda atual de energia para a produção de alimentos e bens de consumo e de produção
é crescente, cobrando um preço cada vez mais alto da natureza. O uso indiscriminado de combustíveis
fósseis tem provocado diversas catástrofes ambientais. A busca pela eficiência na geração de energia
tem sido uma grande preocupação mundial dos últimos tempos, ou seja, um tipo de energia que não
prejudique o meio ambiente e que seja renovável.
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A ONG The Pew Charitable Trusts emite relatórios anuais contendo dados sobre os
investimentos mundiais em energia limpa. Em 2010, a energia eólica continua como líder mundial de
investimentos em energia limpa (Figura 1), com um total de US$ 95.000.000.000,00 (noventa e cinco
bilhões de dólares), enquanto que a energia solar, com um investimento de US$ 79.000.000.000,00
(setenta e nove bilhões de dólares), foi o setor de energia limpa com o maior crescimento em 2010,
aumentando 53% em relação aos niveis de 2009. O investimento em biocombustíveis foi de US$
4.700.000.000,00 (quatro bilhões e setecentos milhões de dólares), o menor desde 2005, refletindo o
fato de que a produção de biocombustíveis de 1ª geração excede a demanda, e que os biocombustíveis
de segunda geração não estão suficientemente avançados para implantação em larga escala comercial
(REICHERT et al, 2011).

Figura 1 – Investimentos em energia limpa em 2010
Fonte: REICHERT et al, 2011

Em 2010, o Brasil ocupou o 5º lugar mundial no ranking de países com investimentos em
energia limpa (Tabela 1), sendo o segundo entre os países emergentes (REICHERT et al, 2011).
Tabela 1 - Ranking dos países com investimentos em energia limpa
Fonte: REICHERT et al, 2011

Classificação

País

Investimento (bilhões de
dólares)
54,4

1º

China

2º

Alemanha

41,2

3º

Estados Unidos

34,0

4º

Itália

13,9

5º

Resto da Europa*

13,4

6º

Brasil

7,6

7º

Canadá

5,6

8º

Espanha

4,9

9º

França

4,0

10º

Índia

4,0

* 27 países
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Do total de US$ 7,6 bilhões que o Brasil investiu em energia limpa em 2010, 40% foram
investidos em biocombustíveis, 31,5% em energia eólica e 28,5% em outras fontes de energias
renováveis. Com esses investimentos, o Brasil apresenta a sétima capacidade mundial instalada de
energia limpa com quase 14 GW, destacando-se o setor de biocombustíveis (REICHERT et al, 2011).
2.1 – Energia Eólica
A energia eólica teve um grande desenvolvimento desde os moinhos de vento da Idade Média
até os modernos aerogeradores, onde através das turbinas eólicas, a energia cinética contida no vento é
convertida em energia mecânica pelo giro das pás do rotor e transformada em energia elétrica pelo
gerador (MARTINS et al, 2008).
O maior aerogerador do mundo, o Enercon E-126. tem uma potência de 7 MW e um diâmetro
de rotor de 126 metros e está instalado em Emden, na Alemanha, produzindo energia suficiente para
abastecer cerca de 5000 casas (PORTAL ENERGIA, 2008).
Como vantagens da geração eólica temos: utilização de unidades geradoras descentralizadas,
abastecendo locais onde a rede elétrica comum não chega; geração de energia com pouquíssimos danos
ao meio ambiente; o custo da geração está cada vez mais se aproximando dos custos das novas plantas
de geração de energia convencional; fonte inesgotável de energia e como desvantagens temos: poluição
visual, um parque eólico pode ter centenas de turbinas; a geração eólica é mais cara que a geração de
fontes convencionais; dificuldade para a implantação de novos parques, que demandam amplos espaços
físicos, nos Estados Unidos e Europa estão sendo implantados parques em alto mar; há crescentes
preocupações sobre os impactos provocados nas aves, as pás gigantescas girando tem causado a morte
de pássaros (FAGÁ e RECH, 2004).
2.2 – Energia Solar
A geração de eletricidade a partir da luz solar é feita por células solares, baseadas no efeito
fotovoltaico, que consiste na conversão da energia luminosa incidente sobre materiais semicondutores
em eletricidade. Atualmente, quase que a totalidade dos sistemas fotovoltaicos em operação no Brasil
são isolados ou seja não conectados à rede elétrica. Esses sistemas, economicamente viáveis para certas
regiões do país, podem ser considerados uma opção real e concreta para a energização de comunidades
isoladas sem acesso à rede convencional de distribuição de eletricidade. Mais recentemente, as células
fotovoltaicas vêm sendo utilizadas integradas em telhados e fachadas de edificações. Essas edificações
passam a produzir parte da energia que consomem (ZILLES, 2004).
Como vantagens da geração solar temos: fonte inesgotável de energia; equipamentos de baixa
manutenção; pode abastecer locais onde a rede elétrica comum não chega; a diminuição do
investimento inicial torna a energia mais acessível e como desvantagens temos: a produção é
interrompida à noite e diminuída em dias de chuva, neve ou em locais com poucas horas de sol; o
investimento inicial ainda é caro; a quantidade de energia elétrica obtida através da energia solar ainda
é pequena, sendo necessária a instalação de grandes placas receptoras para garantir uma utilização
mínima, aumentando ainda mais os custos (ZILLES, 2004).
2.3 – Energia dos Biocombustíveis
Quando o Proálcool foi implementado, em 1975, ninguém imaginou que essa decisão colocaria
o Brasil numa posição estratégica na redefinição da matriz energética global. A brusca elevação dos
preços internacionais do petróleo, a partir de 1974, pressionava crescentemente a balança comercial
combinada com interpretações sombrias sobre o futuro dos combustíveis fósseis, fortaleceram o
projeto.
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A partir de 1980, num momento de nova alta dos preços do petróleo, o governo e a indústria
automobilística estabeleceram um acordo para comercializar automóveis movidos somente a álcool
hidratado, marcando a segunda fase do Proálcool. O governo em 1993 manteve a obrigação de
adicionar álcool anidro à gasolina (FLEXOR, 2007).
A Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, introduz o biodiesel na matriz energética brasileira,
fixando em 5% (cinco por cento), em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao
óleo diesel comercializado ao consumidor final, em qualquer parte do território nacional. Sendo que o
prazo para aplicação desse percentual é de 8 (oito) anos após a publicação da lei, sendo de 3 (três) anos
o período para se utilizar um percentual mínimo obrigatório intermediário de 2% (dois por cento), em
volume (BRASIL, 2005).
Como vantagens da geração de biocombustíveis temos: substitui diretamente os derivados de
petróleo; são biodegradáveis; são fontes renováveis; o biodiesel apresenta grande vantagem sobre o
diesel na emissão de gases do efeito estufa e poluentes: 78% a 100% menos gases do efeito estufa, 98%
menos óxidos de enxofre e 50% menos material particulado e como desvantagens temos: o
biocombustível é mais caro que o derivado do petróleo correspondente; a produção da matéria-prima
ocupa terras que poderiam ser destinadas ao plantio de alimentos; devastamento de florestas para a
introdução de monoculturas, diminuindo a diversidade biológica (SOUZA, 2004).
2.4 – Experimentação em Química
Segundo Borges (2002), no ensino médio não é difícil verificar que as atividades experimentais
em Química são raramente utilizadas pelos professores, que apresentam as mais diversas razões para
não fazer uso de práticas: falta de atividades prontas, pouco tempo para o planejamento e montagem
das práticas, falta de equipamentos de laboratório, elevado número de alunos em sala, deficiência na
formação do professor e falta de local adequado.
O ensino de química, centrado somente nos conceitos teóricos, torna a disciplina
desmotivante para os alunos, sendo a atividade experimental uma importante ferramenta pedagógica
para motivá-los, ampliando a capacidade para o aprendizado. É importante que as atividades
experimentais ultrapassem os limites de comprovar fatos e teorias previamente estudados, o aluno
precisa estar diante de um problema e tentar solucioná-lo, mas, sempre com o auxílio do professor.
Para Gil-Pérez et al. (2005), pode-se obter melhores resultados no ensino de ciências a partir do
estabelecimento de propostas que contemplem o envolvimento ativo do aluno no processo de
aprendizagem. Este método, chamado de método investigativo, tem mostrado eficácia em desenvolver
aspectos fundamentais para a educação científica, entre os quais, a possibilidade de expor o aprendiz
em atividades que favoreçam o desenvolvimento de habilidades de observação, formulação, teste,
discussão, entre outros.
Atividades práticas nas quais o aluno se limita à manipulação de materiais ou observação de
fatos se demonstram de fraco caráter cognitivo, permitindo pouca participação do aluno na elaboração
de hipóteses, no contraste de idéias e na análise de variáveis. A atividade deve estar acompanhada de
situações problematizadoras, questionadoras, envolvendo, portanto, a resolução de problemas e
levando à introdução de conceitos. As atividades experimentais investigativas, portanto, podem
contribuir para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, desde que sejam planejadas e executadas
de forma a privilegiar a participação do aluno (Suart e Marcondes, 2009).
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3. MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho foi aplicado numa turma de 3ª série do Ensino Médio do Instituto de Educação
da Paraíba (IEP), utilizando como tema gerador “Energia – impactos ambientais”, tendo a turma sido
dividida em quatro grupos, de 8 alunos cada, com um subtema.
Para a introdução do tema foi exibido o vídeo A Energia e o Meio Ambiente, que contém
informações sobre os tipos de energia e os danos causados ao meio ambiente. Ao final, foi aberta uma
discussão sobre o tema, sendo lido e explanado o roteiro de cada subtema, com o que seria relevante
destacar e associar ao conteúdo e também foram informadas as práticas que os grupos seriam
orientados a realizar no laboratório. Os grupos se articularam, montaram as apresentações, discutiram
conteúdos e ensaiaram as práticas. A etapa seguinte, muito rica na troca de experiências, foi a
apresentação dos grupos dentro da própria turma. Foram amplamente debatidas as experiências,
analisadas as vantagens e desvantagens do uso de combustíveis fósseis e de fontes limpas de energia. A
etapa final foi a socialização do conhecimento obtido, para todas as turmas do Instituto, durante a
apresentação na I Amostra de Química do IEP, dando-se ênfase na educação ambiental.
O grupo responsável pelo tema “Aquecimento global – emissão dos gases poluentes e seus
efeitos” apresentou a primeira prática que foi o simulador do efeito estufa (Figura 2). A prática utilizava
materiais simples, facilitando a compreensão sobre o que é o efeito estufa (FARIAS, 2008).

Figura 2 – Simulador do efeito estufa

O grupo “Energia não-renovável e seus principais malefícios para a humanidade” foi orientado
a realizar uma prática onde iríamos comparar a formação de fuligem durante a combustão da gasolina e
do álcool, discutindo o por quê das diferenças, refletindo ainda sobre a contribuição de cada um como
agente poluidor. O gás hidrogênio produzido, pela reação entre o ácido muriático e o papel alumínio, foi
recolhido e a sua combustão foi comparada com a queima dos combustíveis anteriores (CAMPOS et al,
2006).
O grupo “Energia renovável e seus principais benefícios para a humanidade” realizou a prática
da produção do álcool a partir da fermentação da cana-de-açúcar. O caldo da cana-de-açúcar fermentou
durante sete dias, tendo a fermentação sido comprovada pela liberação de CO 2 que borbulhava na água
de cal tornando-a turva (Figura 3a). Após os sete dias foi realizada a destilação para obter o álcool puro,
utilizando-se a vidraria do laboratório (Figura 3b).
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Figura 3 – Produção de álcool

Para finalização das práticas, o grupo “A história da evolução do consumo de energia” montou
uma máquina a vapor (Figura 4), cujo propósito era mostrar como caminhou o processo de obtenção de
energia, no início da revolução industrial (NETTO, 1999).

Figura 4 – Máquina a vapor

Todos os trabalhos foram apresentados em sala, para que houvesse uma avaliação em relação
ao conteúdo adquirido e houvesse o compartilhamento de conhecimentos. Os grupos apresentaram
seus trabalhos na I Amostra de Química do IEP (Figura 5).

Figura 5 – I Amostra de Química do IEP

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS
Ao iniciar as discussões de forma geral sobre os temas com a turma, percebeu-se que os
alunos possuíam alguns conhecimentos adquiridos pelos tele-jornais, mas não conheciam
cientificamente os efeitos e danos causados por ações do homem. Segundo Siqueira (2008), “a televisão
não produz as informações sobre ciência e tecnologia que veicula, mas faz sua mediação, a qual inclui
seleção, filtragem, organização e distribuição de informações”, desse modo a informação passa por
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várias formatações e contextualizações antes de ser exibida, normalmente perdendo muito do
conhecimento científico.
Na prática, o simulador do efeito estufa, os alunos mostraram curiosidade para tocar a água
que estava dentro dos copos, e com a prática, ficou bem mais fácil a compreensão de que os gases
absorverem a radiação (radiação simulada por uma lâmpada e os gases simulados pelo filme plástico) e
o calor é retido pela atmosfera (simulada pela caixinha com um copo de água dentro). Os alunos
conseguiram notar a diferença de temperatura entre o copo fora da caixa e o copo dentro da caixa. A
prática favoreceu a compreensão do fenômeno, sendo possível discutir as causas e o agravamento do
aquecimento global, relacionado-as ao consumo de combustíveis fósseis. Conceitos de termoquímica,
como: fontes de energia, transferência de energia, o calor e absorção de calor puderam ser trabalhados
a partir dessa experiência.
O grupo “Energia não-renovável e seus principais malefícios para a humanidade” realizou uma
primeira prática, na qual os alunos puderam observar a combustão da gasolina e do álcool, de inicio já
questionaram sobre a diferença da fumaça, sendo a da gasolina bem mais escura do que a do álcool, e
da altura da chama, a da gasolina mais alta e mais intensa. Discutiu-se sobre a composição química de
cada combustível, a combustão completa e incompleta, a liberação de gases e fuligem, sendo neste
momento esclarecidas as diferenças observadas. Após a conclusão de que o álcool contribui menos para
a poluição por não apresentar enxofre e absorver gás carbônico durante o crescimento da cana-deaçúcar, sendo debatida a questão a chuva ácida. Os alunos questionaram porque a gasolina era mais
eficaz e mais uma vez não souberam explicar o porquê. Tinham esse conhecimento a partir de situações
do cotidiano, quando percorrem a mesma distância com álcool e gasolina, sabem que consomem menos
quando usam a gasolina como combustível, a explicação veio com o estudo de suas entalpia de
combustão. Na segunda prática, a realização da reação química entre o ácido muriático e alumínio para
produção de hidrogênio, os alunos ficaram espantados com a velocidade da reação e a mudança de
coloração, e ainda, ao tocar o erlenmeyer puderam senti-lo quente, evidenciando uma reação
exotérmica com liberação de energia na forma de calor. Com o recolhimento do hidrogênio,
provocamos a sua combustão e os alunos notaram que dentro do tubo de ensaio, escorriam gotículas de
água, comprovando assim, uma energia limpa, onde sua combustão não produz gases poluidores,
apenas água.
Na produção do álcool, os alunos tinham a informação que o álcool é produzido a partir da
cana-de-açúcar, sendo este processo estudado no laboratório com a turma. Durante a fermentação
ocorre a liberação de gás carbônico e eles puderam observar isto pelo turvamento com água de cal no
tubo de ensaio, causado pela formação de carbonato de cálcio. Após a fermentação, os alunos
conheceram novas vidrarias utilizadas no processo de destilação. Na nossa amostra tínhamos água e
álcool, os alunos sentiram o cheiro do que estávamos recolhendo, e concluíram sem dúvidas, que era
álcool, sendo introduzido o conceito de mistura azeotrópica. A utilização de biocombustíveis como fonte
de energia renovável e a diminuição da poluição do ar verificada, foi tema de debates após a
apresentação do grupo.
A última prática, simulador da máquina a vapor, do grupo “A história da evolução do consumo
de energia”, teve uma repercussão extraordinária, pelo fato de um material tão simples, fazer a
transformação da energia térmica em energia mecânica. Os alunos ficaram fascinados ao observar o
movimento do barquinho causado pela expulsão do vapor. Foi interessante a compreensão do fato da
energia calorífera liberada, ser absorvida na mudança de fase da água, para que a máquina a vapor
funcionasse.
A partir dos relatórios entregues pelos grupos, pode-se concluir que os alunos
compreenderam as práticas realizadas, e apresentaram um crescimento significativo na compreensão
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de fatos relacionados a questões ambientais. Na exposição para a escola, os alunos apresentaram
domínio no conteúdo, explicando com segurança e clareza o que foi desenvolvido no laboratório.

5. CONCLUSÕES
A parte experimental, explorando o método investigativo, é uma metodologia recomendada
para o ensino da química, pois os alunos puderam aprender, não apenas conceitos químicos a partir de
situações do cotidiano, mas também ter conscientização sobre problemas ambientais e pela motivação
se tornaram agentes ativos do processo.
O sucesso qualitativo da atividade foi bastante positivo e pôde ser visto pela aplicação dos
alunos durante as práticas e o entusiasmo na discussão dos problemas ambientais. A atividade
contribuiu para o aluno se tornar um agente ativo no processo de ensino-aprendizagem.
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RESUMO
A Química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações, mas na maioria das vezes, é
vista como uma disciplina de difícil assimilação e distante da realidade. A grande maioria dos alunos não
apresenta motivação para estudá-la e esse fato reside, sobretudo, na forma como os professores
ministram suas aulas. A maioria dos docentes utiliza metodologias tradicionais, ou seja, aulas teóricas,
sem atrativos sem uma interligação com aulas práticas e/ou com a realidade vivida pelos educandos.
Para contornar essa situação basta que os docentes interliguem os conteúdos teóricos com a prática.
Essa pode ser realizada por meio de experimentos simples feitos com materiais de baixo custo e até
mesmo com jogos didáticos a fim de fixar conceitos já adquiridos pelos alunos. O presente trabalho
avaliou através de um questionário os conteúdos com maior grau de dificuldade de aprendizagem.
Depois de colhidas as informações, aulas práticas foram elaboradas e estão sendo aplicadas em turmas
do primeiro ano do ensino médio de escolas públicas e particulares do estado de Alagoas.

Palavras-chave: Material didático, ensino de Química, teoria/prática.
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1. INTRODUÇÃO
Muitos estudos no campo da psicologia e da pedagogia detêm-se as formas de aprendizagem.
Segundo Vygotsky o homem é um ser histórico e produto de um conjunto de relações sociais e em sua
Teoria Sócio-Histórica afirma que o aprendizado de um novo conceito é possível apenas se é feita
alguma conexão com uma equivalência conceitual. Isto é, para Vygotsky o conhecimento é estabelecido
primeiramente no campo social, entre pessoas, para uma posterior interiorização, campo individual.
É visando essa conexão, que muitas escolas têm, atualmente, tentando integrar o cotidiano do
aluno (campo social) com o aprendizado adquirido através da sala de aula (conhecimento individual). A
Química é uma dessas formas de integração.
A Química é uma disciplina de grande importância das ciências naturais, básicas e aplicadas.
Sabe-se que ela estuda a matéria e suas transformações e a energia empregada nessas transformações,
mas um dos grandes desafios atuais do ensino de química nas escolas de nível médio, principalmente
escolas públicas, é construir uma ponte entre o conhecimento ensinado e o mundo cotidiano dos alunos
(OLIVEIRA, et.al. 2008).
Desta forma, a Química é vista como uma matéria abstrata pelos alunos, uma vez que eles não
observam as transformações químicas sofridas pela matéria, gera apatia e distanciamento entre os
mesmos o qual atinge também os próprios professores.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) foram elaborados para
guiar a prática docente rumo a uma reforma educacional pretendida para o modelo brasileiro em
consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB, 1996) (NUNES e NUNES, 2007).
De acordo com os PCNEM’s, a proposta para o ensino de Química

“se contrapõe à velha ênfase na memorização de informações, nomes,
fórmulas e conhecimentos como fragmentos desligados da realidade dos
alunos. Ao contrário disso, pretende que o aluno reconheça e compreenda, de
forma integrada e significativa, as transformações químicas que ocorrem nos
processos naturais e tecnológicos em diferentes contextos” (PCNEM, 2006).

Com isso, observa-se que é preciso estimular os educando ao desenvolvimento do raciocínio e a
formação de um pensamento crítico e para auxiliar os alunos na aprendizagem da Química, é necessário
que haja uma interligação dos conteúdos teóricos com a prática experimental.
Não havendo uma articulação entre os dois tipos de atividades, isto é, a teoria e a prática, os
conteúdos não serão muito relevantes à formação do indivíduo ou contribuirão muito pouco ao
desenvolvimento cognitivo deste. Porém, ao que parece, o ensino de Química não tem oferecido
condições para que o aluno a compreenda enquanto conceitos e nem quanto a sua aplicação no dia-adia (BUENO, et.al. 2010).
Tal fato reside na razão de muitos docentes ministrarem aulas tradicionais, sem atrativo e
motivação de aprendizagem por parte de seus alunos. Professores com esse tipo de postura dificilmente
perceberão a necessidade de mudanças na sua forma de ensino, já que a pouca aprendizagem de seus
alunos é usualmente atribuída à falta de base e de interesse dos discentes e à falta de condições de
trabalho na escola (não há laboratórios nas escolas).
Estudos mostram que é preciso “buscar novas maneiras de facilitar a visão e compreensão do
aluno e do professor em relação à Química” (OLIVEIRA, et. al. 2008). Alunos e professores devem alterar
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a sua visão frente ao aprendizado e ensino de Química, respectivamente. Os discentes devem ser
estimulados a observar os conceitos Químicos em seu cotidiano e os docentes devem buscar
metodologias mais adequadas com a realidade do alunado, proporcionando um maior interesse pela
Química.
Como o processo de aprendizagem conta com diversas ferramentas para desenvolver a
formação do educando, o uso de atividades experimentais e jogos didáticos se apresentam como
solução de problemas, que aliada à vivência adquirida pelo aluno pode exercer o estímulo adicional
neste processo, facilitando assim a apresentação dos temas abordados em sala de aula (CANUTO, 2011).
Além dos experimentos químicos realizados em laboratórios ou até mesmo com materiais
alternativos dentro da sala de aula, “os jogos didáticos surgem como uma alternativa, pois incentivam o
trabalho em equipe e a interação aluno-professor; auxiliam no desenvolvimento de raciocínio e
habilidades; e facilitam o aprendizado de conceitos” (GODOI, OLIVEIRA E CODOGNOTO, 2009).
Visto que a Química tem importância fundamental no mundo tecnológico de hoje e que precisa
ser compreendida pelos estudantes para que possam se tornar cidadãos críticos e atuantes, como pede
a sociedade (MACHADO, NICOLINI; 2008), a proposta deste trabalho baseia-se no desenvolvimento de
um material didático-experimental, composto de aulas práticas, elaboradas com os reagentes comuns
de laboratório e materiais alternativos de baixo custo e jogos didáticos que possam ajudar aos
professores a desenvolver um melhor aprendizado químico em seus alunos, e desse modo aumentar
seus rendimentos no conhecimento químico.

2. METODOLOGIA
Pesquisas bibliográficas foram feitas para se obter um panorama da Educação Química no Brasil
tendo como ênfase a atividade experimental. Uma comparação foi feita com a realidade encontrada no
Estado de Alagoas e pôde-se comprovar que a experiência dos professores de Química do Estado não se
distancia dos demais professores espalhados pelo país. A maioria desses profissionais não encontra
meios para a realização de aulas experimentais.
De posse desses conhecimentos, foi elaborado um questionário que foi aplicado com 7
professores e 421 alunos do primeiro ano do ensino médio das redes pública (Federal e Estadual) e
privada do Estado de Alagoas, para que se pudesse conhecer quais são as dificuldades encontradas por
esses profissionais quanto à aplicação de aulas experimentais e a necessidade dos alunos pela a mesma.
Aulas práticas abordando os temas Estrutura Atômica e Ligações Químicas foram elaboradas
com materiais simples de laboratório, de baixo custo e reciclado e aplicado em algumas turmas que
responderam ao questionário preliminar. Para o tema Classificação Periódica dos Elementos (Tabela
Periódica) foi elaborado um jogo didático que também foi aplicado com as referidas turmas.

3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Várias escolas (públicas e particulares) foram visitadas para que se pudesse realizar a pesquisa,
mas algumas delas, sobretudo às particulares, impuseram dificuldades em participar do projeto. Várias
foram as justificativas, como cronograma das atividades escolares, carga horária dos professores, falta
de estrutura na escola (ausência de laboratórios), entre outros. Porém, observou-se que as direções
dessas instituições não queriam expor possíveis deficiências no ensino de Química.
Quanto as escolas da rede estadual que foram visitadas, todas possuíam laboratórios,
entretanto os mesmos não eram utilizados, mas serviam como depósitos de materiais. A direção de uma
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das escolas mostrou-se incrédula na pesquisa, afirmando que seria difícil fazer o professor participar
assim como estimular os alunos. Contudo, comprovou-se que o professor da referida instituição tinha
projetos para serem aplicados na escola, mas não encontrava apoio para executá-los. Quanto aos
alunos, contribuíram com a pesquisa participando ativamente das aulas.
Uma vez solucionadas as dificuldades, foram aplicados os questionários em todas as escolas. Em
seguida foram feitas as análises e as estimativas das respostas.
Foi possível comprovar que mesmo os alunos tendo dificuldades na disciplina, eles a enxergam
em seu dia-a-dia, e a vêem como uma matéria importante, tanto para seus conhecimentos escolares
quanto para entender o que se passa em seu cotidiano. Em relação aos professores, todos concordaram
com o fato de que a teoria deve estar associada com a prática e que é possível elaborar experimentos
com materiais de baixos custos/reciclados.
Os questionários mostraram que 57,14% dos professores não realizam aulas experimentais, pois
as escolas não disponibilizam os materiais necessários. Quanto aos alunos, na Tabela 1 estão descritos
os conteúdos considerados com maior grau de dificuldade.

Tabela 1 - Conteúdos com maior grau de dificuldade descrito pelos alunos.
Conteúdos

Número de alunos

Percentual

Classificação Periódica dos Elementos (Tabela Periódica)

150

35,62%

Ligações Químicas

119

28,26%

Estrutura Atômica

73

17,33%

Funções Inorgânicas

48

11,40%

Introdução aos Cálculos Estequiométricos

48

11,40%

Introdução ao Estudo da Matéria

40

9,50%

Fenômeno e Reação Química

39

9,26%

Reações Químicas

33

7,83%

Através dos dados colhidos nos questionários, foram escolhidos os três temas com maior grau
de dificuldade descrito pelos alunos para a elaboração das atividades didáticas. Para o tema Estrutura
Atômica foi elaborada uma aula utilizando materiais simples de laboratório (vidrarias e reagentes) a qual
também foi adaptada com materiais alternativos, de baixo custo, encontrados no dia-a-dia dos alunos.
Esta prática consistiu no aquecimento direto de sais de Cloreto de Sódio, Sulfato de Cobre e Cloreto de
Estrôncio. Os alunos ficaram admirados com a coloração dos respectivos sais, e participaram ativamente
da aula, passando a fazer associação da prática com a teoria já estudada.
Já para o conteúdo de Ligações Químicas foi confeccionado um circuito com pilhas, em série,
para observar a condutividade de corrente elétrica dos seguintes compostos iônicos e moleculares:
Cloreto de Sódio, Sacarose (Açúcar), Ácido acético (vinagre), Ácido Clorídrico (ácido muriático), Álcool
Etílico e Hidróxido de Sódio (Soda Cáustica). A aula foi realizada de forma expositiva para que os alunos
não tivessem contatos com os produtos tóxicos/corrosivos (Ácido Clorídrico e Hidróxido de Sódio). Vale
ressaltar que antes da realização da aula foi debatido com os alunos sobre segurança no laboratório.
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Uma das maiores dificuldades encontradas durante a preparação das aulas práticas foi a
elaboração de um experimento sobre o tema Tabela Periódica, por não serem encontrados nos livros
didáticos experimentos que abordem esse conteúdo, dessa forma, foi confeccionado um jogo didático
denominado “Quebra Cabeça Periódico”, que utiliza materiais simples como: cartolinas,canetas
coloridas, fita adesiva, tesoura, entre outros.
Nesse jogo, os alunos foram divididos em equipes e submetidos à informações sobre os
elementos químicos para que pudessem descobrir qual elemento químico se referia a informação. A
aula contou com a participação dos alunos de forma expressiva e os mesmos mostram-se bastante
interessados.
Acredita-se que o maior grau de dificuldade dos alunos frente aos conteúdos Estrutura Atômica,
Tabela Periódica e Ligações Químicas devem-se ao fato dos professores não os interligarem com o
cotidiano dos alunos e a aplicação de aulas puramente teóricas, aumentando o nível de abstração dos
referidos assuntos. Além dessas questões foi observada a falta de conhecimento prévio dos alunos não
adquiridos no ensino fundamental (9º Ano).
Isso comprova a necessidade de se colocar em prática o que sugere os Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio, que é a integração dos conteúdos nos diversos contextos em que os
alunos estão inseridos.
Os resultados obtidos com este trabalho foram satisfatórios, visto o interesse e participação dos
alunos em todas as atividades desenvolvidas. Os mesmos mostram-se estimulados em aprender mais a
respeito de Química e demonstram maior fixação dos conteúdos estudados.

4. CONCLUSÃO
Pesquisas comprovam que a prática química é de suma importância para o desenvolvimento do
processo ensino-aprendizagem, sendo, portanto, necessária estar vinculada com a teoria. Dessa forma,
não se faz necessário uma ligação simplista entre o conhecimento Químico e o cotidiano através de
simples exemplos durante e ao final de um conteúdo.
Uma vez que experimentos químicos são ministrados, observa-se nos alunos, um maior
interesse e motivação, assim como uma maior fixação dos conhecimentos já adquiridos.
Tal questão deixa claro que é necessária uma mudança na forma de ensino empregado no
Estado de Alagoas, para que haja um maior desenvolvimento no conhecimento científico dos alunos.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de um projeto de extensão realizado entre 2010
e 2011 por alunos e professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB)
campus João Pessoa. Práxis esta que foi realizada com voluntários e mães da Pastoral da Criança da
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada na cidade de Santa Rita-PB. O presente estudo foi
realizado em duas fases: a primeira com os voluntários da Pastoral da Criança, no campus de João
Pessoa; a segunda na Paróquia supracitada com as mães assistidas pela organização. O projeto
caracterizou-se por uma nova forma de ensinar Ciências, primordialmente no que concerne à disciplina
Química, em espaços fora da escola, ou seja, não formais, por meio de um conjunto de ações
desenvolvidas com estes indivíduos. Os resultados apontaram para o fortalecimento de uma consciência
ambiental por intermédio da adoção de novos hábitos em relação ao descarte do óleo vegetal e, ainda,
disseminou um conhecimento químico prático vinculado a uma oportunidade de geração de renda para
o público participante.
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Ensino Informal; Capacitação; Pastoral da Criança.
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1 INTRODUÇÃO
Durante o período de um ano (2010-2011), pelo Programa Institucional de Bolsas de Extensão –
PROBEXT, um grupo de alunos e professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba (IFPB) elaborou um projeto contendo um conjunto de ações de caráter empreendedor e
educacional, que foram aplicadas junto aos voluntários da Pastoral da Criança e mães assistidas pela
organização.
A Pastoral da Criança é uma organização comunitária, que atua desde 1983, em âmbito nacional e
internacional, tendo seu trabalho reconhecido por instituições como a UNICEF (Fundo das Nações
Unidas para a Infância). Todo o trabalho desenvolvido é de caráter voluntário. Quando surgiu,
objetivava reduzir a mortalidade infantil, prevenção de doenças, assim como levar esperança e fé aos
pobres.
Ao longo dos anos, a entidade implantou/consolidou várias outras ações no sentido de melhorar as
condições das famílias, promoção e prevenção na área da saúde, do desenvolvimento integral da
criança, diminuição da violência familiar e da desigualdade social, estímulo à alfabetização e
escolarização dos adultos e ações de geração de renda. Hoje em dia, sua atuação está presente em
todos estados do Brasil, assim como em 19 países.
Atualmente, existe uma grande discussão em torno da educação. Todos almejam ter uma educação de
qualidade, pois através dela é que se dá o desenvolvimento de um país. Este é um meio pelo qual o
homem se torna mais crítico e ciente de seu papel de cidadão, pois de acordo com o artigo 2º da Lei de
Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394/96 ‘a educação dever da família e do Estado, inspirada nos princípios
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho’ (BRASIL, 1996).
A educação é um ato político que forma concepções e valores que serão utilizados pelo público
envolvido em determinado processo. Sabe-se que a prática da educação ambiental deve privilegiar
mudança de valores, atitudes e comportamentos, por meio de uma postura proativa. Para que assim, se
possa desenvolver um entendimento da realidade e de uma atuação responsável dos atores sociais,
tanto individualmente, quanto coletivamente no ambiente (TOZONI-REIS, 2004, p. 12).
Desta forma,
o desafio que se coloca é de formular uma educação ambiental que seja crítica e
inovadora em dois níveis: formal e não formal. Assim ela deve ser, acima de tudo, um
ato político voltado para a transformação social. O seu enfoque deve buscar uma
perspectiva de ação holística que relaciona o homem, a natureza e o universo, tendo
como referência que os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável
pela sua degradação é o ser humano. (JACOBI, 2003, p.189).

Jacobi (2003, p. 190) ainda salienta que, a produção de conhecimento deve necessariamente
contemplar as inter-relações do meio natural com o social numa perspectiva que priorize novo perfil de
desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade.
Segundo o pensamento freireano, deve-se compreender a educação como a arte de educar, onde tal
processo deve ser prazeroso tanto para o profissional que exerce esta profissão como a quem se
apropria do saber (FREIRE, 1996).
De acordo com Freire (1981, p. 19), a educação, em qualquer nível, se fará tão mais verdadeira quanto
mais se estimule o desenvolvimento da necessidade radical dos seres humanos, a sua expressividade.
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Este estudo se baseia nessas concepções para atuar em espaços não-formais, fora da sala de aula, com
ações que possuem caráter educacional concomitantemente com o caráter empreendedor, ao propiciar
à comunidade uma série de possibilidades de geração de renda, promoção do conhecimento, da higiene
e da inclusão social.
Um dos objetivos desta pesquisa foi de proporcionar ao público envolvido a adoção de novas posturas
em relação ao descarte de substâncias não degradáveis pelo meio ambiente, como o óleo de cozinha, e
possibilitar acesso ao conhecimento científico independente do grau de instrução.
A partir da capacitação, a comunidade obterá uma fonte alternativa de geração de renda, uma
sensibilização para com a preservação do meio ambiente e, por fim, um estudo preliminar da educação
ambiental.

2 METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se a técnica da pesquisa-ação, ‘um tipo de pesquisa
social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a
resolução de um problema coletivo, e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo’ (THIOLLENT, 1988, p.
15).
O desenvolvimento do projeto ocorreu na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, situada no bairro Popular
no município de Santa Rita-PB. Tal projeto constituiu de duas fases: (1ª) houve uma capacitação com 16
(dezesseis) voluntários da Pastoral da Criança; (2ª) a equipe do projeto trabalhou com 32 (trinta e duas)
mães assistidas pela organização, com o auxílio dos voluntários previamente capacitados.
Na primeira fase, a priori, foi aplicado um questionário sócio-econômico-cultural contendo doze
questões com os voluntários, dentre estas, perguntas sobre as condições sociais, grau de instrução e
idade. O trabalho contou com a presença de dezesseis voluntários. Questões que circundam as
temáticas ambientais também foram indagadas neste instrumento de coleta de dados, como por
exemplo: como eles procediam no descarte de óleo vegetal ou de substâncias poluentes, e se possuíam
algum conhecimento sobre formas sustentáveis de descarte.
Com alusão ainda a esse questionário, houve também a escolha dos produtos a serem confeccionados
de acordo com as necessidades, acessibilidades e possibilidades da comunidade. Estes estão elencados a
seguir: sabão de milho, sabão comum, sabão de côco, desinfetante, água sanitária perfumada,
detergente a base de óleo vegetal, detergente para lavar roupas, passe bem para roupas, sabonete
desodorizante para as mãos, pasta para limpeza de alumínio, aromatizante de ambientes, ‘limpa tudo’,
pó para matar barata.
De um total de treze produtos ofertados já supramencionados, foram selecionados dez: (i) sabão de
milho; (ii) sabão comum; (iii) desinfetante; (iv) água sanitária perfumada; (v) passe bem para roupas; (vi)
sabonete desodorizante para as mãos; (vii) pasta para limpeza de alumínio; (viii) aromatizante de
ambientes; (ix) ‘limpa tudo’; (x) pó para matar barata.
Durante essa etapa de sondagem, foi proposto que os voluntários buscassem nos estabelecimentos
(açougues, lanchonetes e padarias) do bairro em que residem, sobras de gordura animal e óleo vegetal
(de fritura), para a utilização em algumas das práticas, como a confecção do sabão a base deste óleo e
da produção do sabão de milho a base de gordura animal.
Por conseguinte, o ciclo de cursos foi realizado no laboratório de Química do IFPB campus João Pessoa,
com apoio da Coordenação de Transportes desta Instituição, que disponibilizou o translado para
deslocar os voluntários do município de Santa Rita (o qual integra a região metropolitana da capital da
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Paraíba) até o Instituto. Durante quatro meses, quinzenalmente, em encontros realizados no turno da
manhã, foram desenvolvidas as dez práticas, concernentes aos produtos escolhidos.
No fim do curso, foi aplicado outro questionário (com quatro perguntas) que continha questões
relacionadas ao grau de compreensão dos voluntários e se eles conseguiam substituir os materiais
industrializados pelos os que aprenderam a confeccionar. Desta maneira, a primeira fase do projeto foi
concluída.
O mesmo procedimento descrito foi desenvolvido também com as mães assistidas pela Pastoral da
Criança (segunda fase do projeto), um total de trinta e duas mães participou da capacitação, estas só
não atuaram na seleção dos materiais para a confecção, pois esta etapa já tinha sido efetuada pelos
voluntários da Pastoral, por intermédio do questionário sócio-econômico-cultural aplicado, uma vez que
eles conhecem a realidade da comunidade na qual prestam assistência.
Um total de oito, dos dez produtos fabricados durante as oficinas na primeira fase foram escolhidos
pelos voluntários para serem produzidos novamente, agora para as mães assistidas pela Pastoral, são
eles: (i) sabão comum; (ii) desinfetante; (iii) água sanitária perfumada; (iv) passa bem para roupas; (v)
pasta para limpeza de alumínio; (vi) aromatizante de ambientes; (vii) ‘limpa tudo’; (viii) pó para matar
barata. No Apêndice A costa os métodos e materiais para o preparo dos materiais produzidos nessa
práxis.
Vale ressalvar que esse segundo momento ocorreu em comunidades que fazem parte da Paróquia
Sagrado Coração de Jesus: comunidade do Mutirão e comunidade do Bairro do Açude, situadas em
Santa Rita. A equipe técnica do projeto se deslocou até as comunidades para a aplicação.
Destarte, em todo o percurso metodológico ressaltou-se a importância da contextualização dos
conteúdos abordados para criar relações com o dia-a-dia e facilitar o entendimento do grupo de
voluntários e mães. Também foram enfatizados os cuidados com a manipulação das matérias-primas
usadas na fabricação dos produtos de limpeza.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
É oportuno enaltecer a importância da aplicação do questionário sócio-econômico-cultural que foi
crucial para conhecer um pouco mais sobre a realidade dos voluntários e das mães assistidas pela
Pastoral da Criança.
Esse instrumento de coleta de dados proporcionou uma melhor delimitação do perfil do público
envolvido e a realidade social a qual se encontra, a partir de dados como: gênero, faixa etária, renda,
auxílio financeiro de algum programa do Governo Federal, escolaridade e conhecimento sobre descarte
de óleo vegetal.
Em suma, o perfil obtido discorreu que: todos os voluntários e mães são do sexo feminino; estão numa
faixa etária entre 18 e 60 anos; a maioria dos voluntários e mães estão desempregadas e as que
possuem renda, ganham em média, 1 salário mínimo e meio e 1 salário mínimo, respectivamente;
recebem auxílio de algum programa social do governo federal; grande parte dos voluntários e mães
apresentam o ensino fundamental completo.
O Gráfico 1 ilustra a quantidade de voluntários e mães que conhecem ou não formas sustentáveis para o
descarte de óleo vegetal. De acordo com este gráfico, catorze (14) voluntários e vinte e seis (26) mães
não conheciam formas de descarte e apenas dois (2) voluntários e seis (6) mães conheciam como
descartar o óleo de maneira correta.
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Gráfico 1. Demonstrativo do número de voluntários e mães que conhecem ou não formas corretas de descarte
de óleo vegetal.

Em relação às diversas formas de descarte de óleo, o Gráfico 2 apresenta um número elevado de
voluntários e mães que procedem de maneira errônea no rejeite do óleo, por exemplo, cinco (5)
voluntários e quinze (15) mães descartam o óleo no solo, enquanto que cinco voluntários e nove mães o
despejam no esgoto. Porém, seis (6) voluntários e oito (8) mães descartam o óleo de diversas formas,
dentre elas: armazenam em garrafas PET e entregam a pessoas que produzem sabão de forma caseira,
entretanto, de maneira diferente a qual foi realizada durante a oficina de capacitação.

Gráfico 2. Demonstrativo do número de voluntários e mães e suas respectivas formas de descarte de óleo.

É importante destacar que a maioria dos voluntários e das mães desconhecia formas adequadas de
manuseio das substâncias químicas necessárias para a produção do sabão, lembrando que o óleo
também é um dos produtos usados para a fabricação dele. E ainda, este público não sabia quais
medidas que deveriam ser tomadas caso ocorresse um acidente, tendo em vista que uma das matériasprimas para a confecção do sabão trata de uma base forte denominada hidróxido de sódio,
comercialmente conhecida como soda cáustica.
Portanto, quando se descarta óleo inadequadamente, as comunidades locais não são as únicas
prejudicadas, mas a sociedade como um todo com a contaminação de poços, uma vez que o óleo
contamina os lençóis freáticos, assim como causa danos às águas dos mares e lagos. Além disso, como o
óleo é menos denso do que a água, ele fica na superfície, criando uma barreira que dificulta a entrada
de luz e a oxigenação da água, comprometendo os seres vivos aquáticos (CALDERONI, S., 2003).
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A Figura 1 mostra o interesse e a participação ativa dos voluntários no laboratório de Química do IFPB
campus João Pessoa, no decorrer do curso de capacitação.

Figura 1. Interesse dos voluntários durante o curso de capacitação.

Vale ressaltar que o óleo vegetal foi coletado em garrafas PET (Figura 2), sendo recolhido em alguns
estabelecimentos comerciais, como já dito anteriormente.

Figura 2. Óleo arrecadado em alguns estabelecimentos comerciais da cidade de Santa Rita-PB.
É de fundamental importância enfatizar que a equipe técnica do projeto foi encarregada de manusear
todos os produtos químicos envolvidos, tanto na primeira como na segunda fase do projeto. Isto
ocorreu, pois havia um desconhecimento, até a presente ocasião, da comunidade sobre normas de
segurança, medidas de primeiros socorros, caso ocorresse acidentes e, desta forma, o público apenas
observou o preparo dos produtos, como por exemplo, a produção do sabão a base de óleo (Figura 3).

Figura 3. Momento do preparo do sabão com o público atento.
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Durante a preparação dos produtos, priorizou-se utilizar materiais alternativos como: balde graduado,
seringas novas, copos graduados e balança de cozinha. Além disso, outras parcerias com pequenos
comerciantes locais foram realizadas para a aquisição de alguns produtos químicos de fácil obtenção.
Estas parcerias foram valorosas para a efetivação das duas fases do projeto.
Foram trabalhadas também questões ambientais relacionadas à saúde concomitantemente com a
realização das práticas, a abordagem se baseou nos riscos como a elevação da pressão arterial devido à
reutilização do óleo de fritura, bem como os impactos ambientais do despejo de óleo no solo e nos
corpos d’água.
Dentro desta conjuntura, observou-se que todos os voluntários e todas as mães passaram a
compreender as ameaças que o descarte inadequado de determinados produtos industrializados trazem
ao meio ambiente, e que estes podem ser substituídos por produtos elaborados neste ciclo de curso
como mostra o Gráfico 3. Os produtos fabricados no curso como, aromatizantes de ambiente feitos à
base de álcool de cereais, água, propileno glicol, essência e corantes, substituíram os aromatizantes
aerosol com CFC (clorofluorcarbono) – que degrada a camada de ozônio.

Gráfico 3. Demonstrativo do número de voluntários e mães que acreditam ou não na substituição de produtos
industrializados pelos confeccionados no curso.

Sobre a forma de descarte do óleo, após a finalização deste projeto, todos os envolvidos passaram a
conhecer meios de descarte apropriado e maneiras alternativas de reaproveitamento de óleo (Gráfico
4).

Gráfico 4. Demonstrativo do número de voluntários e mães que após o curso passaram a conhecer formas
sustentáveis para o descarte do óleo vegetal.
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O impacto positivo deste ensaio pode ser ponderado de forma qualitativa, por meio de algumas
opiniões coletadas em questões subjetivas no questionário aplicado, em cada fase final do curso, com os
voluntários e posteriormente com as mães, dentre elas:
Como você avalia, de maneira geral, o curso?
Respostas dos voluntários:


“Bem interessante e houve muita integração entre a professora com a gente, pois foi bem claro e
deu para aprender e tivemos uma boa acolhida.”



“Ótimo, pois algumas práticas são para melhorar o meio ambiente, como o sabão de óleo.”



“O curso é muito bom para ampliar os horizontes dando oportunidade às comunidades carentes.”



“O curso foi muito bom e se fosse por mim teria uma vez por mês.”



“Sim, foi muito construtivo para podermos passar para a comunidade.”

Referente a questão citada, esta também estava contida no questionário para a mães, em que elas
apresentaram as seguintes respostas:


“Muito bom, pois podemos fazer para vender na comunidade.”



“Para mim foi maravilhoso porque eu consegui entender formas de fazer produtos de limpeza.”



“A importância do óleo que só pode usar uma vez, e depois reutilizar para fazer o sabão comum,
gostei muito porque pude ver como fazer as confecções dos materiais que é muito importante.”



“É muito bom os professores são excelentes e a gente não desperdiça as coisas que não usa e é um
meio de ajudar o meio ambiente.”

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio de uma proposta de educação informal, foram alcançados os objetivos sugeridos por este
ensaio, dentre eles, a confecção de materiais de limpeza. Conseguiu-se, também, despertar uma
consciência ambiental no público participante em relação aos riscos de descarte inadequado de
produtos não degradáveis ao meio ambiente. Além disso, corroborou-se para a construção de um
conhecimento químico efetivo com fenômenos do dia-a-dia e, ainda, se explanou como proceder no
manuseio de produtos que oferecem riscos à saúde.
Lamentavelmente, por não apresentar recursos próprios, este projeto não pôde alcançar um número
maior de participantes, tendo em vista que todo material foi adquirido por meio de doação, porém,
desde já, se estuda formas de levar este trabalho a outras comunidades.
Destarte, houve uma integração eficaz entre a comunidade e o IFPB, o que gerou uma participação
melhor do público em questão, assim como se permeou formas alternativas de ensino de Ciências que
contribuíram significativamente para a vivência dos envolvidos.
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APÊNDICE A
Materiais e Procedimentos para o preparo dos materiais produzidos nessa práxis
1.

Sabão Comum

 Reagentes: 1 L óleo, 180 g de NaOH – Hidróxido de Sódio (Soda Caustica em escamas), ½ copo de
sabão em pó, 50 mL de pinho sol. 50 mL de água sanitária, 125 mL de água.
 Utensílios Necessários: Balde, Colher de Pau, Copo Graduado, Balança, Caixas para fazer o formato.
 Procedimento: Pesar 180 g de NaOH; Diluir o NaOH em água até completa dissolução dentro do balde;
Após a dissolução por completa esperar cerca de 10 minutos; Acrescentar o óleo e os demais
ingredientes bater vigorosamente por cerca de 20 minutos; Despejar o conteúdo em caixa para dar o
formato; Usar o sabão após 15 dias; Validade de 1 ano.
2.

Desinfetante

 Reagentes: 10 mL essência, 30 mL de detergente neutro, 10 mL de brancol (a gosto), 10 mL de
bactericida; 3 L de água.
 Utensílios Necessários: Balde Graduado, Colher de Pau, Copo de vidro, Copo Graduado.
 Procedimento: Dissolver no copo de vidro a essência no detergente e agitar até total dissolução; Em
seguida adicionar 3L de água no balde; Dissolver o conteúdo do copo de vidro na água dentro do
balde; Adicionar o restante dos ingredientes e mexer por 5 minutos; Armazenar em garrafas limpas;
Validade de 1 ano.
3.

Água Sanitária Perfumada

 Reagentes: 500 mL de Hipoclorito de Sódio (Cloro), Essência de sua preferência, 25 g de barrilha, 4,5 L
de água.
 Utensílios necessários: Balde, colher de pau, copo de vidro, copo graduado.
 Procedimento: Dissolver o Cloro na água; Dissolver a Barrilha. Retirar com auxilio de um copo de vidro,
uma quantidade do balde e dissolva a essência; Retornar ao balde após dissolvido; Mexer por cerca de
5 minutos; Armazenar em recipientes de paredes não transparentes; Validade de 1 ano.
4.

Passe Bem para roupas
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 Reagentes: 50 mL de amaciante, 50 mL de Álcool para cereais, 5 mL de essência de sua preferência, 3
mL de bactericida , 900 mL de água.
 Materiais Utilizados: Balde, Colher de Pau, Copo graduado, seringa (substituindo a proveta).
 Procedimento: Diluir bem os produtos; Agitar bem e condicionar em recipiente adequado e limpo;
Validade de 1 ano.
5.

Pasta Para Limpeza de Alumínio

 Reagentes: 200g de sabão (um tablete), 1 copo de água. 2 colheres (sopa) de vinagre branco ou limão,
1 colher (sopa) açúcar.
 Utensílios: fogão (ou outra fonte de calor), panela, colher de pau, recipientes para condicionar a pasta.
 Procedimento: Derreter o sabão na água dentro da panela com o fogo brando; Logo após misturar as
colheres de açúcar e vinagre; Adicionar água, até que fique na consistência de uma pasta; Condicionar
a pasta em recipiente limpo; Validade de 1 ano.
6.

Aromatizante de ambiente

 Reagentes: 300 mL de álcool de cereais, 100 mL de água filtrada, 15mL de propileno glicol, 10mL de
essência de sua preferência, 8 gotas de corante.
 Utensílios: copo graduado, balde menor, colher de pau.
 Procedimento: Misturar os componentes e deixar em maceração por 5 dias e dar um choque térmico
em geladeira por mais um dia, isso aumentará a fixação do produto no ambiente; Após isso armazenar
em recipiente limpo e adequado; Validade de 1 ano.
7.

Detergente Multiuso

 Reagentes: 1 L de água, 1 Colher de sopa de amoníaco, 1 Colher de sopa de Bicarbonato de Sódio, 1
colher de ácido bórico, 2 colheres de detergente.
 Utensílios: colher de sopa, balde plástico graduado, colher de pau.
 Procedimento: Colocar em 1 L de água morna, os reagentes e mexer bem; Armazenar em recipiente
adequado; Utilizar em qualquer tipo de limpeza em substituição dos multiuso convencionais; Validade
de 1 ano.
8.

Limpador de uso geral (Ajax)

 Reagentes: 500 mL de água,500 mL de detergente, 5 mL Brancol, 25 mL de amoníaco.
 Utensílios: copo graduado, balde plástico, colher de pau.
 Procedimento: Misturar os reagentes vagarosamente para evitar espumas; Mexer por cerca de 5
minutos; Armazenar em recipiente adequado e limpo; Validade de 1 ano.
9.

Sabão de Milho

 Reagentes: 6 L de água, ½ Kg de Soda Caustica, 2 kg de banha ou sebo, ½ Kg de farinha de milho,
Essência de sua preferência.
 Utensílios: Balde, colher de pau, recipiente graduado, panela, fogão ou outra fonte de calor, recipiente
para condicionar o sabão;
 Procedimento: Misturar em um balde de plástico 3L de água fervida com a soda caustica; Derreter a
banha ou sebo em fogo brando; Acrescentar a banha ou o sebo a soda;. Desmanchar a farinha de
milho nos outros 3L de água fria; Adicionar à mistura anterior e mexer bastante durante 15 minutos;
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Despejar a massa numa caixa fornada com plástico; Deixar descansar três dias antes de usar; Validade
de 1 ano.
10

Sabonete Desodorizante para as mãos

 Reagentes: 200g de glicerina,1 colher de café em pó, 4 gotas de corante marrom, 3 mL de essência de
café.
 Utensílios: molde em vinil, copo medidor, panela em ágata, fogão ou fonte de calor, espátula plástica.
 Procedimento : Derreter a glicerina; Colocar em um copo graduado e retirar a nata; Adicionar 4 gotas
de corante marrom; Adicionar 3 mL de essência de café e mexer bem para misturar; Em seguida
adicionar as colheres de café, mexer bem até ficar uma massa homogênea; Depois despejar a mistura
no molde e deixe secar por 40 minutos; Após seco, embale em plástico filme; Este sabonete é
indicado para uso no cozinha, ele é ideal para eliminar odor de alho, cebola e peixe das mãos; Validade
de 1 ano.
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RESUMO
Atualmente, a informação assume um papel cada vez mais importante, com grande
crescimento da Internet, multimídia, do ciberespaço, a educação para a cidadania representa a
possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas em transformar as diversas formas de
participação na defesa da qualidade de vida. Assim, a educação ambiental assume cada vez
mais uma função transformadora, na qual a educação e responsabilização dos indivíduos
tornam-se um objetivo essencial para promover o desenvolvimento sustentável.
Dessa forma, o presente projeto teve por objetivo desenvolver um software educacional
chamado “EcoMemória”, com o mesmo princípio de funcionamento do “Jogo Memória”
tradicional, para facilitar o aprendizado das noções básicas de Educação Ambiental, visto que
há certa dificuldade na abordagem desses conteúdos pelo corpo docente. Como motivos para
esta dificuldade podemos citar: a pequena disponibilidade de material didático adequado para
ser utilizado em sala de aula e os jogos didáticos desenvolvidos até o momento, não
provocarem o devido estímulo a construção da cidadania e desses conhecimentos. Aos
estudantes foram aplicados dois questionários previamente elaborados pela equipe. Quando
questionados sobre como consideram seu nível de conhecimento em educação ambiental,
80% responderam bom, 10% muito bom, 5% regular, excelente 3% e insuficiente 2%.
Entretanto, 75% dos alunos avaliados não têm informações sólidas a respeito de questões
ambientais. A aplicação do Jogo EcoMemória foi realizada após uma palestra explicativa sobre
Educação Ambiental e alguns aspectos relevantes (tipos de lixo, como economizar água e
importância de se reciclar os resíduos, entre outros), posteriormente o jogo foi utilizado como
exercício de fixação do conteúdo exposto em sala de aula. Durante a aplicação do Software em
sala de aula, houve grande participação dos alunos, assim como foi possível observá-los
compartilhando idéias e explorando melhor o conteúdo abordado, sendo assim o jogo
EcoMemória obteve aceitação de 75% dos alunos.

Palavras-chave: Jogo, Software Livre, Educação Ambiental.
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1. INTRODUÇÃO
Dentre as transformações mundiais das duas últimas décadas, aquelas vinculadas à degradação
ambiental e à crescente desigualdade entre diversas regiões do planeta nos mostram necessidades
urgentes de criarmos meios adequados para a formação de um novo cidadão, consciente de suas
responsabilidades quanto aos cuidados ambientais. O alarme dado pelos fenômenos de aquecimento
global, destruição da camada de ozônio, a contaminação dos rios, dentre outros problemas, nos revela
que o impacto da sociedade sobre o meio ambiente tem tido conseqüências cada vez mais importantes
e severas, tanto quantitativas como qualitativas. Além disso, dados do Programa da ONU para o Meio
Ambiente (PNUMA) revelam que um quarto das mortes ou casos de invalidez por doenças infecciosas
registrados no mundo estão relacionadas à degradação ambiental, Ecofalante (2010).
Assim, cabe ressaltar que a educação ambiental assume cada vez mais uma função remodeladora,
transformadora de noções e em conseqüência do ambiente, em que a responsabilização do indivíduo é
imprescindível para promovermos um novo tipo de desenvolvimento, a qual chamamos de
desenvolvimento sustentável.
A noção de desenvolvimento sustentável refere-se à necessária redefinição das relações entre
sociedade humana e a natureza, e, portanto, a uma mudança substancial do próprio processo
civilizatório, introduzindo o desafio de pensar a passagem do conceito para a ação, Jacobi (1997).
O surgimento e desenvolvimento da Educação Ambiental como conteúdo de ensino está
diretamente relacionado ao movimento ambientalista, pois é fruto da conscientização da problemática
ambiental. A ecologia como ciência trouxe a preocupação com os problemas ambientais, surgindo a
necessidade de se educar no sentido de preservar o meio ambiente. Segundo informa Dias (1993), a
expressão environmental education foi ouvida pela primeira vez em 1965, na Grã-Bretanha, por ocasião
da Conferência em Educação, realizada em Keele, aonde se chegou a conclusão de que a Educação
Ambiental deveria se tornar parte essencial da educação de todos os cidadãos e que posteriormente,
em 1970, os Estados Unidos aprovaram a primeira lei sobre Educação Ambiental. A legislação brasileira
impõe ao Poder Público a implantação da disciplina da Educação Ambiental nos seus cursos públicos,
bem como o obriga a incentivar e propiciar o desenvolvimento de projetos e programas educacionais
ambientais tanto formais quanto informais, de maneira que a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios devem cumprir sua obrigação legal colaborando assim com o importante processo de
conscientização ambiental.
Para os professores a Educação Ambiental apresenta-se como um desafio, pois na sua formação
muitas vezes, eles não vivenciaram experiências pedagógicas, dificultando assim o desenvolvimento de
ações teórico-metodológicas na prática profissional pedagógica em sala de aula, o que resulta em ações
isoladas e sem a preocupação de trazer a realidade local para seus alunos.
As dificuldades esbarram desde a base conceitual sobre as várias interfaces, até questões
ambientais que os educadores muitas vezes têm trabalhado como atividades pontuais, ficando a prática
pela prática, sem contextualizar com os problemas do cotidiano. Para Piaget, citado por Sato (2004), “o
professor deve inserir a dimensão ambiental dentro do contexto local, sempre construindo modelos
através da realidade e pela experiência dos próprios alunos”.
E, nessa perspectiva, complementa-se a importância dessa inserção ser feita de maneira
interdisciplinar, assim como traz Gonçalves (1990), citado por Philippi (2002): “por ser envolvida por
várias temáticas, torna-se claro que a Educação Ambiental não pode ser reduzida ao campo especifico
de uma única ciência, mas exige para o seu entendimento, o consórcio de várias disciplinas”.
“A E.A pressupõe a inter-relação das diversas áreas do conhecimento, considerando a complexidade
da realidade (fatores sociais, econômicos, políticos, culturais e ecológicos)”. (Brasil, 2001, p.78)
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Outro grande problema encontrado pelos professores é a falta de material didático, que não trazem
muitas vezes a temática ambiental ou quando trazem, envolvem conteúdos abstratos onde prevalece a
dissociação com o cotidiano real do seu aluno. Nesse sentido, por ser um trabalho desenvolvido em uma
escola que atende crianças na faixa etária de 6 a 10 anos, justifica-se a escolha pela confecção do Jogo
Educacional EcoMemória, que terá funções múltiplas, como facilitador no ensino de Educação
Ambiental propiciando a fixação de noções básicas em Educação Ambiental (E.A), como também
conhecimentos de informática.

2. ETAPAS REALIZADAS
2.1 Construção do Jogo EcoMemória
O Jogo EcoMemória foi desenvolvido para atuar nas plataformas Windows XP, Windows Vista.
Windows 7, com Programação Action Scrib na Plataforma pt 2.0 e o modelo foi baseado no Jogo MX
Masters desenvolvido com o apoio do Adobe Flash Player 10.
O software apresenta layout infantil e atrativo para crianças na faixa etária de 7 a 11 anos de idade
que cursam da 2º à 5º série do ensino fundamental. As imagens contidas nas cartas que devem ser
viradas pelo jogador, no intuito de formar pares, apresentam caráter educativo e ilustram ações
ecologicamente corretas ou atitudes que põem em risco o meio ambiente. As imagens utilizadas foram
retiradas do Google.

2.2 Questionário
Foram aplicados dois questionários com 37 alunos na faixa etária de 10 - 11 anos de idade do 6º ano
do ensino fundamental do turno matutino da Escola Pública Municipal Mata Roma, com o objetivo de
avaliar o nível de conhecimento prévio das noções ambientais dos entrevistados, e após a realização do
Jogo EcoMemória, foi aplicado o questionário 02 para analisar o desempenho dos estudantes em
relação ao conteúdo abordado e a eficiência do Jogo EcoMemória, como um instrumento facilitador
nesse processo de ensino - aprendizagem.

2.3 Análise Estatística
Foi realizado um estudo qualitativo e estatístico descritivo dos resultados observados nos
questionários aplicados com os alunos, que posteriormente foi traduzido em gráficos e tabelas que
possibilitassem melhor compreensão do processo de aprendizagem das noções básicas de Educação
Ambiental, através do uso do Jogo Computacional “EcoMemória”.

3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Uma das formas de utilizar a informática na educação diz respeito aos jogos computacionais. Eles
possibilitam o desenvolvimento de habilidades como, perseverança envolvimento, organização e
autonomia. A possibilidade de incluir características multimídia, como por exemplo, animações, vídeos,
sons e texto enriquecem ainda mais os jogos, Porto (2008). Casos de sucesso de jogos computacionais
na educação podem ser vistos em Mendes (2007) e Santos (2008) através do software CONSTRUFIG3D e
do software TANGRAM.
Segundo Valente (1999), um programa computacional educativo pode estar inserido na categoria:
^ŝƐƚĞŵĂƐƚƵƚŽƌŝĂŝƐ͗ͻ O conteúdo a ser ensinado é dividido em pequenas partes (módulos), que
apresentam animações, som, vídeos.
É importante ressaltar que a escolha do tipo citado acima para o desenvolvimento do Software
EcoMemória, se justifica pela possibilidade dos alunos aprenderem os conceitos e objetivos das práticas

2335

ecológicas através de uma interface amigável, estimulante e divertida. No caso dos jogos educacionais,
pela possibilidade do mesmo elemento ser capaz de divertir enquanto motiva e facilita o processo de
ensino e aprendizagem.
O software foi desenvolvido com o apoio do Flash 10 para sua programação. A Wikipédia,
enciclopédia virtual livre, foi utilizada para a pesquisa dos diferentes tipos de imagens que retratassem
temas ambientais ou atitudes ecologicamente corretas para serem implantadas na criação do Jogo.
Do ponto de vista qualitativo, foi observado grande interesse dos alunos em terminar o jogo, isto é,
formar o maior número de pares de cartas com o maior número de acertos, do que de erros. Também
foi observada a curiosidade em identificar as imagens apresentadas nas cartas e a relação delas com os
conteúdos já mencionados em sala de aula, como por exemplo (economia de água, reciclagem,
desmatamento, energias renováveis, entre outros). Em futuras versões, pretendem-se melhorá-lo, por
meio de uma maior interatividade e com novos conceitos sobre educação ambiental. Pretende-se ainda
desenvolver uma versão para jogo diretamente via web.
Em algumas outras escolas aonde se pretendia aplicar o jogo, não foi possível realizar essa atividade,
pois não havia materiais multimídia (computadores e data show) nesses locais, o que nos permite
refletir sobre a estrutura oferecida nas redes de ensino público do nosso estado, realidade esta não
muito diferente de outras localidades do nosso país. A conseqüência dessa falta de infra-estrutura é a
má formação do aluno, que por conta dessas condições ficam á margem de alguns conhecimentos,
como os de informática, inclusive são excluídos da possibilidade de desfrutar de novas metodologias de
ensino que os motivem e promovam a cidadania.
A proposta futura é melhorar o software e garantir que ele seja utilizado nas escolas, não somente
por professores de informática, mas por outros profissionais de outras áreas, uma vez que este jogo é
fácil de ser manipulado e serve como instrumento de ensino-aprendizagem de Educação Ambiental.

3.1 Interfaces do Jogo EcoMemória
A tela inicial do Jogo apresenta layout moderno e infantil, de modo que atraísse as crianças para
início do Jogo, como pode ser visto na Figura 1.

Figura 1. Layout do Jogo

A segunda da tela do jogo apresenta as cartas que devem ser viradas pelo jogador (Figura 2). No
lado direito da página é computado o número de acertos e do lado esquerdo os erros durante as
tentativas de formar pares de cartas, como pode ser visto na Figura 3.
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Figura 2. Tela de abertura do jogo

Figura 3. Tela durante o jogo.

As imagens mostradas na tela do jogo representada pela Figura 3 ilustra ações ecologicamente
corretas que podem contribuir para a preservação do meio ambiente. Ao observá-las atentamente,
percebe-se que as lixeiras coloridas representam a coleta seletiva, a sombrinha na praia a energia solar,
a criança escovando os dentes a economia de água, a lâmpada com dinheiro na mão a economia de
energia elétrica, o desenho de uma caveira na floresta retrata o desmatamento, e por último o galão de
água a reutilização de materiais para artesanato. A escolha das imagens foi feita sob o critério destas
serem criativas e que assim, atraíssem as crianças permitindo também que através delas pudessem
associá-las aos conhecimentos transmitidos em sala de aula no ensino de Educação Ambiental.

3.2 Tratamento Estatístico dos Dados
Os dados obtidos no Questionário 01 foram empregados na compreensão prévia dos estudantes
quanto à temática ambiental. O Gráfico 01 apresenta o resultado da auto-avaliação dos estudantes
investigados.
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Gráfico 1. Auto - Avaliação dos alunos em Educação Ambiental

Analisando a auto-avaliação dos estudantes quanto aos seus conhecimentos em Educação
Ambiental (Gráfico 1), observou-se que grande parte deles considera ter bom desempenho nessa área.
Entretanto, os mesmos não obtiveram resultado satisfatório nas oito perguntas seguintes referentes a
conteúdos específicos de Educação ambiental no questionário 01(Gráfico 2).

Gráfico 2. Desempenho dos alunos no questionário 01

No questionário 02 aplicado após a explanação do Tema: Educação Ambiental e aplicação do jogo
como exercício de fixação desses conhecimentos foi verificado bom desempenho nas respostas (Gráfico
3).

Gráfico 3. Desempenho dos alunos no questionário 02

Além disso, constatou-se grande aprovação da metodologia empregada em sala de aula para o
ensino de Educação Ambiental registrado no Gráfico 4.

2338

Gráfico 4. Índice de aprovação da metodologia aplicada em sala de aula.

Adicionalmente foi observado no comportamento dos estudantes durante a atividade lúdica, o
interesse em participar e compartilhar idéias sobre o assunto, de modo que a aula tornou-se mais
proveitosa e satisfatória para alunos e professores. Diante disto, a possibilidade da utilização do Jogo
EcoMemória, como ferramenta lúdica no ensino de Educação Ambiental é maior, visto que houve
grande aceitação por parte do público-alvo. Além disto, proporcionou a interação com os comandos de
computador, desenvolvendo habilidades de informática e psicomotoras.

4. CONCLUSÃO
De acordo com a aceitação da metodologia empregada em sala de aula para abordagem dos
conteúdos de Educação Ambiental, observa-se que os jogos computadorizados apresentam-se como
uma nova forma de comunicação e aprendizagem, uma vez que utiliza mecanismos (figuras, animações,
etc) que atraem os alunos para interagir com o software. O rendimento após a atividade empregando o
jogo demonstrou um aumento considerável na construção dos conhecimentos relacionados às questões
ambientais. O jogo favoreceu a participação coletiva e o cooperativismo. As imagens positivas mostram
que o ambiente não é constituído apenas de problemas, mas da participação cidadã de cada indivíduo
na coletividade. Dessa forma, o Jogo EcoMemória apresenta-se como uma alternativa eficaz no ensino
de noções de Educação Ambiental para de ensino fundamental.
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RESUMO
O presente trabalho, aplicado na E.E.E.F.M. Monsenhor Pedro Anísio Bezerra Dantas, pelos
bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), teve como objetivo abordar
a temática Drogas, relacionando-a ao ensino de química e outras disciplinas, no intuito de conscientizar
os alunos sobre os riscos causados ao individuo e à sociedade. Considerando que essa escola se localiza
numa comunidade que apresenta altos índices de violência em decorrência do uso e tráfico de
entorpecentes, tornou-se necessário cumprir a responsabilidade social no âmbito escolar, a fim de
prevenir o uso de drogas e promover agentes multiplicadores capazes de difundir informações sobre
tais substâncias. O trabalho foi desenvolvido a partir de seminários, experimentos e vídeo, de forma
interativa e dinâmica, proporcionando um maior interesse por parte dos docentes, discentes e gestores
presentes ao evento.
Palavras-chaves: drogas, interdisciplinaridade, responsabilidade social.
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1. INTRODUÇÃO
No mundo contemporâneo o uso de drogas vem aumentando constantemente na sociedade,
sem distinção de classe social, racial ou étnica, provocando pânico e temor na população em geral. O
uso de drogas além de produzir diversos malefícios ao usuário traz ainda inúmeras conseqüências
negativas à sociedade, tais como: aumento da violência, destruição de valores morais e aumento de
gastos públicos com saúde e segurança pública.
A escola tem um papel fundamental no desenvolvimento sadio do adolescente e do adulto,
pois contribui para a formação global do jovem e da sociedade. A prevenção ao uso de drogas é uma
atitude a ser adquirida desde a infância e promovida durante toda a vida. Assim, o papel da escola na
prevenção é educar crianças e jovens a buscarem e desenvolverem sua identidade e subjetividade,
promover e integrar a educação intelectual e emocional, e incentivar a cidadania, bem como garantir
que eles incorporem hábitos saudáveis no seu cotidiano.
É nesse aspecto, que este projeto buscou proporcionar o ensino de química, numa proposta
interdisciplinar e de responsabilidade social, trabalhar a questão das drogas visando prevenir, informar e
formar agentes multiplicadores capazes de promover uma nova forma de cidadania.
O objetivo do trabalho é a discussão por meio de conhecimentos científicos utilizando a
disciplina química, de assuntos atrelados às drogas, contextualizando no âmbito escolar, familiar e
social. Através da apresentação de uma palestra foram apresentados dados estatísticos referentes ao
uso de drogas entre jovens do Brasil, do Nordeste e do Estado da Paraíba, bem como o histórico, a
composição química, o mecanismo de atuação e as conseqüências do uso de algumas drogas. Além da
realização de atividade experimental para mostrar o funcionamento do bafômetro.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O uso de drogas ilícitas nos últimos anos tem aumentado num ritmo alarmante e tem
ultrapassado todas as fronteiras sociais, econômicas, políticas e nacionais. Acredita-se que a escola é um
espaço para desenvolver atividades educativas, visando qualidade de vida e educação para a saúde.
Portanto, ela tem a responsabilidade da prevenção.
A Lei nº. 11.343 de 23 de agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas, no Capítulo I, que trata da prevenção, descreve o seguinte: “Art. 18 – Constituem
atividades de prevenção do uso indevido de drogas, para efeito desta Lei, aquelas direcionadas para a
redução de fatores de vulnerabilidade e risco, e para a promoção e o fortalecimento dos fatores de
proteção” (BRASIL, 2006, p. 3).
Nesse contexto, se fazem necessárias atividades que promovam na consciência das crianças e
adolescentes, o sentimento de resistência ao assédio para o uso de substância entorpecente,
redundando na formação, nessa faixa etária, de uma cultura de paz e de não violência.
Todo educador precisa conhecer a realidade do seu aluno, propor atividades
cotidianas saudáveis, ajudar a reativação de laços familiares, de valores morais,
de auto-estima e autoconhecimento, procurando ser ele mesmo um modelo
positivo (GUEDES, 2007, p. 1).

Desse modo, o educador deve proporcionar ao aluno um ensino voltado para a sua realidade,
facilitando assim a sua aprendizagem social, científica e humana e fortalecendo ainda mais a relação
professor-aluno.
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2.1 A prevenção na escola
Sabemos que a repressão não tem sido capaz de reduzir o consumo e o tráfico de
entorpecentes, não somente no Brasil, mas também no contexto internacional, reforça-se a certeza de
que essa redução, a minimização desse quadro, só poderá ser obtida através da prevenção. Prevenção
no sentido de se diminuir, por parte do tráfico, a conquista de novos usuários, de novos viciados, de
novos dependentes dos entorpecentes. Para se chegar a essa redução não basta somente impedir que a
droga chegue até as pessoas, mas também, e de forma mais incisiva, fazer com que essas pessoas, esses
jovens, tendo contato e/ou, lhe sendo oferecido, tenham a força necessária dentro de suas consciências
para resistir às tentações, suportar os apelos e as curiosidades com relação à droga.
A etapa inicial para o desenvolvimento de um programa de prevenção do uso
de drogas é da conscientização quanto ao problema, suas implicações e as
possíveis estratégias de enfrentamento. É preciso sensibilizar as lideranças da
comunidade ou da instituição a qual se pretende se desenvolver o programa de
prevenção para a necessidade e a importância do projeto, pois conseguir o seu
apoio é condição indispensável para o trabalho. (ANDRADE e TANAKA, 2005
apud PEROVANO, 2006, p.66).

O desafio, portanto, é buscar uma maneira de levar ao conhecimento das pessoas os
malefícios das drogas, antes que venha a ter com esta o seu primeiro contato.
O trabalho de prevenção deve achar lugar e todos os meios possíveis para
alcançar resultados concretos. A educação formal constitui um desses meios
que deve estar associado a inúmeros outros recursos para obter-se resultado
efetivo (CRUZ, 1991 apud PEROVANO, 2006, p. 94).

Diante desse contexto, a educação formal deve desenvolver um trabalho permanente e
constante de prevenção ao uso de drogas, cumprindo assim a escola o seu papel de responsabilidade
social.
Os programas de prevenção devem seguir princípios de valorização da vida, podendo se
enquadrar na abordagem combate ou guerra às drogas ou na abordagem redução de riscos.
Historicamente o modelo de prevenção hegemônico têm sido o do combate ou guerra às
drogas, cuja prioridade é reduzir o consumo global do uso de drogas: o primeiro uso, o uso ocasional, o
uso regular e os quadros de dependência. Para alcançar esse objetivo, que é abstinência de qualquer
consumo de drogas ilícitas são propostas: a persuasão moral, que busca o não uso de drogas, e a
repressão, que objetiva que os indivíduos temam as conseqüências, principalmente legais, deste
consumo (CARLINI-COTRIM, 1992 apud CANOLETTI e SOARES, 2004, p. 118).
A abordagem de redução de riscos/danos, ganhou força no cenário da saúde pública por conta
da epidemia da Aids. Esse modelo parte do pressuposto que o consumo de drogas é impossível de ser
eliminado por completo, a melhor maneira de agir seria reduzindo os problemas que podem surgir em
decorrência do uso. Sobre os danos causados pelo uso das drogas e não sobre o arbítrio dos cidadãos
em utilizá-las é que deveriam recair as políticas de prevenção ao uso de drogas; o que se configuraria
em programas realistas, eficientes, eticamente corretos, e providos de credibilidade (CARLINI-COTRIM,
1992 apud CANOLETTI e SOARES, 2004, p. 118-119).
3. METODOLOGIA
Desenvolvido para suprir as necessidades extracurriculares propostas pela Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Monsenhor Pedro Anísio Bezerra Dantas em João Pessoa, o presente
trabalho foi realizado sob forma de palestra interativa numa manhã de sábado, contando com uma
variada platéia de alunos, professores e pais de alunos.
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Dentre os alunos presentes foi selecionada aleatoriamente uma amostra de 46 alunos(as),
sendo 28 do sexo feminino e 18 do sexo masculino e apresentando idade de 13 a 22 anos, para
responder aos questionários, podendo assim o trabalho ser avaliado de forma quantitativa. Os
questionários pré e pós avaliativos (Apêndices A e B) foram formulados de forma direta com respostas
objetivas. Para responder aos questionários, foi pedida a identificação dos alunos apenas por idade e
sexo.
A palestra ministrada pelos bolsistas do PIBID foi montada e dividida de forma igualitária entre
os cinco bolsistas. Iniciada com uma apresentação histórica e geral sobre uso de drogas sejam elas lícitas
ou ilícitas, sem esquecer as drogas utilizadas em tratamentos médicos.
Em seguida, foi apresentado um relatório contendo o histórico, a composição química, a base
legal, um mecanismo de ação, os efeitos no organismo, as conseqüências negativas e os dados
estatísticos do uso do tabaco, álcool, cocaína, crack e maconha na nossa região. Essas substâncias
psicotrópicas foram destacadas, pois segundo dados do Observatório Brasileiro de Informações sobre
Drogas (OBID), as cinco drogas citadas são as mais consumidas entre os jovens da Região Nordeste e da
Paraíba (DUARTE et al., 2009, p. 37).
Para finalizar a palestra, foram mencionados fatores que, através de estudos desenvolvidos na
área, podem levar o indivíduo a usar drogas, como também os fatores que estão relacionados ao não
querer usar drogas.
Vale destacar ainda, a apresentação prática sobre o funcionamento de um bafômetro,
mostrado para finalizar a apresentação sobre álcool.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De forma entusiasmada a temática Drogas relacionada à Química foi bem vista pelo público. A
atenção gerada pela curiosidade era visível nos olhares atentos e curiosos dos que estavam presentes,
como pode ser visto na Figura 1. Foi dada oportunidade para os alunos fazerem perguntas para os
palestrantes o que dinamizou a apresentação.

Figura 1 – Apresentação da palestra sobre drogas

O questionário pré-avaliativo (Apêndice A) era composto por quatro perguntas que focavam a
atuação da escola como entidade formadora no combate e conscientização do uso de drogas, como
também no uso e conseqüência do uso de substâncias psicoativas por parte dos alunos.
Na pergunta 2 do questionário pré “Você já experimentou algum tipo de droga?”, 17%
declararam já haver feito uso de droga (Figura 2). Do universo de 46 estudantes, oito declararam já ter
experimentado drogas, número este que pode ser até maior, o que mostra a importância do trabalho
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desenvolvido. É interessante notar que o relatório brasileiro sobre drogas, elaborado pelo Observatório
Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID), apresenta um resultado de 26,9% para a cidade de João
Pessoa (DUARTE et al., 2009, p. 63), essa diferença de percentual pode ser explicada pelo fato do
entrevistador ser professor da escola e, apesar do anonimato, existe a possibilidade de identificação da
letra do estudante.

Figura 2 – Utilização de droga

Para a pergunta 3 do questionário pré “Em caso positivo, qual o tipo de droga?” foi utilizado o
universo dos 8 alunos que responderam sim à pergunta 2 (Figura 3). As 4 drogas mais utilizadas
coincidem com o resultado apresentado pelo relatório brasileiro sobre drogas, porém no relatório o
percentual da maconha é semelhante aos percentuais do êxtase e da cocaína (DUARTE et al., 2009, p.
59).

Figura 3 – Tipo de droga

Ainda dentro da pergunta 3 “Sabia as conseqüências do uso da droga?”, foi questionado se os
estudantes sabiam das conseqüências causadas pelo uso de drogas (Figura 4) e apenas 25% dos
estudantes sabiam da atuação prejudicial das drogas no organismo, o que novamente demonstra a
importância do trabalho desenvolvido. O entendimento dos efeitos prejudiciais na saúde, causados pelo
uso das drogas, pode ajudar a prevenir o seu uso.

Figura 4 – Consequência do uso de droga
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A quarta questão do questionário pré-avaliativo “Você acha que a escola deveria ter um papel
mais ativo na prevenção a escola? Por qual motivo?” nos mostra o pensamento dos alunos
entrevistados a respeito da prevenção de drogas na escola (Figura 5).
A grande maioria dos estudantes, 90%, acha que a escola deveria ter um papel ativo na
prevenção ao uso de drogas. A faixa da adolescência, uma etapa de transição entre a infância e a vida
adulta, é a faixa etária onde os jovens buscam um grupo que o defina, sendo um período de grande
vulnerabilidade devido à “pressão dos iguais”. Para uma maior eficiência a atuação deve envolver o
corpo escolar inteiro e colocar o adolescente como participante ativo do processo de elaboração dos
projetos utilizando linguagem acessível e escutando o que ele tem a dizer sobre sua realidade. É preciso
dar ênfase no investimento da formação de profissionais qualificados, bem treinados e habilidosos para
lidar com essas demandas.

Figura 5 – Consequência do uso de droga

Ao findar a apresentação, foi passado um questionário pós-avaliativo para os mesmos alunos
que haviam respondido ao questionário pré. A resposta dada à primeira questão do questionário pósavaliativo “Após o seminário, você se sente mais prevenido e informado sobre as conseqüências que as
drogas causam ao individuo?” reflete de modo claro o sucesso da atividade desenvolvida, pois 91% dos
estudantes declararam se sentir mais bem informados sobre o assunto, gerando entusiasmo para
continuarem se informando sobre esse importante tema (Figura 6). O esclarecimento direto e claro dos
danos físicos e morais resultantes da dependência química é uma forma eficiente de prevenção do uso
de drogas.

Figura 6 – Informação sobre onsequências do uso de droga

Na Figura 7, os dados nos mostram a motivação que o seminário gerou nos alunos, onde todos
acharam importante tratar desse assunto dentro da disciplina química, desmistificando o tabu que a
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disciplina química deva ser tratada como uma matéria chata e de decoreba. A possibilidade de ver algo
do cotidiano deles, dentro da disciplina foi o que gerou essa motivação.
Segundo Martins et al. (2003, p. 18) o conhecimento químico a ser trabalhado para o
entendimento de situações do cotidiano deve ser oferecido em um nível adequado ao desenvolvimento
cognitivo dos alunos, para que eles possam desenvolver uma aprendizagem significativa e duradoura.

Figura 7 – Importância da química abordaro assunto de drogas

5. CONCLUSÕES
Os resultados do presente trabalho demonstram claramente a necessidade urgente de um
programa de prevenção nas escolas, de um universo de 46 alunos na faixa de 13 a 22 anos, 17%
declararam já ter feito uso de drogas. Isso mostra que o perigo da droga está presente no cotidiano
desse alunado.
Outro dado alarmante é a desinformação sobre os malefícios das drogas, já que 75%
afirmaram não conhecer as conseqüências terríveis do uso de drogas, apesar de toda a informação que
circula na mídia.
O resultado foi tão satisfatório que vamos reproduzi-lo em outras escolas do projeto.
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APÊNDICES
Apêndice A - Questionário Pré
1 - Dentro do âmbito escolar você já participou de alguma palestra ou aula sobre drogas? Em
caso positivo, quantas vezes?
2 - Você já experimentou algum tipo de droga?
3 - Se Sim, Qual o tipo de droga? Quantas vezes? Por qual motivo? Sabia as conseqüências do
uso da droga?
4 - Você acha que a escola deveria ter um papel mais ativo na prevenção a escola? Por qual
motivo?
Apêndice B - Questionário Pós
1 - Após o seminário, você se sente mais prevenido e informado sobre as conseqüências que as
drogas causam ao individuo?
2 - Após o seminário, você acha que esse tipo de assunto deve ser mais explorado na escola?
3 - Você acha importante o ensino de química voltado para um assunto tão importante como o
de drogas?
Apêndice C - Roteiro da prática do Bafômetro
Objetivo: Construir um simulador de bafômetro.
Material: Béquer, erlenmeyer, espátula, pipeta, rolha e tubo de vidro recurvado.
Reagentes: Ácido sulfúrico concentrado, álcool e solução de dicromato de potássio a 3%.
Procedimento: Coloque em um erlenmeyer cerca de 100 mL de álcool e arrolhe conforme o
desenho abaixo (o tubo pelo qual se sopra deve estar mergulhado no álcool). No béquer coloque 45 mL
de solução de dicromato de potássio a 3% e em seguida cuidadosamente adicione 5 mL de ácido
sulfúrico concentrado. Coloque o béquer conforme a figura abaixo. Sopre e observe a mudança de cor
na solução sulfocrômica.

Reações:
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Redução: K2Cr2O7

Oxidação: CH3CH2OH

H+
H2O

K2O + Cr2O 3 + 3 [O]
Cr2O7 2

-

CH3CHO

Cr2O7 2

[O]

Esquema:

Figura 8 – Simulador de bafômetro

2349

[O]

-

CH3COOH
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RESUMO
O presente estudo trata de uma pesquisa realizada com os alunos de cinco (5) escolas estaduais do
Ensino Médio, que tem como objetivo principal mostrar as dificuldades de aprendizagem na disciplina
de Química pela visão dos alunos. Através deste estudo, pretende-se mapear essas dificuldades
apresentadas pelos discentes e fornecer subsídios para a solução dessas dificuldades de aprendizagem.
A metodologia utilizada foi o estudo de caso, e o instrumento utilizado foi um questionário contendo
onze (11) perguntas objetiva e subjetivas aplicados em salas de aulas. Os participantes de estudo foram
duzentos e sessenta e oito (268) estudantes do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio. A análise dos
resultados mostra que as principias dificuldades apontadas pelos alunos foram: falta de desinteresse por
parte dos alunos, pela disciplina ser de difícil compreensão, metodologia utilizada pelo professor e
deficiência em matemática, deste modo, mostrando que há lacunas na metodologia do processo ensinoaprendizagem.

Palavras-chave: Ensino de Química, aulas experimentais, dificuldades, metodologia.
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1. INTRODUÇÃO
Química é uma das disciplinas que compõem o programa curricular do Ensino Médio das escolas. A
aprendizagem de Química deve possibilitar aos alunos a compreensão das transformações que ocorrem
no mundo físico de forma abrangente e integrada, assimilando os conteúdos vistos em sala de aula com
as diversas situações vividas no cotidiano, para que esses alunos possam ser capazes de julgar com base
as informações adquiridas não somente na escola, mas também na mídia e com as pessoas, a fim de se
tornarem pessoas mais integradas com o mundo enquanto indivíduo e cidadão. Porém, essa disciplina,
por muitas vezes não é bem compreendida pelos alunos devido ao fato de estes considerarem esta
ciência como algo abstrato e totalmente fora do seu cotidiano e, portanto inutilizável. O aluno precisa
ver a Química teórica como a ciência que é responsável pela higiene pessoal, alimentos, bebidas,
remédios, cosméticos, dentre tantas outras áreas que fazem parte da rotina de qualquer ser humano.
Interessados em investigar as questões acima citadas e a opinião dos alunos sobre as dificuldades de
aprendizado na disciplina de Química, o presente trabalho objetiva diagnosticar as principais
dificuldades encontradas na disciplina de Química pelos alunos do Ensino Médio de cinco escolas
estaduais da cidade de Quixadá, procurando identificar os fatores que desmotivam a aprendizagem
deles nesta disciplina. Trata-se de um estudo exploratório para descobrir as causas do mau desempenho
na disciplina de Química. Parte-se da hipótese de que é necessário primeiro analisar a realidade em que
se encontram as escolas, para depois traçar um plano de atuação adaptado as reais necessidades de
cada escola.
Algumas vezes a dificuldade em Química está relacionada à forma como esse conteúdo é
apresentado ao aluno, com ênfase no uso de fórmulas e resolução de exercícios sem que seja feita
nenhuma relação com o cotidiano do aluno. Segundo Cardoso e Colinvaux (2000), a forma como são
ministrados os conteúdos, influencia diretamente no processo de desmotivação dos alunos. Sendo
assim, é preciso que os professores busquem novos métodos de ensino, uso do diálogo e de materiais
concretos e digitais que despertem a motivação nos alunos e tornem a disciplina mais interessante e
dinâmica. É importante relacionar os conceitos teóricos com o cotidiano dos alunos, valorizando sempre
o conhecimento científico.
O presente artigo está dividido da seguinte maneira: na segunda parte apresentamos a
fundamentação teórica; na terceira parte, a descrição da proposta; na quarta parte, a metodologia
utilizada na pesquisa; na quinta parte, resultados e discussões e, finalmente, as considerações finais.

2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No Brasil, a inserção do ensino das Ciências Naturais teve inicio na década de 50, com o objetivo de
formar cientistas. Assim, foi se impulsionando o avanço da Ciência e Tecnologia, dos quais dependia o
progresso do país, que na época passava por um grande processo de industrialização.
Conforme Krasilchik (2000), com o passar das décadas os objetivos do ensino das Ciências Naturais
foram se adaptando. Assim, em 1890, os educadores (de todos os graus de ensino) passaram por um
novo desafio: restituir o ensino de Química articulado com as necessidades e interesses dos alunos da
Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio). Segundo Pontes e colaboradores (2008), muitos alunos
apresentam dificuldades no aprendizado de Química e muitas vezes não conseguem perceber o
significado ou a importância do que estudam.
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Nessa perspectiva os alunos do Ensino Médio têm a disciplina de Química, como uma disciplina de
difícil compreensão, complicada, desinteressante e longe da sua realidade, apesar de possuir seus
conteúdos plenamente relacionados com o cotidiano do aluno. Conforme Pontes et al. (2008), isso
ocorre porque os professores de Química demonstram dificuldades em relacionar os conteúdos
científicos com eventos da vida, priorizando a reprodução do conhecimento, a cópia e a memorização,
esquecendo, muitas vezes, de associar a teoria com a prática.
De acordo com as ideias de Colello (2001), o fracasso escolar é um problema oriundo do fracasso do
ensino; porém vale destacar que o fracasso escolar, assim como o desempenho insatisfatório em uma
disciplina, pode ser, também, resultado de vários tipos de problemas, tais como: pessoal, social, cultural
e/ou político.
Existem ainda outros fatores associados ao fracasso na disciplina de Química: as escolas, que em
geral não possuem, ou não utilizam os laboratórios de ciências para aulas práticas; os conteúdos, por
serem transmitidos de forma descontextualizada, dificultando a aprendizagem dos alunos na disciplina,
tornando-a de difícil compreensão, e não despertando o interesse dos mesmos. Deste modo, a forma
como os conteúdos são ministrados, influenciam diretamente o processo de desmotivação do aluno,
pois a quantidade excessiva de conteúdos, muitas vezes abstrato ou ensinado de maneira confusa e
superficial, colabora com os fatores que desmotivam o estudo e o aprendizado de Química (CARDOSO;
COLINVAUX, 2000).
Quanto às aulas práticas nos laboratório de Ciências, Luburú (2007), afirma que a dificuldade para a
realização das mesmas está além da justificativa de falta de materiais e equipamentos laboratoriais.
Esse problema pode também ter relação com a ausência de preparo por parte dos docentes, ou mesmo
por desinteresse destes. Deste modo, muito dos professores se sentem desvalorizados. Perdendo assim
a vontade de inovar a forma a qual se leciona, tornando o Ensino de Química apenas informativo,
decorativo e monótono.
Outro fator importante, que deve ser lembrado nesse artigo está na formação dos professores da
área de Química. Destacando a insatisfação e inadequação dos cursos de formação dos mesmos. Em que
os cursos de Licenciatura em Ciências Naturais, especialmente da Química, não possuem uma sólida
fundamentação de conhecimentos: teóricos, didáticos e metodológicos. Ressaltando que os professores
formadores dos alunos das licenciaturas em geral, que futuramente serão professores, continuam com
uma prática pedagógica tecnicista, repassada apenas de informações livresca, sem a prática de novas
metodologias. Deste modo, ignorando e rejeitando as atividades que compõem as disciplinas chamadas
de pedagógicas. Assim, justificam-se a razão de termos alguns professores frustrados, sem novas
metodologias e com certa insegurança no desempenho da atividade profissional. As razões apontadas
para esses problemas são decorrentes da formação que tiveram.
Os currículos de formação profissional tendem a separar o mundo acadêmico do
mundo da prática. Por isso, procuram propiciar um sólido conhecimento básico-teórico
no início do curso, com a subsequente introdução de disciplinas de ciências aplicadas
desse conhecimento para, ao final, chegarem à prática profissional com os estágios
usuais de final de curso. No caso da formação docente, este modelo concebe e
constrói o professor ‘técnico’, pois entende a atividade profissional como
essencialmente instrumental dirigida para a solução de problemas mediante a
aplicação de teorias e técnicas (SCHNETZLER, 2000, p.21).

Porém, o fracasso do ensino de Química no Brasil, não é apenas dos professores, muitas vezes as
condições de trabalhos, falta de recursos multimídia e didático, escassez de biblioteca específica e
atualizada, falta de tempo para o planejamento de aulas teóricas e o preparo de atividades práticas, o
número excessivo de alunos por turma, baixo salário dos professores, fazendo com que a maioria
complete sua carga horária até o máximo com outras disciplinas, que não possuem formação e,
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consequentemente, causando o desinteresse por parte dos alunos, sendo um fator de extrema
importância e, ainda, a gestão escolar dificultando o trabalho do professor. Estes são fatores
importantíssimos que influenciam diretamente na qualidade do Ensino de Química.

3.

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

O presente estudo tem por objetivo mostrar as dificuldades de aprendizagem no Ensino de Química,
pela visão dos alunos do Ensino Médios de cinco (5) escolas estaduais.
Procura ainda indicar possíveis caminhos para a solução destas dificuldades mostrada pelos alunos,
com ações especiais como: o acompanhamento destes, pelos alunos do curso de Licenciatura em
Química e bolsistas do PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Que tem como
objetivo incentivar a formação de professores para a Educação Básica, especialmente para o Ensino
Médio, valorizar o magistério e estabelecer projeto de cooperação que elevem a qualidade do ensino
nas escolas de redes públicas. Salientando que o projeto já vem sendo implantado à quase dois anos na
cidade, e vem mostrando resultados positivos e aceitos pelos alunos, professores e escolas.

4.

METODOLOGIA

Para a realização do presente estudo, empreendemos um instrumento de coletas de dados,
questionários contendo onze (11) perguntas objetivas e subjetivas, com o objetivo de investigar os
principais fatores pela visão dos alunos que dificulta sua aprendizagem no Ensino de Química, sobre as
dificuldades encontradas na disciplina, o que dificulta a aprendizagem no Ensino química, metodologia
utilizada em sala de aula, relação da Química com o cotidiano do aluno.

4.1. Participantes
Participaram duzentos e sessenta e oito (268) alunos do Ensino Médio de cinco (5) escolas
estaduais. Deste total oitenta e oito (88) são alunos do 1º ano, cento e cinco (105) do 2º ano e setenta e
cinco (75) do 3º ano.

4.2. Procedimentos
O instrumento utilizado foi um questionário com onze (11) questões abertas e fechadas relacionada
com a visão dos alunos sobre a dificuldade de aprendizagem no Ensino de Química em cinco (5) escolas
estaduais. Sendo aplicado pelos bolsistas do PIBID. Explicou-se aos alunos que se tratava de uma
pesquisa do Projeto PIBID, com o objetivo de descobrir as dificuldades de aprendizagem no Ensino de
Química. A aplicação dos questionários durou cerca de vinte (20) minutos e, após o término, os
questionários foram recolhidos para análise.
Ressaltando que foi mantido o anonimato dos alunos, impossibilitando possíveis constrangimentos,
e que os mesmos pudessem expor suas dificuldades sem receio. Foi mencionado que não era obrigado
responder os questionários, já que o mesmo não estava vinculado à matéria.
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4.3. Análise e Interpretação dos Dados
Após o preenchimento dos questionários, os resultados obtidos foram submetidos a uma análise
estatística sendo apresentado a seguir. Contendo também a análise das respostas apresentadas pelos
alunos, conforme pode ser visto na tabela 1 abaixo:

Gráfico 1. Percentual de alunos que gostam da disciplina de Química

Fonte: Elaborada pelos autores

Conforme o gráfico 1, os dados indicam que a maioria dos alunos (63%) gosta da disciplina de
Química, porém o percentual dos alunos (37%) que não gostam da disciplina ainda é preocupante. Visto
que esse índice pode ser reflexo da forma como o ensino de Química estar sendo lecionado nas salas de
aulas, onde muito dos docentes acabam dando ênfase à memorização de fórmulas, priorizando os
cálculos e desvalorizando a experimentação e a construção do conhecimento científico dos discentes.
Como também a prática e execução de novas metodologias. Deste modo permitindo a dificuldade dos
mesmos em aprender a disciplina.
Ressaltando também que a afinidade com a disciplina é um fator muito importante para a
aprendizagem, visto que é muito difícil aprender aquilo que não se gosta. Deste modo é muito
importante que tanto o aluno como o professor goste do que estão fazendo.
Portanto, muito dos alunos responderam que “o não gostar da disciplina” deve-se a fatores como:
por ser uma disciplina de difícil compreensão, pela dificuldade em matemática, metodologia utilizada
pelo professor e por não ser interessante.

Ao justificar a resposta “Não”, alguns estudantes responderam o seguinte:
ESTUDANTE 1: “Por que é de difícil compreensão”. (1° ano).
ESTUDANTE 2: “Não gosto pelos cálculos e pelas regras que são muito complicadas”. (2° ano).
ESTUDANTE 3: “Não gosto porque as nossas aulas estão sendo apenas dentro da sala de aula, não
utilizando o laboratório para a diversificação das aulas”. (3° ano).
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Esta ultima resposta mostra que, para o aluno, além da diversificação das aulas, a Química é uma
disciplina na qual a prática não se desvincula da teoria. Mostrando assim o reconhecimento por partes
dos discentes na construção do pensamento científico. Assim segundo Millar (1998) os seres humanos
possuem uma curiosidade sobre o mundo natural que o conhecimento científico pode satisfazer.
Portanto este aluno espera que as aulas práticas contentem sua curiosidade sobre o conteúdo
abordado.

Gráfico 2. Percentual de alunos que tiveram aulas no Laboratório de Química

Fonte: Elaborada pelos autores

Conforme o gráfico 2, os dados indicam que embora boa parte dos alunos (60%) teve ou tem aulas
nos laboratórios de química, o percentual dos alunos que nunca tiveram é bem significativo. Salientando
que muitos desses alunos já estão concluindo o ensino médio e nunca tiveram aulas práticas. Nessa
perspectiva, pode-se avaliar a aplicação e aproveitamento dos recursos humanos e laboratoriais das
escolas, visto que muitas vezes a ausência dessas aulas experimentais se deve a inexistência de cargas
horária destinadas às aulas práticas, cursos de formações para que os professores atuem nos
laboratórios, falta de laboratório nas escolas, dentre outros impedimentos. Cabe mencionar que a falta
de laboratórios nas escolas, não explica a ausência de aulas práticas, pois hoje já é possível a execução
de aulas experimentais na própria sala de aula.
É fato que as aulas experimentais motivam e impulsiona alguns dos discentes a se interessarem
mais pelas aulas de Química, visto que muitos deles têm curiosidade de ver na prática como as reações
e os experimentos acontecem, por exemplo. Assim segundo Giordam (1999) consideram que a
experimentação desperta interesse entre os alunos, independente do nível de escolarização, uma vez
que tem caráter motivador, lúdico, vinculado aos sentidos. Maldaner (2003) afirma ainda que pensa-se
nas aulas práticas como motivação para aceitar melhor esses conteúdos e, na relação com a vida diária
para torná-los mais interessante e, assim, guardá-los melhor na memória.

Tabela 1. O que dificulta a aprendizagem da disciplina de Química

Dificuldades

Quantidade
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Percentual

Falta de atenção e
interesse dos alunos

69

25,74%

33

12,31%

24

11,18%

Comportamento
dos alunos

18

6,71%

Cálculos

14

5,22%

Falta de aulas
práticas

13

4,85%

Falta de recursos

10

3,73%

Disciplina muito
complicada

08

2,98%

Conteúdos

06

2,23%

Poucas horas aulas

06

2,23%

Outro

36

13,43%

Nada

08

2,98%

Não opinaram

17

6,34%

Deficiência em
Matemática
Metodologia
utilizada pelo professor

Fonte: Elaborada pelos autores

Diante do exposto percebemos que a maioria dos alunos (25,74%) encontra sua maior dificuldade
em aprender Química na falta de atenção e interesse dos mesmos por esta disciplina. Isso pode ser
explicado pelo acarretamento das demais dificuldades aqui expostas, pois, todos esses problemas como:
metodologia utilizada pelo professor, poucas horas aulas, falta de aulas práticas, falta de recursos
dentre outros, refletem na desmotivação dos alunos que, acabam perdendo o interesse pela disciplina
ou muitas vezes nem chegam a ter.
Com isso, se faz necessário uma maior conscientização por parte das escolas, dos professore e
alunos que, as dificuldades encontradas por ambos no processo ensino-aprendizagem de Química
devem-se muitas vezes a eles próprios por não darem a devida importância à educação e pela
acomodação do atual padrão de ensino. Neste enfoque, é preciso encarar as dificuldades encontradas
como desafios que fazem parte do próprio processo da aprendizagem e não como problemas insolúveis.
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Gráfico 3. Percentual dos alunos que acham que o professor deve melhorar a metodologia utilizada

Fonte: Elaborada pelos autores

Conforme o gráfico 3, os dados mostram que (87%) dos alunos acreditam que o professor pode e
deve melhorar a metodologia utilizada em sala de aula, que muitas vezes é a mais tradicional possível.
Este é um problema que está diretamente ligado a falta de preparação para o “ser professor”,
salientando que muitas vezes o professor não atua na sua área de conhecimento, e está ali apenas para
completar sua carga horária de trabalho e por isso deixa transparecer aos seus alunos a sua falta de
domínio da disciplina, não conseguindo torná-la interessante pelo fato dele próprio também não achála.
Diante desta situação, pode-se perceber a importância do professor estar em processo contínuo de
formação, buscando sempre se manter atualizado e acompanhar a constante evolução de novos
métodos para a melhoria e aperfeiçoamento da sua metodologia, através de diferentes recursos a fim
de superar os diversos e distintos problemas presentes no processo de ensino-aprendizagem.

Tabela 2. Percentual de alunos que sugeriram recursos para a aproximação deles com a Química
Sugestões

Quantidade

Percentual

Aulas Práticas nos
Laboratórios

128

47,76%

Aulas com Recursos
Multimídia

38

14,18%

Dinâmicas

11

4,10%

Trabalhos em Grupos

07

2,61%

Aulas de Campos

04

1,49%

Mais aulas Semanais

02

0,74%

Outros

12

4,47%

Não Opinaram

66

24,62%

Fonte: Elaborada pelos autores
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Conforme a tabela 2, os dados indicam que a maioria dos alunos (47,76%) sugeriu a utilização dos
laboratórios de química para a execução de aulas experimentais, visto que a utilização do mesmo é a
solução que precisa ser implantada para a tão esperada melhoria no Ensino de Química. Ressaltando,
que os PCNs deixam claro que a experimentação no Ensino Médio tem função pedagógica, sendo
diferente da experiência conduzida pelos cientistas. Deste modo havendo uma relação teoria-prática.
Assim, Chassot (2003) chama atenção para não se fazer um experimento pelo experimento, ou seja, sem
validade contextual do que se esta estudando. Portanto, não é simplesmente o fazer por fazer, o fazer
deve esta relacionada com a teoria estudada em sala de aula, ou vice versa.
Porém o laboratório de Química não é o único método que pode ser utilizado pelos docentes para a
contextualização das aulas, outros recursos são sugerido pelos alunos como: recursos multimídia, sendo
de fundamental importância, visto que hoje existem vários sites que simulam experimentos, a corrosão
da chuva ácida, por exemplo, que pode ser trabalhado em sala de aulas; aulas com data show
diversificando as aulas expositivas; trabalhos em grupos, ressaltando a importância de se trabalhar em
conjunto e a afinidade entre os alunos; dinâmicas, aulas de campos, dentre outras sugeridas pelos
alunos.
Ressaltando ainda a percentagem dos alunos (24,62%) que não opinaram, sendo um índice bem
significativo e preocupante, visto que muitos destes alunos estão desmotivados a ponto de não sugerir
nenhum recurso e outros não sabem e nem entendem o significado da palavra recurso.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo trabalho em questão foi possível constatar os fatores que dificultam o processo ensinoaprendizagem de química pela visão dos alunos de cinco (5) escolas estaduais.
Os resultados da pesquisa revelaram que as justificativas para as dificuldades e as alternativas de
melhoria do aprendizado na disciplina supracitada estão associadas a diversos fatores como:
metodologia utilizada pelo professor, pela disciplina ser de difícil compreensão, pela deficiência em
matemática, como também o uso de cálculo e a memorização de fórmulas. E em consequência disso os
alunos passam a ter aversão a Química, tornando as aulas um fardo em que eles têm quer carregar até a
conclusão do Ensino Médio. Pode-se ainda constatar que, em uma das cinco (5) escolas pesquisadas não
há laboratório de Química, o que explica, mas, não justifica o fato de muitos destes alunos estarem
concluindo o 3° ano e nunca tiveram uma aula experimental.
Portanto a relação teoria-prática e Química-cotidiano é praticamente nula, concluindo assim que o
Ensino de Química aperfeiçoa-se apenas na transmissão de conhecimento sem afinidade com o
cotidiano dos alunos e sem o possível desenvolvimento de habilidades investigativas dos mesmos.
Partindo dessas constatações e das sugestões apontadas pelos discentes para melhorar o seu
aprendizado no Ensino de Química, faz-se necessário que os professores de química adote uma nova
metodologia, com realização de aulas experimentais, utilização de recursos multimídia, atividades extras
(aulas de campo, trabalhos em grupos, entre outras) tornando assim, a sala de aula um ambiente
atrativo, moderno e dinâmico. Desta forma, concluímos que iniciativas como estas podem contribuir
para a elevação da qualidade da formação básica dos alunos do Ensino Médio.
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RESUMO
A Moringa oleifera Lam. vem sendo utilizada como importante complemento alimentar e
também na medicina popular. Em estudos recentes sobre a utilização das sementes da moringa para o
tratamento de água, descobriu-se que seu uso para esse fim é de alta importância porque pode remover
as bactérias na faixa de 90 a 99%. O objetivo deste trabalho foi quantificar o teor de compostos
fenólicos e flavonóides da cascas das sementes da M. oleifera. Os teores de compostos fenólicos e
flavonóides nos extratos das sementes variaram de 71,553 a 103,401 mg de equivalente de ácido
gálico/g de extrato e 38,648 a 42,969 mg de rutina/g de extrato.

Palavras-chave: Moringa oleifera Lam., compostos fenólicos, flavonóides
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1. INTRODUÇÃO
A família Moringaceae é composta por um único gênero e 14 espécies, dentre elas a Moringa
oleifera Lam. A M. oleifera é conhecida popularmente por moringa, cedro, lírio branco e quiabo-dequina. A moringa é originária do noroeste da Índia e é cultivada devido seu baixo custo de produção e
do seu alto valor nutricional, principalmente das folhas, frutos verdes e sementes torradas ricos em
minerais, vitaminas e todos os aminoácidos essenciais.
A M. oleifera vem sendo utilizada como importante complemento alimentar e também na medicina
popular. Em alguns países como a África, Ásia, Brasil e Filipinas, as folhas e vagens verdes estão sendo
utilizadas na dieta. Os países tais como a Guinea, La Reunion, Madagascar, Guiana e Burma, a moringa é
utilizada medicinalmente e no sudoeste da Ásia a população afirma que a moringa apresenta efeitos
benéficos na visão.
Devido à grande difusão da M. oleifera em muitos países e sua utilização na alimentação e na
medicina popular, esse trabalho tem como objetivo quantificar o teor de compostos fenólicos e de
flavonóides nas sementes.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As plantas medicinais têm sido utilizadas como medicamentos para o tratamento de uma série de
doenças desde os tempos remotos (NEWMAN, 2006). A avaliação do potencial terapêutico de plantas
medicinais e de alguns de seus constituintes, tais como flavonóides, alcalóides, triterpenos,
sesquiterpenos, taninos, lignanas, etc, tem sido objeto de incessantes estudos, onde já foram
comprovadas as ações farmacológicas através de testes pré-clínicos com animais. Muitas destas
substâncias têm grandes possibilidades de futuramente virem a ser aproveitadas como agentes
medicinais (CECHINEL FILHO E YUNES, 1998).
Atualmente há uma busca por substâncias capazes de retardar ou inibir a ação dos radicais livres e
outros agentes oxidantes que são os principais responsáveis pelo o envelhecimento precoce, doenças
degenerativas associadas ao envelhecimento, como doenças cardiovasculares, o câncer e disfunções
cerebrais, tais substâncias são denominadas de antioxidantes (SOUSA et al, 2007). Dentre as substâncias
com atividade antioxidante destacam-se os compostos fenólicos que são dividas em várias classes,
dentre elas os flavonóides (Figura 1) que devido presença do grupo catecol ou dihidroxil no anel B
(marcado em cinza), a presença da insaturação no anel C (marcado em cinza) e a presença da função 4oxo no anel C (marcado em cinza) lhe conferem a propriedade antioxidante e a capacidade de quelar
metais de transição como o ferro e o cobre (WILLIAMS et al, 2004; VECCHIA et al, 2009).

Figura 1 – Estrutura do flavonol quercetina mostrando características importantes na definição de potencial
antioxidante clássico dos flavonóides.
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A Moringa oleifera Lam. é originária da Índia, mas está amplamente difundida em vários países
como Egito, Tailândia, Malásia, Burma, Paquistão, Singapura, Jamaica e Nigéria África, Filipinas,
Madagascar, Guiana e Estados Unidos (CÔRREA, 1984; DUKE, 1987). No Brasil, a moringa está difundida
principalmente no nordeste onde está sendo utilizado na alimentação (folhas e frutos verdes) e na
coagulação/floculação da água (GALLÃO et al., 2006).
A M. oleifera é conhecida popularmente como moringa, cedro, lírio branco, quiabo-de-quina e
pertence à família Moringaceae (LORENZI E MATOS, 2002). A Moringa é uma espécie arbórea ainda
pouco conhecida, pode chegar a 10 m de altura, de copa rala, com folhas compostas bipinadas, de
folíolos obovais, pequenos e glabros. Flores amarelas, grandes em racemos pendentes. Seus frutos são
do tipo cápsula alada e deiscente com aspecto de uma vagem, podendo medir até 35 cm de
comprimento e marcado pelas sementes em seu interior; estas são trialadas e oleaginosas. É cultivada
no Brasil como planta ornamental e medicinal, onde atinge porte muito menor (LORENZI E MATOS,
2002; BEZERRA et al., 2004).
Estudos recentes relatam que as sementes da moringa são muito promissoras no sentido de
melhorar o processo de coagulação/floculação da água porque remove cistos de Giardia e
Cryptosporidium, acima de 90% (NISHI et al, 2011). Das sementes (Figura 2) pode ser obtido óleo que
poder ser utilizado na culinária no preparo de alimentos, na indústria para a fabricação de sabonetes,
cosméticos e ainda como combustível. O resíduo da extração do óleo das sementes pode ser utilizado
como fertilizante ou na alimentação animal (SANTANA et al, 2010). Gallão et al (2006) relatam que a
semente da moringa apresenta elevado teor de proteínas. Estudos ainda afirmam que a semente da
moringa pode ser usada no combate das larvas do mosquito Aedes aegypti, cuja substância responsável
é uma proteína denominada lectina, que impede o processo de digestão da larva provocando a sua
morte por desnutrição.

3. METODOLOGIA
3.1 Obtenção dos extratos
As sementes da M. oleifera foram coletadas no Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências
Agrárias (CCA) da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Após coleta foram moídas em moinho de facas e
extraídas com hexano e etanol durante 8 horas no sistema soxhlet. O material extraído com hexano e
com etanol foram concentrados em evaporador rotatório sob pressão reduzida, obtendo-se ao final os
extratos hexânico e etanólico.

3.2 Quantificação de compostos fenólicos totais
O teor de compostos fenólicos presentes nos extratos foi determinado pelo método
espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau com modificações utilizando o ácido gálico como padrão de
referência. Os extratos (10 mg) foram dissolvidos em metanol, transferindo-se quantitativamente para
um balão volumétrico de 10 mL e o volume foi completado com metanol. Uma alíquota de 100 μL foi
agitada com 500 μL do reagente Folin-Ciocalteau e 6 mL de água destilada em um balão volumétrico (10
mL) por 1 minuto; em seguida 2 mL de Na 2 CO 3 a 15% foram adicionados à mistura e agitada por 30 s.
Por fim, a solução teve seu volume acertado para 10 mL com água destilada e deixou-se em repouso por
2 horas ao abrigo da luz, medindo a absorbância das amostras a 750 nm utilizando-se cubetas de vidro
tendo como “branco” o metanol e todos os reagentes, menos o extrato. O teor de compostos fenólicos
totais foi determinado por interpolação da absorbância das amostras contra uma curva de calibração
construída (R = 0,999) com padrões de ácido gálico (10 a 350 μg/mL) e expressos como mg de
equivalente de ácido gálico (EAG) por grama de extrato. As análises foram realizadas em triplicata.

3.3 Quantificação de flavonóides
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O conteúdo de flavonóides totais nos extratos foi determinado por espectrofotometria de absorção
molecular utilizando solução metanólica de AlCl 3 com modificações. Transferiu-ƐĞ ƵŵĂ ĚĞϯϬϬ ʅ> ĚĂƐ
soluções dos extratos (1000 mg L-1) para balões volumétricos de 10 mL e adicionou-ƐĞϮϰϬʅ>ĚĞĄĐŝĚŽ
acético glacial (P.A), 4 mL de piridina (20%), 1 mL da solução de AlCl 3 (5%). Em seguida, completou-se o
volume das soluções com água destilada. Depois de 30 minutos de reação, mediu-se a absorbância no
comprimento de onda de 420 nm. Os teores de flavonóides totais foram determinados usando uma
curva analítica de rutina (R = 0,999) e os valores foram expressos em equivalente de rutina por grama de
extrato (mg de ER/g de extrato).

4. RESULTADOS E DICURSSÕES
O teor de compostos fenólicos totais foi expresso como equivalentes de ácido gálico por grama de
extrato variando de 71,553 a 103,401. O teor de flavonóides totais foi expresso em equivalentes de
rutina por grama de extrato variando de 38,648 a 42,969. Os resultados da quantificação dos compostos
fenólicos pelo método Folin-Ciocalteau e flavonóides totais estão descritos na Tabela 1.
Tabela 1 - Conteúdo de fenóis totais (FET) e flavonóides totais (FLT)

FET (mg de EAG/g de
extrato ± DP)

FLT (mg de ER/g de
extrato ± DP)

Extrato Hexânico

103,401 ± 5,439

38,648 ± 1,189

Extrato Etanólico

71,553 ± 2,025

42,969 ± 0,614

5. CONCLUSÃO
Os resultados sugerem que os extratos podem apresentar um bom potencial para estudos de suas
propriedades antioxidantes. Além disso, pretende-se caracterizar, isolar e quantificar os compostos
fenólicos e flavonóides presentes nos extratos estudados.
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RESUMO
As enzimas são biocatalisadores empregados na obtenção de produtos para a indústria química,
farmacêutica, alimentícia, têxtil, dentre outras. Das seis classes de enzimas existentes, as hidrolases são
as que apresentam maior percentual de aplicabilidade industrial, variando desde a produção de
detergentes até a resolução de misturas racêmicas para a produção de fármacos quirais. Dentre as
hidrolases as lipases se destacam por catalisar reações em uma ampla faixa de pH, por atuarem tanto
em meio aquoso (hidrolise) como em solventes orgânicos (esterificação, transesterificação e aminólise)
e por serem quimio-, régio- e enantiosseletivas. As lipases de origem vegetal apresentam custo de
produção significativamente menor que as de origem animal e microbiana, pois não necessitam de alto
grau de purificação e, em alguns casos apresentam seletividade e especificidade semelhantes às
microbianas. Assim, o presente estudo teve por objetivo avaliar a atividade hidrolítica em látex de seis
diferentes espécies de plantas, Ficus benjamina, Manihot glaziovii Muell. Arg., Calotropis procera,
Jatropha curcas L., Ficus pumila e Euphorbia tirucalli L.. A metodologia adotada baseou-se no fato de
que lipases verdadeiras apresentam a capacidade de hidrolisar triglicerídeos em ácidos graxos livres, e
estes podem ser determinados por titulação com base. Das seis amostras de látex a que apresentou
maior valor de atividade hidrolítica foi da espécie Calotropis procera (10,96 U/g), sendo considerada
uma promissora fonte de lipases para obtenção de biodiesel, entre outras aplicações.

Palavras-chave: látex, lipase, Calotropis procera, atividade hidrolítica
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1. INTRODUÇÃO
Os termos biocatálise ou biotransformação abrangem os processos em que um catalisador
biológico é utilizado para converter um substrato num número limitado de etapas enzimáticas. Para
estabelecer um processo de biotransformação eficaz, é necessária a análise detalhada dos fatores que
condicionam o desenvolvimento e otimização integrados de um processo biotecnológico. Algumas
vantagens dos biocatalisadores frente aos catalisadores químicos convencionais são a elevada
velocidade de reação, atuação em condições brandas, biodegrabilidade, compatibilidade com substratos
sintéticos, podem catalisar as reações nos dois sentidos e podem, ainda, apresentar alguma seletividade
quanto ao tipo de reação que catalisam (enantio-, esterio- e quimiosseletividade). Um grupo de
biocatalisadores bastante utilizados na aceleração de reações de hidrólise, esterificação,
transesterificação e interesterificação de triacilgliceróis são as enzimas da classe das hidrolases, mais
especificamente as lipases. Tais enzimas já são utilizadas em processos industriais e podem ser aplicadas
na produção de biocombustíveis como o biodiesel. As principais fontes de lipases são microbianas, que
apresentam custo de produção bastante elevado restringindo seu uso em escala industrial. Assim, a
busca por novas fontes de lipases tem se intensificado nos últimos anos, principalmente as de origem
vegetal, principalmente por serem de mais baixo custo. Diversos trabalhos relatam a utilização de látex
de origem vegetal na catálise de reação de hidrólise e transesterificação de óleos e gorduras para
produção de biodiesel, ou seja, como fontes de lípases. A presença de lipases em diversos materiais
pode ser detectada através da hidrólise do óleo de oliva e posterior quantificação dos ácidos graxos
liberados através de titulação com solução padrão de base forte (MOREIRA, 2007).
Com base no que foi exposto, o presente estudo teve por objetivo avaliar a capacidade hidrolitica
do látex das seguintes espécies vegetais: Ficus benjamina, Manihot glaziovii Muell. Arg., Calotropis
procera, Jatropha curcas L., Ficus pumila e Euphorbia tirucalli L. afim de utilizá-los futuramente na
catálise de reações de transesterificação para obtenção de biodiesel.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As enzimas são biocatalisadores empregados na obtenção de produtos para a indústria química,
farmacêutica, alimentícia, têxtil, dentre outras. As principais vantagens do uso de biocatalisadores, em
relação aos catalisadores convencionais, são a utilização em condições brandas, compatibilidade com
substratos sintéticos, seletividade quanto ao tipo de reação e, em alguns casos, catalise de reações nos
dois sentidos (CAMPBELL, 2000). Além disso, podem promover reações que são praticamente
impossíveis por metodologias tradicionais, como descarboxilação assimétrica, formação de ligação C-C
em água, oxidação estereosseletiva, transesterificação, interesterificação, hidrólise e desracemização
biocatalítica (FABER, 2000)
Segundo a União Internacional de Bioquímica (IUB) as enzimas podem ser divididas em seis classes,
de acordo com o tipo de reação que catalisam. Por exemplo, enzimas que catalisam reações de
oxirredução são classificadas como oxirredutases e enzimas que catalisam reações com transferência de
grupos funcionais são classificadas como transferases (VIEIRA, 2006). A Tabela 1 ilustra as seis classes
de enzimas definidas pela IUB, as reações mais comuns catalisadas por estas enzimas e os percentuais
de aplicabilidade em processos industriais.
Das seis classes de enzimas, as hidrolases são as que apresentam maior percentual de
aplicabilidade industrial, variando desde a produção de detergentes até a resolução de misturas
racêmicas para a obtenção de fármacos quirais (OLIVEIRA e MANTOVANI, 2009). Dentre as hidrolases,
as lipases se destacam por catalisarem a hidrólise de triacilgliceróis e reações reversas, como
esterificação, transesterificação e aminólise. Além disso, as lipases apresentam estabilidade em ampla
faixa de pH, são quimio-, régio- e enantiosseletivas e podem catalisar reações tanto em meio aquoso
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como em meio orgânico (GOMES et al, 2006; BARROS, FLEURI e MACEDO, 2010). As lípases também
fazem parte do grupo de enzimas mais utilizadas em processos biotecnológicos (cerca de 35% de todas
as enzimas), aplicadas na obtenção de produtos com alto valor agregado. São biocatalisadores
responsáveis por catalisar, entre outras, reações de hidrólise de óleos em ácidos graxos livres,
monoacilgliceróis, diacilgliceróis e glicerol. A busca de novas fontes de lipases, com o objetivo de
intensificar sua utilização de em escala piloto e industrial, vem impulsionando nos últimos anos estudos
para descoberta de novas fontes vegetais, como suas sementes, látex, folhas e caule (PAQUES e
MACEDO, 2006). Vários látex de origem vegetal já foram identificados como potenciais fontes de
lipases, entre eles podem ser citados os extraídos de espécies das famílias Asclepiadaceae,
Euphorbiaceae e Caricaceae (PALOCCI et al., 2003; ANGKANURUKPUN, SRIBURI e KANASAWUD, 2006;
PAQUES e MACEDO, 2006).
Tabela 1- Classificação das enzimas e aplicação em processos industriais
CLASSE

REAÇÃO MAIS COMUM

APLICAÇÃO (%)

Hidrolases

Hidrolise e formação de ésteres, amidas

60

Oxirredutases

Oxidação e redução de álcoois, epoxidação

25

Transferases

Transferência de grupos funcionais

5

Ligases

Reações aldolica, formação de ligação químicas por reações de
condensação, consumindo energia sob a forma de ATP

1

Liases

Formam ou destroem ligações duplas, respectivamente, retirando
ou adicionando grupos funcionais

5

Isomerases

Isomerizações como racemização, epimerização, rearranjos

1

As lipases podem ser obtidas de fontes animal, vegetal e microbiana com variação em suas
propriedades catalíticas. As lipases de origem animal e microbiano apresentam altos custos de
produção, com isso a utilização dessas enzimas em alguns processos industriais é inviabilizada. Já as
lipases de origem vegetal apresentam custo de produção significativamente menor, pois não necessitam
de alto grau de purificação e, em alguns casos apresentam seletividade e especificidade semelhantes às
microbianas (CARO et al, 2000).
A determinação da atividade lipásica pode ser determinada pela quantificação dos ácidos graxos
liberados pela hidrólise de triglicerídeos de azeite de oliva emulcionado com goma arábica. A
quantificação dos ácidos graxos livres pode ser realizada pelo método titulométrico ou colorimétrico. A
atividade enzimática é definida como a quantidade de enzima que libera 1 micromol (mol) de ácido
graxo livre por minuto, nas condições reacionais (SOARES et al, 1999; OLIVEIRA, 2000; MOREIRA, 2007).
3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Obtenção dos Látex
Foram coletadas seis amostras de látex provenientes de diferentes espécies vegetais (Ficus
benjamina, Manihot glaziovii Muell. Arg., Calotropis procera, Jatropha curcas L., Ficus pumila e
Euphorbia tirucalli L.). Os látex das espécies Ficus benjamina, Manihot glaziovii Muell. Arg., Calotropis
procera e Jatropha curcas L. foram coletados nas proximidades do campus do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE-campus de Quixadá), localizado na cidade de QuixadáCeará e das espécies Ficus pumila e Euphorbia tirucalli L. no Horto de Plantas Medicinais da
Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza-Ceará.
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A coleta foi realizada a partir de pequenos cortes feitos em diferentes partes do vegetal. Antes da
coleta a parte da planta selecionada para realização do corte foi previamente lavada com água destilada
e esterilizada com o auxilio de algodão embebido com etanol P.A. Após a coleta o látex foi armazenado
em frízer até o momento de sua utilização.
3.2 Determinação da Atividade Hidrolítica dos Látex
Para a determinação da atividade hidrolítica foi utilizado como substrato azeite de oliva (5% p/v),
emulsionado em goma arábica (10% p/v) em tampão fosfato de sódio 0,1M pH 7,0, segundo
metodologia adotada da literatura (MOREIRA, 2007). Em quatro erlenmeyers de 125 mL foram
adicionados 20 mL do substrato (emulsão), adicionados aproximadamente 0,5 g do látex em três
erlenmeyers (triplicata) e, no quarto foi adicionado 0,5 g de água destilada (branco reacional).
Posteriormente, os recipientes foram lacrados e submetidos a agitação por 30 minutos a 37 ºC e 150
rpm. Decorrido o tempo de reação, foram adicionados 20 mL de uma solução de acetona/etanol (1:1).
Em seguida, adicionou-se algumas gotas de fenolftaleina e as amostras foram tituladas (em triplicata)
com uma solução de NaOH 0,05 M. O procedimento foi realizado com as seis amostras de látex, e a
atividade hidrolítica foi determinada utilizando fórmula expressa pela Equação 01.
A H = (V a . V b ) . M . 1000

[Eq. 01]

t. m
Onde:
A H = Atividade hidrolítica (U/g)
V a = Volume de titulante usado para a amostra (mL)
V b = Volume do titulante usado para o branco (mL)
M=Molaridade da solução de NaOH
t= Tempo de reação (min)
m= Massa da amostra usada na reação (g)
4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Os valores de atividade hidrolítica para cada uma das amostras de látex estão dispostos na Tabela
2. Uma unidade de atividade hidrolítica foi definida como a quantidade de enzima que libera 1
ácido graxo por minuto nas condições reacionais descritas anteriormente.
Tabela 2 - Atividade hidrolítica dos látex vegetais
LÁTEX

ESPÉCIE VEGETAL

ATIVIDADE
HIDROLÍTICA (U/g)

1

Fícus benjamina

6,99±0,50

2

Manihot glaziovii Muell. Arg.

3,40±1,67

3

Calotropis procera

10,96±0,62

4

Jatropha curcas L.

6,29±0,99

5

Fícus pumila

3,10±0,90

Euphorbia tirucalli L.

2,64±0,42

6

a

a

Média da atividade ± desvio padrão
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O látex de Calotropis procera foi o material que apresentou maior atividade hidrolítica, 10,96 U/g.
Ficus benjamina também revelou uma boa capacidade hidrolítica (6,99 U/g), porém inferior a de C.
procera. Os resultados menos expressivos foram observados para os látex de Ficus pumila e Euphorbia
tirucalli L., com 3,10 e 2,64 U/g, respectivamente.
A lipase identificada no látex de Carica papaya é uma das mais utilizadas dentre as de origem
vegetal. Segundo Angkanurukpun, Sriburi e Kanasawud (2006) as atividades hidrolíticas para o látex
fresco, a fase superior do látex centrifugado e a lipase isolada do látex de C. papaya foram 88, 220 e
1.083 U/g, respectivamente, para hidrólise da trioleína, resultados bastante superiores ao registrados
neste estudo para Calotropis procera. Pode-se perceber, analisando os resultados do trabalho
anteriormente citado, que o processo de purificação da lipase através de congelamento, centrifugação e
liofilização do látex aumentaram bastante sua atividade hidrolítica. Este processo será realizado
futuramente com o látex de Calotropis procera para posterior utilização na obtenção de biodiesel.
Com relação aos dados da Tabela 2, vale salientar, que as medidas com maior desvio padrão
relativo foram dos látex coloridos das espécies Manihot glaziovii Muell. Arg., Jatropha curcas L. e Fícus
pumila, justificado pela dificuldade de visualização da viragem do indicador na titulação.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi avaliada a atividade hidrolítica de seis amostras diferentes de látex. Todas as amostras
apresentaram atividade de hidrolise do azeite de oliva, nas condições experimentais testadas. O látex de
Calotropis procera foi o que apresentou valor mais expressivo de atividade (10,96 U/g). Dessa forma, o
látex de C. procera surge como uma alternativa promissora de fonte de lipases, podendo ser testado em
estudos de obtenção de biodiesel, resolução cinética, entre outras possibilidades de utilização desse
grupo enzimático. A próxima etapa de nosso estudo é investigar a capacidade deste látex em catalisar
reações de transesterificação para produção de biodiesel.
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RESUMO
A determinação de nitrito e nitrato em alimentos, em especial, carnes e produtos cárneos,
possui importância no que tange a adição desses agentes conservantes como inibidores da proliferação
de agentes patogênicos, conferindo ao produto maior fixação da coloração, do sabor e da textura. No
entanto quando adicionados indiscriminadamente podem trazer inúmeros prejuízos à saúde humana.
Dessa forma, torna-se essencial o controle da quantidade de conservantes adicionados em produtos
alimentícios. O método descrito na Legislação vigente é muito laborioso e demanda longo tempo de
execução e elevado consumo de reagentes. Sendo assim, uma alternativa para a determinação de nitrito
e nitrato foi desenvolvida empregando sistema de análise por injeção sequencial. O sistema
desenvolvido possibilitou a determinação das espécies de forma sequencial e automatizada, com maior
velocidade analítica e menor consumo de reagentes, quando comparado ao método oficial.

Palavras-chave: qualidade de alimentos, sistema de análise por injeção seqüencial, análise em fluxo
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1. INTRODUÇÃO
A determinação de nitrito e nitrato em produtos alimentícios possui como principal
problemática a utilização demasiada de reagentes e a demanda de muito tempo. É possível perceber
que um dos fatores de principal importância está na determinação de íons nitrato, os quais estão
presentes em maiores concentrações e para serem determinados faz-se necessário a redução deste
utilizando cádmio. Vale salientar que a produção desse agente redutor necessita de grande quantidade
do metal, que apresenta grande toxicidade tanto para o ambiente quanto para os seres humanos.
A análise por injeção sequencial (SIA) é considerada a segunda geração de sistemas de Análise
por Injeção em Fluxo (FIA). Foi concebida em 1990 no sentido de simplificar mecanicamente os sistemas
FIA, facilitando a implementação dos métodos em fluxo no monitoramento on-line de processos
industriais, onde robustez, estabilidade por longos períodos, baixa necessidade de manutenção,
calibração automática e automação são requisitos essenciais. Sendo assim, o SIA demonstra ser uma
excelente alternativa para a determinação sequencial de espécies químicas em diferentes matrizes,
possibilitando menor gasto de reagentes, maior número de determinações em menor tempo (MASINI,
2008).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para a conservação de inúmeros produtos alimentícios, principalmente aqueles derivados de carne
e pescados, é utilizado nitrato e nitrito que atuam também como fixadores de coloração, aroma e sabor.
Percebe-se que esses íons inibem o crescimento de bactérias patogênicas e o surgimento de odores
rançosos que são indesejáveis (LOPES, 2005).
É observado que o consumo de alimentos contendo esses conservantes é de extrema importância
para a sociedade. A ingestão de nitrito pode causar metaemoglobinemia quando consumido em
quantidades relativamente altas. Peixes expostos a concentrações de 150 mg kg-1 de NO2apresentaram essa patologia (SCARANO e SAROGLIA, 1984). Além disso, o nitrito ao reagir com aminas
presentes no organismo pode levar a produção de nitrosaminas, que são agentes mutagênicos e
carcinogênicos. O nitrato, por sua vez, é a espécie que está presente em maiores quantidades como
agente conservante e quando ingerido sofre redução à nitrito dentro do organismo, levando a formação
de nitrosaminas (LOPES, 2005).
Dessa forma, é de suma importância o controle da concentração desses íons em produtos
alimentícios, devendo obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos pela Legislação. O limite
máximo permitido para a concentração de nitrito e nitrato em produtos de origem bovina é de 300 e
600 mg kg-1, respectivamente (ANVISA, 2009). O controle exercido pela vigilância sanitária assume
papel fundamental, de forma a inibir o uso indiscriminado desses aditivos, assim como a adição de
concentrações superiores.
De um modo geral a determinação de nitrito em produtos alimentícios é realizada
espectrofotometricamente pelo método de Greiss. Esse método baseia-se na reação de diazotação
desse íon com ácido sulfanílico seguida da copulação com n-naftiletilenodiamina (NED), o composto
formado a partir dessa reação assume coloração rósea que pode ser lido a 540 nm em um
espectrofotômetro. O esquema apresentado na Figura 1 representa o provável mecanismo da reação
(LOPES, 2005).
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Figura 1 - Reação que ocorre no método de Greiss.

O método oficial para determinação de nitrito baseia-se na reação em batelada de diazotação
do nitrito presente na amostra com ácido sulfanílico e copulação com cloridrato de alfa-naftilamina em
meio ácido, formando o ácido alfa-naftilaminonaftilamino-p-azobenzeno-p-sulfônico de coloração rósea.
Deve-se levar em consideração que, para as determinações de NO2- e NO3- em produtos cárneos, o
tratamento da amostra é considerado como a etapa crítica.
O método de Greiss é seletivo para nitrito, sendo assim para se fazer a determinação
espectrofotométrica de nitrato é necessário promover a redução desse íon. De acordo com o método
oficial, estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a redução de nitrato ocorre
com a utilização de cádmio esponjoso como agente redutor. A determinação de nitrato e nitrito de
acordo com o método oficial demonstra ser muito complexa e laboriosa, apresentando sérios
inconvenientes, como o consumo de tempo, grandes quantidades de cádmio, que provoca sérios danos
ambientais, requerendo diversas etapas. De acordo com essas considerações, diversos métodos
automáticos estão sendo desenvolvidos para a determinação desses íons em diferentes matrizes (LIMA,
2006).
A análise por injeção sequencial foi introduzida por Ruzicka e Marshall (1990), na qual pequenos
volumes de amostras e reagentes são aspirados para um único canal, misturados através de um fluxo e
bombeados para um detector. A instrumentação em um sistema SIA consiste de uma bomba de pistão
(ou peristáltica), uma única linha de transmissão e uma válvula seletora. Esta válvula é o componente
principal do sistema, contendo de seis a dez portas, além de uma porta central, que tem acesso a cada
uma das outras com a rotação da válvula. A ligação da válvula ao sistema de propulsão de líquidos é
feita com uma bobina coletora conectada na porta central da válvula seletora. As outras portas desta
válvula são conectadas a reagentes, amostra, padrões, detector, bobinas auxiliares, reservatório para
acúmulo de resíduos, etc. Um computador comanda a bomba e a válvula com um software apropriado
para controle sincronizado do movimento de ambos, assim como a aquisição de dados do detector.
Durante uma análise, volumes pré-determinados de reagentes e amostra são aspirados
sequencialmente para o interior da bobina coletora. Revertendo-se a direção do fluxo, a zona de
amostra é transportada em direção à cela de detecção através de uma bobina de reação, onde a
sobreposição das zonas ocorre por uma combinação de efeitos de dispersão axial, dispersão radial e
difusão (MASINI, 2008). Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um sistema SIA para
determinação sequencial de nitrito e nitrato baseado no método de Greiss, utilizando coluna de cádmio
coperizado.
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3. METODOLOGIA
3.1 Equipamentos
Para as determinações sequenciais de nitrito e nitrato pelo método de Greiss em sistema de injeção
sequencial, utilizando uma seringa contendo cádmio coperizado, foi empregado espectrofotômetro
FEMTO 432 (Brasil), equipado com cela de fluxo com caminho ótico de 10 mm e volume de 200 μL;
registrador Cole-Parmer, modelo Ross 101-A 1898 (EUA); bomba peristáltica Gilson MiniPlus 3 (França);
linhas de transmissão em polietileno (LOPES, 2005).
O dispositivo de redução de nitrato foi construído utilizando uma seringa de insulina de 7 cm de
comprimento, contendo 2,0 g de cádmio coperizado e colocando-se nas extremidades pedaços de
esponja de poliuretano. Para a produção do cádmio coperizado efetuou-se a lavagem de cádmio
granulado com 5 mL de ácido clorídrico 2,0 mol L-1, três vezes, em seguida reagiu-se 25 mL de sulfato de
cobre 1% durante três minutos sob agitação. Posteriormente, retirou-se o sobrenadante contendo
partículas coloidais de cobre e o excesso foi removido com auxílio de água ultra pura com resistividade
de 18,2 Mɏ. cm-1. A esponja de poliuretano permite que o fluxo passe livremente pela seringa, ao
mesmo tempo em que evita a perda do cádmio. A Figura 2 ilustra seringas de cádmio coperizado
confeccionadas utilizadas no sistema proposto.

Figura 2 - Coluna de cádmio coperizado.

O diagrama apresentado na Figura 3 ilustra a configuração do sistema proposto para as
determinações de nitrito e nitrato. O sistema foi construído de tal forma que as operações e reagentes
utilizados fossem iguais aos do procedimento em batelada, seguindo as mesmas etapas do método de
Griess.

Figura 3 - Diagrama do sistema SAI. R1=solução tampão de tetraborato pH 7,25. R2= solução mista de
sulfanilamida e n-naftiletilenodiamina. CC=coluna de cádmio coperizado. W=descarte.
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3.2 Reagentes e amostras
Todos os reagentes utilizados no sistema proposto possuíram grau analítico e as soluções foram
preparadas utilizando água ultrapura. Para a preparação do cádmio coperizado, foi necessária a
utilização de solução de sulfato de cobre II penta hidratado 1% (m/v), cádmio granulado e solução de
ácido clorídrico 2 mol L-1. Como reagente cromogênico, foi utilizada uma solução mista contendo nnaftiletilenodiamina (NED) 1 g L-1, sulfanilamida 40 g L-1 e ácido clorídrico 0,8 mol L-1. Para a ativação da
coluna de cádmio coperizado, preparou-se uma solução tampão de tetraborato pH 7,25, contendo
tetraborato de sódio 20% (m/v), etilenodiaminotetracetato (EDTA) 0,1% (m/v) e cloreto de amônio 10%
(m/v). Para a realização dos testes no sistema foram utilizadas soluções padrões mistas de nitrato e
nitrito em diferentes concentrações, partindo de uma solução estoque de concentração 200 mg L-1.
Foram coletadas amostras de quatro tipos de linguiça, identificadas popularmente como: defumada,
com gordura, temperada, e ressecada. Conforme o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade,
publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (RTIQ/MAPA), as linguiças são
classificadas, segundo a tecnologia de fabricação, como frescas, secas, coradas e/ou maturadas, cozidas,
etc. Após a avaliação sensorial e de embalagem, realizadas no laboratório, as amostras foram pesadas e
homogeneizadas em processador doméstico, acondicionadas em frascos de vidros limpos e secos e
armazenadas sob temperatura de refrigeração. Antes do processamento das amostras o invólucro foi
retirado, conforme recomendação da Instrução Normativa n. 20 de 21.07.99, publicada no DOU de
09.09.99.

3.3 Procedimentos
3.3.1 Configuração do sistema SIA
Para se estabelecer as sequencias de aspiração e bombeamento das soluções dos reagentes e
padrões, inicialmente foram preparadas soluções mistas de nitrato e nitrito em diferentes proporções.
No processo de determinação sequencial, a coluna de cádmio coperizado foi posicionada
horizontalmente a uma altura de 5 cm em relação à bancada. Foram definidos os seguintes parâmetros
experimentais: número de etapas; posicionamento dos componentes (soluções reagentes e padrão,
coluna, detector e descarte) do sistema; tempos de aspiração e bombeamento; ordens de aspiração e
bombeamento (direção) e as vazões.
3.3.2 Otimização do sistema
Para a construção do sistema proposto, foram realizados testes no intuito de verificar os melhores
tempos, vazões e ordem de aspiração de cada constituinte. A vida útil e a capacidade redutora do
cádmio também foram avaliadas. Para grande parte dessas avaliações foram utilizadas soluções padrões
mistas 1,00 mgL-1 contendo nitrito e nitrato.
3.3.3 Determinação de nitrito e nitrato (método oficial)
Para a realização das análises de nitrito e nitrato em amostras de embutidos cárneos, é necessário
realizar uma extração das mesmas no intuito de eliminar a gordura e a proteína presentes, as quais são
potenciais interferentes. Em geral, esse procedimento consta da extração aquosa à quente (~60 ºC) e
adição posterior de solução de ferrocianeto de potássio triidratado e solução de acetato de zinco. Em
seguida, faz-se reagir a solução obtida com sulfanilamida e cloridrato de alfa-naftilamina (BRASIL, 1998).
No caso da determinação de nitrato realizou-se, inicialmente, a sua redução a nitrito, de acordo com o
método oficial, preparando-se 20 g de cádmio esponjoso que irá reagir com a amostra extraída à
quente, reduzindo todo o nitrato presente em nitrito e dessa forma, pode-se proceder com a análise
calculando-se o teor de nitrito total. Deve-se salientar que o cádmio esponjoso pode ser produzido
fazendo-se a reação de 200 g de sulfato de cádmio com oito placas de zinco, espera-se que o cádmio se
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deposite nas placas de zinco, retira-o com uma espátula plástica e tritura-o, passando-o posteriormente
em uma peneira de 35 mesh.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Configuração do sistema
Inicialmente foram definidas as etapas para determinação sequencial de nitrito e nitrato, as quais
estão descritas na Tabela 1.
Tabela 1 - Sequencia utilizada no SIA para a determinação de nitrato e nitrito.
Etapa

Posição

Tempo (s)

Vazão

Direção

Volume (μL)

1

R1

10

1

aspirando

166,7

2

CC

20

1,4

bombeando

466,6

3

Amostra

10

1,4

aspirando

233,3

4

CC

20

1,4

bombeando

466,6

5

R2

10

1

aspirando

166,7

6

CC

15

1

aspirando

250

7

R2

10

1

aspirando

166,7

8

Detector

70

1

bombeando

1166,7

R1=solução tampão de tetraborato pH 7,25. R2= solução mista de sulfanilamida e nnaftiletilenodiamina.CC=coluna de cádmio coperizado. W=descarte.

No sistema, o tampão de tetraborato pH 7,25 era aspirado (etapa 1) e bombeado para a coluna de
forma a fazer a limpeza e ativação do cádmio presente, seguida da passagem de água pela coluna (etapa
2), para evitar contaminação. Posteriormente, a solução padrão mista era aspirada (etapa 3) e
bombeada para a coluna de cádmio coperizado (etapa 4), onde ocorria a redução do nitrato para nitrito.
Aspirava-se uma determinada quantidade da solução mista dos reagentes (etapa 5), no intuito de que
essa quantidade reagisse com a porção da solução padrão que não passou pela coluna. Na etapa 6,
aspirava-se a solução padrão que se encontrava na coluna de cádmio coperizado, seguida da aspiração
de mais solução mista dos reagentes (etapa 7). Essa segunda quantidade de reagentes era necessária
para reagir com a porção da solução padrão que havia passado pela coluna, ou seja, nitrito + nitrato.
Após esse processo, mandava-se para o detector a fim de realizar a medida do nitrito total (nitrito préexistente + nitrito oriundo da redução do nitrato), seguida da medida de nitrito (etapa 8) a 543 nm. A
concentração de nitrito e nitrato é calculada com base nas alturas obtidas.

4.2 Configuração do sistema
Inicialmente foi avaliado o perfil dos sinais para o sistema proposto com baixas concentrações dos
íons nitrato e nitrito (Figura 4), e com concentrações mais altas (Figura 5).
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Figura 4 - Siagrama contendo uma curva com diferentes proporções de nitrato e nitrito para baixas concentrações.
(1) 1 mg L-1 de NO 3 - ; (2) 1 mg L-1 de NO 2 -; (3) 1,5 mg L-1 de NO 3 - : 1,5 mg L-1 de NO 2 -; (4) 2,0 mg L-1 de NO 3 - : 0,5 mg L-1 de NO 2 - .

A mudança nas proporções de nitrito e nitrato possibilita diferentes perfis de picos, o que permite
observar que a depender da proporção torna-se difícil a identificação do pico de nitrito total e o pico
apenas de nitrito. Verifica-se ainda, que a utilização de diferentes proporções permitiu avaliar a
robustez do método proposto, bem como avaliar a independência da concentração de nitrito com
relação à concentração de nitrato.

Figura 5 - Siagrama contendo uma curva com diferentes proporções de nitrato e nitrito para concentrações mais
altas. (5) 2,5 mg L-1 de NO 3 -: ,0 mg L-1 de NO 2 -; (6) 3,0 mg L-1 de NO 3 -:2,0 mg L-1 de NO 2 -; (7) 4,0 mg L-1 de NO 3 -: 1,5 mg L-1 de
-

-1

-

-1

-

-1

-

-1

-

-1

-

-1

NO 2 (8) 5,0 mg L de NO 3 :3,5 mg L de NO 2 (9) 1,0 mg L de NO 3 :0,5 mg L de NO 2 ; (10) 3,5 mg L de NO 3 :1,5 mg L de
NO 2 .

Foi observado também o comportamento do sistema na obtenção de uma curva com a mesma
proporção de nitrato e nitrito (Figura 6). A partir da qual foi definida a faixa de trabalho do método,
visto que em concentrações abaixo de 1,0 mg L-1 de nitrato e 0,5 mg L-1 de nitrito não é possível ser
detectada, ao mesmo tempo em que concentrações a cima de 3,5 mg L-1 de nitrato e 1,75 mg L-1 de
nitrito não ocorre a separação entre dois picos.

2377

Figura 6 – Siagrama contendo uma curva com proporção 2:1 nitrato e nitrito. (1) 1 mg L-1 de NO 3 - : 0,5 mg L-1 de NO 2 -;
-1

-1

-

-1

-

-

-1

-

-1

-

-1

(2) 1,5 mg L de NO 3 : 0,75 mg L de NO 2 ; (3) 2,0 mg L de NO 3 : 1,0 mg L de NO 2 ; (4) 2,5 mg L de NO 3 : 1,25 mg L de
-1
-1
-1
-1
NO 2 ; (5) 3,0 mg L de NO 3 : 1,5 mg L de NO 2 (6) 3,5 mg L de NO 3 : 1,75 mg L de NO 2 .

A partir das alturas obtidas, construiu-se uma curva analítica de nitrito (Figura 7). Posteriormente,
estabeleceu a relação matemática das alturas dos picos com as concentrações de nitrato e nitrito para
obtenção das concentrações desses íons.

Absorbância

1,60

1,20

0,80
y = 0,784x - 0,1553
2
R = 0,9952

0,40

0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Concentração de Nitrito (mg L-1)

Figura 7 - Curva analítica para nitrito.

4.1.2 Teste da quantidade de reagentes
Esse teste foi realizado aspirando-se diferentes quantidades de reagentes na mesma situação
analítica. As respostas obtidas com diferentes quantidades de reagentes são apresentadas na Tabela 2.
Com base nos dados apresentados (Tabela 2), foram obtidas as curvas para nitrito total e nitrito,
apresentadas na Figura 8.

Tabela 2 - Teste volume de reagente aspirado.
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Tempo de aspiração

Absorbância para

Absorbancia para

de reagentes (s)

nitrito total

Nitrito

3

0,059

0,027

5

0,064

0,034

8

0,075

0,044

10

0,081

0,049

12

0,087

0,05

Pode-se observar que a sensibilidade do método aumenta com o tempo de aspiração do reagente,
aumenta-se o sinal analítico de ambos os compostos determinados. Entretanto, verifica-se que em um
determinado ponto, o aumento da quantidade de reagentes não fornece melhores sinais, apenas
promovendo maior gasto de reagentes de forma desnecessária pelo método.
0,10

Absorbância

0,08

0,06

0,04

0,02

0,00
0

2

4

6

8

10

12

14

Tem po de aspiração (s)
Sinal para nitrito total

Sinal para nitrito

Figura 8 – Comportamento do tempo de aspiração de reagentes versus sinal de nitrito total e de nitrito.

Com relação à eficiência da coluna, foi possível observar que havia um decréscimo notável de sua
eficiência com o tempo. Observou-se que após uma semana de análise o cádmio coperizado já não
atuava como agente redutor do nitrato, sendo necessário fazer um reaproveitamento do mesmo.
Ainda com relação a coluna de cádmio, foi observado que para a determinação de nitrato era
necessária uma etapa de ativação da coluna, passando por ela uma solução tampão de tetraborato pH
7,25. Verificou-se que apenas a passagem de água ultrapura pela coluna de cádmio, resultava na
desativação da mesma, ou seja, a coluna perdia a capacidade redutora. Já uma solução tampão
contendo EDTA, promove a proteção do cádmio impedindo a formação de uma película de hidróxido de
cádmio (Equações 1 a 3).
NO 3 - + H 2 O + 2eCd + ½ O 2 + H 2 O
NO 3 - + Cd + EDTA-4 + H 2 O
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NO 2 - + 2OH-

[Eq. 01]

Cd (OH) 2

[Eq. 02]

NO 2 - + Cd (EDTA)2- + 2 OH-

[Eq. 03]

Para a realização da determinação da concentração tanto nitrito como de nitrato, foi necessário a
construção de uma curva de calibração no espectrofotômetro, utilizando concentrações conhecidas de
nitrito. Após traçar a curva realizou-se a diluição das amostras, já extraídas, e a sua reação com a
sulfanilamida e o n-naftiletilenodiamina. Entretanto, ao fazer a leitura das amostras em
espectrofotômetro, foi percebido que o sinal analítico obtido para as amostras analisadas não diferia
significativamente do sinal dos brancos. De acordo com a Legislação o limite máximo de nitrito que é
permitido em produtos cárneos é 0,03 g/100g. Sendo assim, de acordo com os resultados obtidos,
verificou-se que as amostras analisadas estavam dentro dos parâmetros impostos. No entanto, como o
limite de detecção no sistema desenvolvido é de 0,3010 mg L-1, não foi possível comparar o resultado
obtido utilizando-se o método oficial, com o do sistema desenvolvido.

5. CONCLUSÃO
De acordo com os resultados preliminares, o método de análise por injeção sequencial demonstra
ser uma potencial alternativa para a determinação sequencial de nitrito e nitrato em produtos
alimentícios, em especial, embutidos, utilizando menor quantidade de reagente e menor tempo de
análise de forma contínua e automatizada. A etapa seguinte deste trabalho visa à validação do método
proposto.
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RESUMO
O elevado nível de toxicidade apresentado pelo fenol e seus derivados nitrados e clorados torna
indispensável o tratamento de efluentes industriais que utilizam e descartam tais compostos em suas
rotas de processamento. Devido à elevada toxicidade, a Agência de Proteção Ambiental (US EPA) e a
União Européia incluíram o fenol e vários clorofenóis e nitrofenóis na lista de poluentes prioritários a
serem monitorados no ambiente aquático. No Brasil a Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de
2005, estabelece 0,5 mg/L como a concentração máxima de fenol a ser lançado por qualquer tipo de
efluente. A concentração máxima de fenol para descarte em águas superficiais deve ser inferior a 1
mg/L. No que diz respeito à água para abastecimento público, a União Européia admite uma
concentração máxima de 0,5 μg/L. Neste contexto, o tratamento eletroquímico vem sendo utilizado
como um procedimento alternativo para a remoção destes poluentes em efluentes industriais. Neste
trabalho, estudou-se a eficiência da oxidação eletroquímica em meio aquoso das moléculas poluentes
de 4-clorofenol (4CP) e de 4-nitrofenol (4NF) a temperatura ambiente (28oC) em eletrodo óxido
Ti/Ru 0,3 Ti 0,7 O 2 a pH 6,0 sob potencial de 1,0; 1,5 e 2,0 V. Os resultados de degradação para ambas as
moléculas mostraram-se promissores com eficiências de remoção de 60,7% para o 4-clorofenol e de
95,7% para 4-nitrofenol após 4 horas de reação sob potencial de 2,0 V. Do ponto de vista cinético para
ambos os fenóis a constante de primeira ordem (min-1) obedeceu a seguinte ordem: k1 (2,0 V) > k1 (1,5
V) > k1 (1,0 V).

Palavras-chave: Processos de Oxidação Avançada, Oxidação Eletroquímica, 4-clorofenol, 4-nitrofenol,
Ti/Ru 0,3 Ti 0,7 O 2 .
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1. INTRODUÇÃO
Os clorofenóis (CPs) são considerados compostos altamente tóxicos e pouco biodegradáveis e
apresentam propriedades carcinogênicas e recalcitrantes. Estes são utilizados como conservantes de
madeira, herbicidas, inseticidas e fungicidas, também podem ser formados como subprodutos a partir
do branqueamento de celulose com cloro, cloração de água e incineração incompleta (XIN-HUA et al.,
2005).
Devido à elevada toxicidade, a Agência de Proteção Ambiental e a União Européia incluíram o fenol
e vários clorofenóis e nitrofenóis na lista de poluentes prioritários a serem monitorados no ambiente
aquático. A Agência de Proteção Ambiental determinou que a concentração máxima de fenol para
descarga em águas superficiais deve ser inferior a 1 mg/L (SRIVASTAVA et al., 2006 e ERSÖZ et al., 2004).
No que diz respeito à água para abastecimento público, a União Européia admite uma concentração
máxima de 0,5 g/L (ERSOZ et al, 2004 e SATHISHKUMAR et al., 2007). No Brasil o controle é feito pela
Resolução do CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, estabelecendo 0,5 mg/L como a concentração
máxima de fenol a ser lançado por qualquer tipo de efluente.
Métodos eletroquímicos vêm sendo estudados como alternativa para a degradação destes
compostos, sendo este processo capaz de levar à completa mineralização de poluentes orgânicos e
assim reduzir a carga orgânica e tóxica lançada no meio ambiente (CAÑIZARES et al., 2004).
A tecnologia eletroquímica permite prevenir e corrigir problemas ambientais causados pelo descarte
de efluentes industriais no meio ambiente. Estes métodos têm despertado bastante interesse devido
sua versatilidade no tratamento de líquidos, gases e possíveis sólidos, além de se tratar de uma técnica
ambientalmente correta, uma vez que utiliza como reagente o elétron, considerado um reagente limpo
(PANIZZA et al., 2000).
Nos processos eletroquímicos a oxidação de substratos orgânicos é iniciada pelos radicais hidroxilas
os quais são gerados eletroquimicamente na superfície dos Anodos Dimensionalmente Estáveis - ADEs
(JEDRAL et al., 1999).
Neste trabalho propomos investigar a eficiência do eletrodo de óxido de Ru 0,3 Ti 0,7 O 2 no processo de
degradação eletroquímica em meio aquoso e a temperatura ambiente (28oC) das moléculas de 4clorofenol (4CP) e de 4-nitrofenol (4NF).

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Fenóis são extensivamente utilizados em indústrias químicas e petroquímicas, sendo comum a
presença dos mesmos em efluentes industriais. O elevado nível de toxicidade e persistência
apresentado por estes compostos, tem incentivado pesquisadores no desenvolvimento de novas
tecnologias de tratamento para destruição dos mesmos. Entre estas os Processos Oxidativos Avançados
(POAs) se destacam por poderem levar à completa mineralização das espécies recalcitrantes.
O processo eletroquímico oferece altas eficiências de remoção e possuem menores exigências de
temperatura em comparação com os tratamentos não-eletroquímicos (MOHAN et al., 2007). Além dos
parâmetros de funcionamento, em geral, a eficiência dos processos eletroquímicos na oxidação de
compostos orgânicos depende do tipo de eletrodo utilizado e das condições de potenciais/correntes
aplicadas (ZAGGOUT et al., 2008).
Eletrodos de óxidos vêm tendo aplicação promissora em diferentes ramos da indústria
eletroquímica, tais como: galvanoplastia, síntese orgânica, evolução de hidrogênio e nas reações de
oxidação eletroquímica de compostos orgânicos (KRISTÓF et al., 1993; COMNINELLIS et al., 1995).
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Eletrodos de óxidos são estudados em diversas aplicações tecnológicas devido à sua boa estabilidade
eletroquímica em relação aos eletrodos metálicos convencionais. Em função destas características os
mesmos recebem a denominação de Anodos Dimensionalmente Estáveis (ADEs).
Os ADEs foram desenvolvidos inicialmente por Beer, no início da década de 60, observando-se que
os mesmos apresentavam maior eficiência que os correspondentes metais puros (TEIXEIRA, 2000). Um
bom material eletródico deve possuir os seguintes requisitos principais (TRASATTI et al., 1984) de:
elevada área superficial, alta condutividade elétrica, excelentes propriedades eletrocatalíticas, elevada
estabilidade química e mecânica, alta seletividade, disponibilidade, baixo custo e não ser poluente.
A oxidação eletroquímica de compostos orgânicos (R) por ADEs é descrita na literatura de acordo
com o mecanismo (Equações 1 a 3) apresentado abaixo (ALVES et al., 2004):
MOx + H 2 O  DKǆ;ͻK,Ϳн,ннĞ-

[Eq. 1]

R + MKǆ;ͻK,ͿMOx + CO 2 + H+ + e-

[Eq. 2]

DKǆ;ͻK,Ϳ MOx + ½O 2 + H+ + e-

[Eq. 3]

Considerando o problema ambiental, a meta da oxidação eletrocatalítica de compostos orgânicos é
elaborar materiais anódicos não tóxicos, de baixo custo e com elevada eficiência de conversão da
matéria orgânica em CO 2 . Outro fato importante a ser considerado é que a toxicidade dos
intermediários formados que deve ser a menor possível.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Preparação do óxido de Ru0,3Ti0,7O2 e montagem do sistema eletroquímico
Os eletrodos de óxidos de Ru 0,3 Ti 0,7 O 2 foram obtidos sobre substrato de titânio proveniente da
TiBrasil Ltda. Inicialmente, os substratos de titânio foram polidos mecanicamente com lixa de
granulometria 120, seguido de desengraxe por imersão em NaOH 10%, por 10 minutos. Após a
eliminação do álcali por lavagem com água destilada, o substrato de titânio foi submetido a ataque
químico por 5 minutos em H 2 C 2 O 4 10% a quente, com a finalidade de aumentar a rugosidade e facilitar
a adesão da solução precursora à superfície do substrato.
Os óxidos foram então depositados sobre a superfície de titânio por meio da técnica de
pincelamento (brushing coating). Soluções de RuCl 3 e TiO 2 foram preparadas na concentração de
1mol.dm-3 a partir da dissolução destes sais em álcool isopropílico. A solução precursora foi preparada a
partir da mistura das soluções de RuCl 3 e TiO 2 na proporção de 3:7, respectivamente.
Após pintura com a solução precursora, os substratos foram secos com jato de ar quente e levados
ao forno mufla por 5 minutos a 500°C. Após esta etapa, os mesmos foram acondicionados em um
dessecador até atingirem a temperatura ambiente e serem pesados. Este procedimento foi repetido até
obtenção de uma massa de aproximadamente 2 mg, o que corresponde a uma camada de óxido com
espessura de 2μm. Sequencialmente procedeu-se à etapa de calcinação em forno mufla a 500oC por 1h
para estabilização dos óxidos formados e eliminação de impurezas residuais. O cálculo da massa de
óxido a ser depositada foi feito levando-se em consideração a espessura da camada, a percentagem de
cada óxido e suas respectivas densidades.
Em seguida, foi feita a montagem final do eletrodo, como visto na figura 1. Sistematicamente foi
feito o contato elétrico entre a placa metálica (substrato de titânio de 1cm2) e um fio de cobre,
utilizando para isto cola condutora de prata. Depois de 24 horas, o conjunto foi inserido em um tubo de
vidro de aproximadamente 10 cm de comprimento e 6,0mm de diâmetro interno. Por fim, introduziu-se
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na extremidade do eletrodo um tampo de papel com resina epóxi para evitar infiltração de líquidos
durante o uso dos eletrodos.
Os experimentos eletroquímicos foram realizados utilizando um sistema convencional, composto
pelo eletrodo de trabalho (Ru 0,3 Ti 0,7 O 2 ), um eletrodo auxiliar (platina), um eletrodo de calomelano
saturado (Hg/Hg 2 Cl 2 .KCl) usado como eletrodo de referência e a solução aquosa de 4-clorofenol e 4nitrofenol.

Figura 1 - Diagrama esquemático da montagem do eletrodo de trabalho empregado nos estudos
eletroquímicos.

3.2 Caracterização física e química dos eletrodos
A caracterização física da superfície dos eletrodos foi feita por microscopia eletrônica de varredura
(MEV), em um microscópio PHILIPS, modelo XL-30. A análise da composição química do óxido obtido foi
feita por meio da técnica semi-quantitativa de energia dispersiva de raios-X (EDX), utilizando um sistema
LINK Analytical, modelo QX-2000, acoplado ao microscópio eletrônico PHILIPS. Detalhes da
caracterização podem ser encontrados em NOGUEIRA, 2009.

3.3 Caracterização eletroquímica dos eletrodos e ensaios de eletro-oxidação
A caracterização eletroquímica do eletrodo de Ru 0,3 Ti 0,7 O 2 e a estabilidade da camada de óxido foi
verificada por meio de voltametria cíclica, à temperatura de 28oC, utilizando um sistema
potenciostato/galvanostato AUTOLAB modelo PGSTAT 101, conectado a um computador e controlado
pelo software NOVA 1.5, que permite a aquisição e tratamento dos dados experimentais.
Os estudos de degradação eletrocatalítica foram realizados em uma célula eletroquímica com
capacidade máxima de 50 mL, consistindo de um único compartimento com tampa de teflon contendo
quatro orifícios, três destinados à fixação dos eletrodos de referência, auxiliar e de trabalho, e um
destinado à saída dos gases gerados durante a reação eletrolítica.
Experimentalmente foram empregadas soluções sintéticas dos poluentes 4-clorofenol e 4nitrofenol na concentração inicial (C 0 ) de 20 mg/L utilizando Na 2 SO 4 0,25M como eletrólito. Os ensaios
foram conduzidos à temperatura ambiente (28oC), pH natural (6,0) e com potenciais de 1,0; 1,5 e 2,0 V.
As alíquotas para acompanhamento cinético da degradação foram retiradas em intervalos
regulares de 1, 2, 3 e 4 horas. O monitoramento da concentração residual do 4-clorofenol foi realizado
por HPLC, usando coluna C18 Microsorb-MV 100-5 nas seguintes condições cromatográficas: sistema
ŝƐŽĐƌĄƚŝĐŽĐŽŵĨĂƐĞŵſǀĞůŵĞƚĂŶŽůͬĄŐƵĂ;ϱϬ͗ϱϬǀͬǀͿ͕ʄсϮϴϬŶŵ͕Yсϭ͕ϱŵ>ͬŵŝŶe volume de injeção de
ϮϬ ʅ>͘ WĂƌĂ Ă ŵŽůĠĐƵůĂ ĚĞ ϰ-nitrofenol também foi utilizada a técnica HPLC, usando coluna C18
Microsorb-MV 100-5 nas seguintes condições cromatográficas: sistema isocrático com fase móvel
ŵĞƚĂŶŽůͬĄŐƵĂ;ϱϬ͗ϱϬǀͬǀͿ͕ʄсϮϳϬŶŵ͕Yсϭ͕Ϭŵ>ͬŵŝŶĞǀŽůƵŵĞĚĞŝŶũĞĕĆŽĚĞϮϬʅ>͘

2384

Os parâmetros cinéticos de degradação relacionados ao efeito da concentração inicial das
moléculas fenólicas foram obtidos a partir do modelo clássico de primeira ordem, conforme a Equação 4
a seguir:

ln

C1
 k1 . t
C0

[Eq. 4]

Onde: C 1 é a concentração dos poluentes em um dado tempo reacional t; C 0 é a concentração inicial e
k1 é a constante de velocidade de primeira ordem (min-1).
Para estimativa das eficiências de degradação das amostras das moléculas de 4-clorofenol e 4nitrofenol foi utilizada a Equação 5 a seguir:

 Cf
Eficiência (%)  1 
 C0


 x 100%


[Eq. 5]

Onde: C f corresponde à concentração das soluções de 4-clorofenol e 4-nitrofenol em um dado tempo
reacional t após o tratamento de eletro-oxidação e C 0 é a concentração inicial da solução das moléculas
em questão.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
4.1 Caracterização morfológica e química da superfície dos eletrodos
As características superficiais determinadas por MEV dos filmes de óxido de Ru 0,3 Ti 0,7 O 2 , e do
substrato de titânio utilizado como suporte estão apresentadas na Figura 2. A composição química da
superfície do substrato de titânio e dos óxidos depositados sobre a mesma foi realizada pela técnica
semi-quantitativa de EDX e os resultados são expressos em forma de composição percentual na Tabela1.

(a)

(b)

Figura 2 – Micrografia da superfície do substrato de titânio (a) e da superfície do óxido de
Ru 0,3 Ti 0,7 O 2 (b).
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De acordo com o observado na Figura 2a, a superfície do substrato de titânio mostra-se
homogênea e com ranhuras provenientes do polimento com a lixa de 120. Na Figura 2b, o filme de
óxido depositado sobre o substrato de titânio apresenta rachaduras, características de uma morfologia
tipo barro rachado (cracked-mud) de elevada área superficial.

Tabela 1- Composição química dos elementos (Ru e Ti) na camada de óxido obtida a partir de
soluções precursoras.
Composição
Nominal/at%

Composição
Experimental/at%

Ru (%)

Ti (%)

Ru (%)

Ti (%)

30

70

28

72

Do ponto de vista químico a composição percentual detectada por EDX: 28% de RuO 2 e 72% de
TiO 2 , a qual é muito próxima daquela presente na solução precursora (30% de RuO 2 e 70% TiO 2 ). Tal
proximidade entre os valores apresentados na composição nominal da solução precursora e os valores
obtidos pela técnica de EDX para a camada de óxido depositada, permitem constatar a eficiência do
processo utilizado para obtenção do eletrodo de trabalho utilizado.

4.2 Estudos eletroquímicos de oxidação do 4-clorofenol e 4-nitrofenol
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A Figura 3 mostra a cinética de degradação do 4-clorofenol e 4-nitrofenol a temperatura ambiente
(28oC), segundo o modelo de 1ª ordem.
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Figura 3 - Cinética de degradação oxidativa do 4-clorofenol (a) e 4-nitrofenol (b) em diferentes
potenciais. C o = 20 mg/L, T = 28oC, pH = 6,0.
Na Tabela 2 estão apresentados os percentuais de degradação e os parâmetros cinéticos relativos à
modelagem cinética aplicada aos dados de oxidação eletroquímica das moléculas fenólicas utilizando o
anodo óxido de Ru 0,3 Ti 0,7 O 2 sob potenciais constantes de 1,0; 1,5 e 2,0V.
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Tabela 2 – Eficiências de degradação e parâmetros cinéticos de primeira ordem para a oxidação
eletroquímica de 4-clorofenol e 4-nitrofenol sob diferentes potenciais de eletrólise.
Eletrodo

Molécula

4CP
Ru 0,3 Ti 0,7 O 2
4NF

E eletrólise (V)

Eficiência de
Degradação (%)

k (min-1)

R2

1,0
1,5
2,0
1,0
1,5
2,0

14,3
33,4
60,7
27,2
92,6
95,7

0,0385
0,0968
0,2296
0,0737
0,6304
0,7467

0,9995
0,9675
0,9889
0,8289
0,9711
0,9739

Os valores da constante cinética de primeira-ordem linear apresentados na Tabela 2 mostram uma
cinética mais favorável com o aumento do potencial de eletrólise na faixa de valores investigados para
as moléculas monitoradas. A eficiência máxima de degradação para 4-clorofenol foi de 60,7% para o
potencial de 2,0 V e para 4-nitrofenol foi de 95,7% para o mesmo potencial.

5. CONCLUSÃO
A determinação da composição química do óxido de Ru 0,3 Ti 0,7 O 2 pela técnica semi-quantitativa de
EDX mostrou a eficiência da metodologia de preparação utilizada na obtenção do mesmo. Os desvios
máximos encontrados entre os valores experimentais e teóricos foram de 2 %.
Em geral, observa-se tanto um aumento da eficiência de degradação quanto da cinética da reação,
k (min-1), para ambas as moléculas com o incremento do potencial na faixa de 1,0 a 2,0V.
Os melhores resultados de degradação eletroquímica foram obtidos aplicando-se um potencial de
2,0 V para a solução aquosa de 4-clorofenol (60,7%) e para o 4-nitrofenol (95,7%).
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RESUMO
Os óleos vegetais representam um dos principais produtos extraídos de plantas da atualidade. Estes
materiais são fontes de energia e apresentam grande importância para o setor industrial, na produção
de biodiesel, além de outras aplicações. O processamento dos óleos vegetais é realizado por intermédio
de métodos físicos e químicos a partir das sementes de plantas oleaginosas. Dentre estes métodos
destacam-se a extração por prensagem mecânica, extração por solvente ou ambas as técnicas. No
decurso da extração o óleo obtido contém impurezas como ácidos graxos e fosfolipídeos que interferem
largamente na qualidade e estabilidade do produto. Tais impurezas podem ser eliminadas pela
degomagem que consiste na remoção ou inativação dos fosfatídeos e demais impurezas após a
extração dos óleos brutos. Tais inconvenientes prejudicam o rendimento na obtenção de biodiesel
durante a reação de transesterificação. A degomagem ácida é bastante utilizada no setor industrial para
purificar óleos brutos. Os óleos de coco babaçu e de dendê vêm sendo utilizados na produção de
biodiesel, entretanto, precisam ser previamente tratados para a retirada da goma e dessa forma facilitar
a solubilidade dos fosfatídeos que interferem na qualidade e estabilidade do produto final. Foram
adicionados 4% de ácido fosfórico ao óleo vegetal aquecido a 70°C durante 30 minutos aumentando a
solubilidade dos fosfatídeos e outras impurezas. Em seguida o óleo foi decantado, separado,
neutralizado, centrifugado e finalmente desumificado. Os resultados obtidos revelaram que houve
mudanças nas propriedades físico-químicas dos óleos de babaçu e dendê como redução no teor de
umidade e alcalinidade combinada tornando-os aptos ao processo produtivo de biodiesel.
Palavras-chave: óleo vegetal, degomagem, biodiesel
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1. INTRODUÇÃO
O biodiesel é uma fonte renovável de energia constituído por ésteres de ácidos graxos de
cadeia longa, oriundos de óleos vegetais, gorduras animais ou óleos residuais. Os óleos vegetais são
extraídos de plantas oleaginosas, e são constituídos de ácidos graxos, lipídeos, carboidratos e proteínas.
O teor de ácidos insaturados contidos nos óleos vegetais influencia significativamente na qualidade e na
quantidade dessa matéria-prima. O aumento na qualidade dos óleos vegetais perpassa por um processo
de purificação ou refino denominado de degomagem (REDA & CARNEIRO, 2007 e FACCINE, 2008).
O processamento dos óleos vegetais é realizado por intermédio de métodos físicos e químicos
a partir das sementes de plantas oleaginosas. Dentre estes métodos destacam-se a extração por
prensagem mecânica, extração por solvente ou ambas as técnicas (REDA & CARNEIRO, 2007 e VIERIA,
2009).
No decurso da extração o óleo obtido contém impurezas como ácidos graxos e fosfatídeos ou
fosfolipídeos que interferem largamente na qualidade e estabilidade do produto. Tais impurezas podem
ser eliminadas pela degomagem. Esta técnica de refino de matérias graxas brutas visa a remoção ou
inativação dos fosfatídeos que prejudicam o rendimento do processo produtivo de biodiesel. A
degomagem hidrata os fosfatídeos hidratáveis tornando-os insolúveis em materiais graxos, facilitando
sua separação e redução de impurezas (FACCINE, 2008 e REDA & CARNEIRO).
A retirada dos fosfolipídeos dos óleos vegetais propicia durante o processamento de biodiesel
entre outras vantagens a redução da quantidade de adsorventes, do custo do processo e das perdas de
óleo no decorrer do tratamento em face de sua emulsificação. Entretanto, a eliminação de tais
inconvenientes melhora significativamente a qualidade e rendimento do biodiesel (VIERIA, 2009).
Os óleos vegetais que possuem fosfatídeos em quantidade considerável em sua composição
química e são utilizados no processamento de biodiesel como, por exemplo, a soja deve ser tratada
previamente à reação de transesterificação.
O sistema de controle de qualidade da Brasil Ecodiesel, através do seu procedimento
operacional padrão (POP 01-Sistema1), “Preparação da matéria-prima”, considera determinado lote de
óleo vegetal apto para a transesterificação quando apresenta as seguintes características (BRASIL
ECODIESEL, 2007):
a) Teor de umidade: 0,25% no máximo,
b) Índice de acidez: 1% no máximo e,
c) Alcalinidade combinada: 0,15 mg de KOH/g
O objetivo deste trabalho foi investigar a eficiência do processo de degomagem ácida de óleos
vegetais brutos para a obtenção de biodiesel, além de comparar algumas propriedades físico-químicas
do óleo bruto antes e depois do tratamento com os parâmetros de qualidade estabelecidos pela
Resolução 042/2004 da ANP/Controle de Qualidade da Brasil Ecodiesel.

2. METODOLOGIA
2. 1 Extração por prensagem mecânica
As matérias-primas oleaginosas utilizadas neste trabalho foram óleo bruto de coco babaçu
(Orrbinya speciosa) e óleo bruto de dendê (Elaies guineensis ), extraídos de suas amêndoas com auxílio
de uma unidade esmagadora modelo MPE-40 da Ercitec, adquirida pelo IFMA-Campus Zé Doca e
instalada no Laboratório de Biocombustíveis (Ver Figura 1).
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Figura 1 - Unidade esmagadora de plantas oleaginosas

2. 2

Degomagem ácida

Os óleos brutos de coco babaçu e de dendê extraídos mecanicamente foram tratados pela
técnica de degomagem ácida. As amostras foram aquecidas até 70°C durante 30 minutos numa chapa
de aquecimento e adicionados lentamente 4% de ácido fosfórico em relação à massa base de cada
espécie de óleo bruto. Em seguida a mistura foi colocada em um funil de decantação para separação de
fases (Ver Figura 2).

Figura 2 - Separação do óleo bruto dos fosfatídeos

Após a separação, o óleo foi submetido à centrifugação durante 20 minutos a 3300 rpm numa
centrífuga marca RAF:55400 , modelo 206 –BL da Fanem. Posteriormente as amostras foram
submetidas a uma segunda decantação e neutralizadas com 5 mL de solução alcalina de hidróxido de
sódio a 0,2 Mol. L-1 e submetidas a uma terceira decantação. Finalmente as amostras foram
desumificadas e liberadas para análises (Ver Figuras 3 e 4).

Figura 3 - Óleo bruto de babaçu

Figura 4 - Óleo de babaçu degomado
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2.3

Caracterização físico-química

As matérias-primas foram caracterizadas físico-quimicamente antes e depois do tratamento
em termos de teor de umidade, índice de acidez e alcalinidade combinada. A qualidade da matéria
prima, o seu grau de pureza e a sua eficácia do seu tratamento definem o seu estado de conservação.
A determinação do teor de água consistiu na diferença entre a massa da amostra considerada
úmida (A úmida ) e a massa da amostra seca (A seca ) após ser submetida à secagem em estufa por um
período de 1hora a 110 ±5°C. O percentual de água contido nas amostras foi determinado pela equação
a seguir:

%H 2O 

Peso( Aúmida  Aa sec a )
 100
Peso( Aúmida )

[Eq. A]

O índice de acidez é definido como sendo o número de miligrama de hidróxido de potássio
suficiente para neutralizar os ácidos graxos presentes em determinada quantidade de óleo ou gordura.
Este parâmetro foi determinado pelo método titulométrico adicionando - se 75 ml de álcool
neutralizado (etanol 96°GL + éter etílico na proporção 1:3) e gotas do indicador fenolftaleína a 5g da
amostra. Esta mistura foi titulada com solução de NaOH a 0,25Mol.L-1 até o ponto de viragem de incolor
para róseo. O índice de acidez foi expresso em % de ácido oléico e calculado a através da equação a
seguir:

I .A 

V gasto  NaOH  f c  28,2
PAmostra

(%A.O)

[Eq. B]

Onde, V gasto é o volume de NaOH gasto na titulação, [NaOH], é a concentração molar de
NaOH e f c , é o fator de correção da referida solução.
A alcalinidade combinada (AC) na fase oleosa permite avaliar a quantidade de sabão que
poderá se formar na fase éster ao longo do processo de transesterificação de biodiesel. 10g da amostra
foram diluídas em 20 mL de álcool neutralizado e dosado com solução de HCl a 0,1Mol.L-1, usando-se
como indicador o azul de bromofenol. A alcalinidade combinada foi determinada através da seguinte
equação:

AC 

V gasto  HCl  f c
PAmostraq

(mg/g)

[Eq. C]

Onde, V gasto é o volume de HCl gasto na titulação, [HCl], é a concentração molar de HCl e f c , é
o fator de correção da referida solução.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados das análises físico-químicas dos óleos na sua forma bruta realizadas no
Laboratório Químico do Campus Zé Doca (Ver Tabela 1).
Tabela 1 - Análises físico-químicas das matérias-primas brutas
Umidade (%)

Índice de acidez (%A.O)

Alcalinidade
combinada (mg/g)

Óleo de babaçu

0,46

0,60

0,015

Óleo de dendê

0,40

0,56

0,01

Descrição das
amostras
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De acordo com a Resolução 042 de 24/11/2004, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP), o óleo vegetal ideal para o processamento de biodiesel deve ser isento de
água. No contexto industrial da Brasil Ecodiesel é aceitável até 0,25% de água na matéria-prima
oleaginosa. A presença desta substância em quantidades elevadas favorece a saponificação, consome o
catalisador e diminui a capacidade de transesterificação alcalina. As análises do teor de umidade dos
óleos antes da degomagem revelaram valores um pouco elevados quando comparados com as
especificações da ANP. Os resultados ora apresentados podem favorecer a quebra das ligações de éster,
o surgimento de ácidos graxos livres e consequentemente o aumento da acidez.
O índice de acidez encontrado nas amostras brutas está abaixo do valor máximo permitido
pela ANP. Tais resultados indicam que o processo de refino dos óleos pode ser realizado com menor
custo. O óleo vegetal destinado à obtenção de biodiesel deve conter no máximo 1% para não causar
corrosão das peças do motor ciclo diesel.
A seguir são mostrados os resultados médios obtidos ao longo das análises dos óleos vegetais
de babaçu e de dendê após o processo de refino. Foram realizados ensaios em triplicata, sendo que
cada matéria-prima foi composta por três amostras perfazendo um total de 27 ensaios (Ver Figura 4).

Figura 4 - Propriedades físico-químicas das matérias-primas degomadas

O processo de degomagem ácida provocou mudanças nas propriedades físico-químicas dos
óleos em questão. Houve um decréscimo no teor de umidade e na alcalinidade combinada do óleo de
babaçu o que poderá ocasionar um maior rendimento durante a obtenção do biodiesel e menor
formação de sabão. O índice de acidez sofreu aumento após o tratamento, isto pode ter ocorrido devido
ao tratamento ter sido efetuado com ácido. No tocante ao óleo de dendê observou-se decréscimo no
índice de acidez e aumento na alcalinidade ocasionado pela própria sistemática do tratamento
indicando a necessidade de otimização do processo embora tais resultados não influenciasse
sobremaneira no processo reacional de transesterificação do biodiesel, haja visto que tais valores se
encontram em conformidade com a resolução 042/2004 da ANP e do processo produtivo da Brasil
Ecodiesel. Foi observado também redução no teor de água do óleo de dendê.

4. CONCLUSÃO
Os óleos vegetais estudados apresentaram mudanças em suas propriedades físico-químicas
após o processo de degomagem ácida. Este processo se mostrou eficaz, a redução no teor de água pode

2393

favorecer a eficiência da reação de transesterificação alcalina. Os valores obtidos para a alcalinidade
combinada e para o índice de acidez se encontram dentro do patamar especificado pela ANP.
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RESUMO
A utilização dos Laboratórios de Química de nossas escolas envolve o uso de substâncias gasosas
nocivas e o manuseio dessas substâncias sem os equipamentos de segurança necessários pode levar a
graves acidentes. A aquisição de capelas no comércio implica em um custo muito elevado, normalmente
fora do alcance das escolas. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do IFPB tem
efetuado ações no sentido de superar as dificuldades existentes em nossas escolas estaduais no tocante
a realização de aulas práticas de Química e uma dessas ações é a construção de equipamentos com
materiais alternativos. Este trabalho tem por objetivo descrever e compartilhar a construção de uma
capela feita com material alternativo, relatando as etapas envolvidas e os materiais utilizados. A nossa
capela possui a característica peculiar de poder ser movida de local sem grandes dificuldades e tem sido
utilizada com sucesso.
Palavras-chaves: capela de exaustão, material alternativo e laboratório.
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1. INTRODUÇÃO
Os acidentes químicos e biológicos podem ocorrer por inalação, contato ou ingestão, em
virtude do uso de determinadas substâncias nocivas para a saúde das pessoas (COELHO, 2003). Na
absorção por via respiratória, o fluxo sangüíneo pulmonar exerce uma ação de dissolução muito boa e
muitos agentes químicos podem ser absorvidos rapidamente a partir dos pulmões, já na absorção
cutânea qualquer tipo de substância química, seja ela lipo ou hidrossolúvel, pode penetrar pelos
folículos pilosos e na absorção por ingestão um agente tóxico poderá sofrer absorção desde a boca até o
reto. Além dos venenos notórios, muitos produtos são conhecidos por apresentar efeitos corrosivos,
irritantes, asfixiantes, carcinogênicos, mutagênicos ou teratogênicos.
Alguns vapores de solventes orgânicos e/ou ácidos, utilizados normalmente em práticas de
laboratório, são tóxicos quando inalados, produzindo efeitos graves, que muitas vezes não são
perceptíveis de imediato. O benzeno, uma substância potencialmente tóxica, ao ser absorvido pelo
nosso organismo pode ser excretado ou absorvido sofrendo biotransformação, produzindo compostos
diversos, tais como: benzoquinonas, bifenóis, ácido trans-trans-mucônico e ácido fenil-premercaptúrico
(KLAASSEN, 2001).
Em virtude do risco da utilização desses materiais químicos nas aulas práticas de laboratório,
observou-se a importância de uma capela para se trabalhar com reagentes que podem por em risco a
saúde de professores e alunos. Portanto, para preservar a saúde dos alunos e professores de química e
biologia, que utilizam o laboratório como um instrumento eficiente de aprendizagem, é apresentada
uma capela de exaustão de gases utilizando materiais alternativos de baixo custo, tendo em vista que a
maioria das escolas públicas da Paraíba são desprovidas de uma capela e não possuem conduções para
adquiri-la.
A capela de exaustão de gases com materiais alternativos, que apresenta um ótimo
rendimento, além de baixo custo, foi destinada ao Laboratório de Ciências do Centro Estadual
Experimental de Ensino-Aprendizagem SESQUICENTENÁRIO, para aulas práticas com os alunos do
ensino médio.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Segurança do Laboratório
Sendo o laboratório um local de risco controlado, o conhecimento e cumprimento das normas
de segurança podem não ser suficientes para evitar a ocorrência de acidentes. Existem tratamentos de
primeiros socorros a serem aplicados em cada tipo de acidente, sendo, em alguns casos, necessário
socorrer imediatamente o acidentado. Em caso de acidente por inalação de substâncias tóxicas: afastar
o acidentado do local contaminado, levando-o para uma área bem ventilada, aliviando a roupa no
pescoço e no peito. Se ocorrer inconsciência, deitar o acidentado com o rosto virado para baixo,
mantendo-o aquecido até a chegada de socorro médico (PEREIRA et al, 2006).
Alguns gases ou vapores podem ser irritantes: “substâncias não corrosivas que por contato
com a pele ou mucosas podem provocar reações inflamatórias ou alérgicas”, como por exemplo:
amônia (NH 3 ), metanal (CH 2 O), dióxido de enxofre (SO 2 ), etc., podem ser corrosivos: “substâncias que
em contato com tecido vivo podem exercer sobre eles efeitos destrutivos”, como por exemplo: ácido
clorídrico (HCl), cloro (Cl 2 ), ácido bromídrico (HBr), soda cáustica (NaOH), etc., podem ser asfixiantes:
“que tem ação fisiológica asfixiante impedindo a chegada de oxigênio aos tecidos”, como por exemplo:
o monóxido de carbono (CO) que fixa-se na hemoglobina no lugar do oxigênio, o ácido cianídrico (HCN)
que fixa-se na citocromooxidase; o ácido sulfídrico (H 2 S) que além de bloquear a citocromooxidase,
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afeta o centro regulador do sistema respiratório, etc ou podem ser tóxicos: “são substâncias venenosas
que oferecem um elevado risco de alteração física ou psíquica”, como por exemplo: benzeno (C 6 H 6 ),
metanol (CH 3 OH), tetracloreto de carbono (CCl 4 ), etc (AURÉLIO, 1999).
Na Tabela 1, são apresentadas as concentrações expressas em ppm, a partir das quais os
efeitos fisiológicos são provocados por gases tóxicos (PEREIRA et al, 2006).
Tabela 1 – Efeitos fisiológicos de gases tóxicos

Cl 2

Efeito após
30-60 min.
40 ppm

Mortal em
30 min.
150 ppm

Imediatamente
mortal
1.000 ppm

HCN

100 ppm

150 ppm

180 ppm

H2S

300 ppm

600 ppm

1.000 ppm

NH 3

500 ppm

2.200 ppm

2.500 ppm

HCl

1.000 ppm

1.300 ppm

-

CO

1.500 ppm

4.000 ppm

10.000 ppm

Gás

A manipulação desses gases, sem a devida proteção, pode colocar em risco a integridade física
do professor e dos alunos. Com a finalidade de proteção durante o manuseio desses produtos gasosos
nocivos utiliza-se a capela de exaustão, que é um compartimento parcialmente fechado, que nos
laboratórios químicos, utiliza a exaustão para a retirada dos gases tóxicos provenientes de uma reação
química. A ventilação deve estar corretamente projetada, para que o sistema leve para fora do
laboratório os efluentes gasosos indesejáveis produzidos no interior da capela.
A capela de exaustão é considerada um aparelho vital de segurança para o funcionamento de
um laboratório de ciências e não deve ser utilizada como depósito de equipamentos e/ou reagentes.

2.2 Uso de Materiais de Baixo Custo
A experimentação é uma atividade fundamental no ensino de Ciências, especialmente no
ensino da Química, no entanto essas atividades experimentais são pouco freqüentes nas escolas
(GALIAZZI et al, 2001). As justificativas apresentadas para a não utilização do laboratório são diversas: a
falta de atividades preparadas, a falta de tempo para testar a prática, a falta de preparo do professor, a
falta de reagentes e vidrarias, a falta de equipamentos adequados, etc.
É notório que existe uma deficiência grande no tocante à estrutura física de laboratórios de
ciências nas escolas públicas, muitas vezes esses laboratórios não existem ou quando muito temos um
espaço totalmente inadequado para práticas de laboratório. A falta de uma capela limita, em muito, as
atividades práticas que podem ser utilizadas sem colocar em risco a saúde dos professores e alunos.

3. METODOLOGIA
Os bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/IFPB) que atuam
junto ao SESQUICENTENÁRIO construíram, ao longo de 2 meses e com a orientação dos professores
coordenadores, uma capela de exaustão de baixo custo. O material que deu origem à idéia da
construção da capela de exaustão de gases para o laboratório foi uma caixa de madeira com a medida
de 80cm de altura, 80cm de largura e 40cm de profundidade encontrada no lixo do Instituto. Na
carpintaria, com restos de madeira, foi construída uma pirâmide quadrangular, onde foi adaptado um
cano de PVC de 100 mm, utilizado como duto de exaustão, posicionado para o teto, com um joelho de
90º desviou-se o duto para fora do laboratório.
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Deve-se ter um cuidado especial no isolamento do sistema elétrico, pois a utilização de
substâncias corrosivas pode causar danos ao circuito elétrico provocando curtos-circuitos. Foram
isoladas as partes metálicas da instalação elétrica, que entram em contato com vapores corrosivos,
utilizando uma capa de PVC revestida do argilo-mineral vermiculita e para a lâmpada elétrica utilizou-se
uma caixa de proteção em acrílico.
Como exaustor para expulsar os gases do gabinete, foi reaproveitado o motor de um
ventilador usado, revestido com um material sensível apenas ao ácido fluorídrico. Para a sustentação do
motor do ventilador foram utilizadas alças metálicas com parafusos na madeira. As alças foram soldadas
à carcaça do motor, e a alça também foi revestida com o argilo-mineral vermiculita para evitar qualquer
reação com os reagentes utilizados na capela.
A instalação elétrica externa foi construída com um interruptor de duas chaves, sendo uma
para lâmpada e outra para o ventilador, todos dois foram ligados na rede normal de 220V (Figura 1).

Figura 1 – Materiais utilizados na confecção da capela

Todo o gabinete foi revestido com massa corrida, lixado e depois pintado com tinta lavável. O
piso foi revestido de azulejo branco assentado com argamassa comum (Figura 2).

Figura 2 – Capela revestida

Inicialmente cogitou-se colocar a capela sobre a bancada, porém essa idéia foi descartada, pois
ocuparia muito espaço na mesma. Surgiu a idéia de se colocar uma capela móvel, para tal foi utilizada
uma estante velha e enferrujada que se encontrava encostada no Colégio Sesquicentenário. Ela foi
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lixada e pintada, tendo sido a capela aparafusada firmemente na estante. Finalmente a estante foi
aparafusada na parede para manter o equipamento bem fixo, evitando acidentes.
Utilizou-se uma folha de acrílico para a construção da porta frontal da capela, que apresenta
uma parte fixa e uma parte móvel que funciona com um sistema de pinos, onde a cada 5 centímetros
que a tampa sobe, um pino é colocado em um orifício na lateral da capela fixando a folha, impedindo
que ela desça.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Um diferencial positivo é o fato da capela ser móvel, podendo ser transportada para outro
local sem grandes dificuldades, ao contrário das capelas em alvenaria. Em caso de reformas e/ou obras
no laboratório a capela não será perdida, podendo ser utilizada em outro ambiente (Figura 3).
A capela tem sido utilizada em diversas práticas, envolvendo a utilização de ácido clorídrico e
hidróxido de amônio e também com a produção de gás cloro e dióxido de enxofre apresentando
eficiência, já que professores e alunos não relataram a presença dessas substâncias irritantes no ar do
laboratório. A restrição apresentada pela capela é a proibição de sua utilização envolvendo o ácido
fluorídrico, já que este ácido atacaria o revestimento de vermiculita.

Figura 3 - Capela construída com materiais alternativos

Na figura 4 temos o esquema frontal da capela, apresentando os detalhes da sustentação. A
escolha do material e do sistema de sustentação da janela foi a maior dificuldade encontrada na
construção. Na escolha entre janela de vidro e de acrílico, optou-se pelo último em virtude do menor
peso e do menor risco de corte em caso de quebra e quanto ao sistema de sustentação, entre o sistema
de contra-peso e o de pinos, a escolha recaiu sobre o sistema de pinos por ser de construção mais
simples e eficiente.
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Figura 4 - Esquema frontal da capela

A tabela 2 resume o custo financeiro da capela alternativa, nela podemos observar que
não há custo de mão-de-obra, pois os próprios bolsistas trabalharam na confecção e nos
serviços especializados, carpintaria e soldas, pode-se contar com a ajuda do IFPB. Recomendase que o motor a ser reaproveitado seja o de um ventilador ou de potencia semelhante, não se
recomenda o reaproveitamento de cooler de computador.
Tabela 2 – Custo financeiro da capela

MATERIAL

CUSTO (R$)

caixa de madeira
pirâmide quadrangular de madeira
2 metros de cano plástico de 100 mm
joelho de 90º
6 metros de fio elétrico nº 10
interruptor de 2 chaves
bocal para lâmpada
lâmpada
motor de ventilador
alças metálicas
solda metálica
folha de acrílico
2 Kg de massa plástica
3 folhas de lixa
tinta plástica
azulejo
1 saco de 15 Kg de argamassa para
assentar azulejo

0,00 (achada no lixo do IFPB)
0,00 (feita na carpintaria do IFPB)
6,00, o metro
3,50
0,80, o metro
4,50
1,50
1,20
0,00 (ofertado pelo professor)
10,00
0,00 (feita no IFPB)
25,00
5,00, o quilo
0,50, a folha
11,00
0,00 (sobra de obra do IFPB)
5,30
0,00 (enferrujada e encostada no
Sesquicentenário)
3,80

estante
Parafusos com bucha nº 12
Custo total

94,10
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Consultando a INTERNET, verificamos que uma capela, de mesmas dimensões e recursos, custa
no comércio R$ 2.000,00 (dois mil reais), e o valor utilizado para a construção não chegou a R$ 100,00
(cem reais), podendo ser utilizada em laboratórios de escolas públicas desprovidas desse equipamento
importantíssimo para segurança dos professores e principalmente dos alunos em aulas práticas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um laboratório de química pode ser uma das áreas de trabalho mais perigosas, especialmente
quando o laboratório não é tratado com respeito, por isso deve-se investir em orientação de pessoal e
aquisição de materiais básicos de segurança.
A capela de exaustão construída foi testada qualitativamente, em diversas práticas, no Centro
Estadual Experimental de Ensino Aprendizagem Sesquicentenário, escola do ensino médio vinculada ao
projeto PIBID da CAPES, apresentando um desempenho muito satisfatório, já que não foram sentidas
substâncias irritantes no ar do laboratório. Esse material alternativo produzido, com o diferencial de ser
móvel, passou a integrar o acervo do laboratório da escola Sesquicentenário.
A capela pode ser utilizada por tempo indeterminado, bastando para isso que se substitua ou
conserte um componente elétrico que por ventura apresente defeito e também pode ser facilmente
reproduzida em outras escolas. A caixa pode ser feita a partir de uma folha de madeira compensada que
pode ser encontrada facilmente no comércio, por um preço bem acecssível.
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RESUMO
Atualmente diversos temas relacionados à geração de energias renováveis são discutidos por
grande parte da sociedade. Assim, destacamos a sala de aula como um local onde professores e
estudantes podem discutir com maiores detalhares este e outros temas relacionados. Neste trabalho
buscou-se integrar o maior número possível de professores, estudantes e colaboradores para
desenvolver uma mini-usina didática para a produção de bio-óleo a partir de óleo de frituras
previamente utilizado na cocção de alimentos. A utilização de bio-óleo como alternativa aos
combustíveis fósseis derivados do petróleo, pode ser trabalhada com estudantes dos cursos técnicos de
Mecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Química, etc. do IFAL para promover a melhoria do ensino de
diversas disciplinas destes cursos.

Palavras-chave: Craqueamento, óleo de frituras, ensino.

2402

1. INTRODUÇÃO
Desde a revolução industrial a necessidade de produção de grandes quantidades de energia
pelos homens nos mais diversos setores da sociedade é de extrema importância, pois o uso de energia
está relacionado diretamente ao sistema produtivo, transporte e ao conforto de modo geral, ou seja,
está ligado diretamente ao desenvolvimento de uma Nação (OLIVEIRA et al., 2008).
Ainda hoje, grandes quantidades de energias são produzidas por queima de combustíveis
fósseis, por usina nucleares, e aqui no Brasil, principalmente por usinas hidrelétricas. Essas fontes para a
obtenção de energia podem causar problemas ambientais e não são renováveis, ou seja, estima-se que
em um futuro não muito distante vão acabar (NASCIMENTO et al., 2006).
As crescentes preocupações econômicas e com o meio ambiente, tem impulsionado diversos
grupos de pesquisas a desenvolverem fontes de energias alternativas de baixo custo e renováveis, assim
podemos citar a energia solar, a energia eólica e os biocombustíveis (BAIRD, 2002; SUAREZ et al., 2009).
Um biocombustível é todo produto útil para a geração de energia, obtido total ou parcialmente de
matéria prima de origem biológica, seja ela vegetal ou animal (ADEBANJO et al., 2005; MAHER e
BRESSLER, 2007). A Tabela 1 mostra alguns exemplos de matérias primas, o processo de obtenção e o
tipo de biocombustível produzido (< http://vsites.unb.br/iq/lmc/biooleo.htm> Em 13/05/2011).

Tabela 1 - Matérias primas e processos de obtenção para os biocombustíveis.
Matéria prima

Processo

Biocombustível

Cana de açúcar

Fermentação/Destilação

Etanol

Resíduos de matéria orgânica

Decomposição anaeróbica

Biogás

Árvores, arbustos, etc.

Mecânico

Lenha

Árvores, arbustos, etc.

Pirólise

Carvão vegetal

Resíduos de folhas e madeira

Pirólise e reforma

Hidrogênio

Etanol

Reforma

Hidrogênio

Óleos vegetais e gordura animal

Transesterificação ou Esterificação

Biodiesel

Óleos vegetais e gordura animal

Craqueamento

Bio-óleo e outros

(fonte: < http://vsites.unb.br/iq/lmc/biooleo.htm> Em 13/05/2011)

O bio-óleo é produzido a partir do craqueamento, ou seja, a partir da degradação térmica de
resíduos agrícolas em um reator. Neste processo, gorduras animais ou óleos vegetais são submetidos a
temperaturas elevadas (maior do que 350°C) na presença ou ausência de um catalisador, promovendo
assim, a ruptura das moléculas constituintes. Este bio-óleo tem uma constituição química complexa, em
geral, hidrocarbonetos e compostos oxigenados, lineares ou cíclicos, tais como: alcanos, alcenos,
cetenos, ácidos carboxílicos e aldeídos, além de gás carbônico e água. Segundo Suarez et al. (2007) o
mecanismo reacional foi inicialmente proposto por Chang e Wan (1947) e confirmado por Gusmão et al.
(1989) e está descrito na Figura 1.
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Figura 1 - Pirólise de triglicerídeos (1), levando à formação de ácidos carboxílicos (2), cetenos (3),
acroleína (4) e hidrocarbonetos com (5) ou sem (6) insaturações terminais. Note que as equações não
estão balanceadas e que os grupos R podem ser diferentes em cada caso. Adaptada por Suarez et al.
(2007), apud Gusmão, 1989.

Este trabalho tem como principal objetivo o desenvolvimento e utilização de uma mini-usina
didática (protótipo) para produção de bio-óleo em aulas experimentais dos cursos técnicos do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL). A construção da mini-usina didática
evidencia o foco multidisciplinar e o interesse em integrar os diferentes cursos técnicos do IFAL.
Constituindo assim, uma metodologia interessante para o aprendizado de diversas disciplinas dos
referidos cursos técnicos da instituição.

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1 CONSTRUÇÃO DA MINI-USINA (PROTÓTIPO)
A mini-usina foi projetada e construída tendo como parâmetro básico a necessidade de um
equipamento versátil e que pudesse ser usada para auxiliar nas aulas, facilitando assim, a abordagem
dos conteúdos teóricos vistos em sala de aula. A mobilidade, facilidade de manuseio e a utilização de
materiais reciclados foram fatores importantes na sua construção.
No projeto da mini-usina foram considerados diversos fatores que estão ligados diretamente
com a parte técnica e econômica do processo de produção do bio-óleo. Foi utilizado para fabricação da
torre tubo de aço carbono com diâmetro de 5” por 3/16”. Na construção do reservatório de óleo
(reator) com capacidade para operar com 18 L foi utilizado chapa de aço carbono com espessura de
3/16”, na construção das celas da torre foi usado tubo de aço carbono 1/8” e na construção do
condensador foi utilizado tubo de aço de carbono 3/8”. Para redução dos custos, todos os reservatórios
de coleta do bio-oléo foram feitos com latas de refrigerantes de alumínio, com volumes de 360 mL cada.
As válvulas são de aço inox e foram adquiridas em ferro velho.
Ao reservatório de óleo foi acoplado um termômetro que mede temperaturas de até 500oC e
um reservatório de reabastecimento, este último, confeccionado com um botijão de gás de 4 L que foi
adquirido em um ferro velho. A resistência usada para aquecimento atinge a potência de 5000 W. As
principais partes do primeiro protótipo da mini-usina estão indicadas na Figura 2 e suas respectivas
funções estão descritas na Tabela 2.
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Figura 2 - Primeiro protótipo da mini-usina didática utilizada nas aulas para preparação de bio-óleo.

Tabela 2 - Partes da mini-usina e suas respectivas funções.
PARTES DA MINI-USINA

FUNÇÃO

Reservatório de óleo

Armazenar o óleo que sofrerá o craqueamento

Termômetro

Medir a temperatura no recipiente do óleo

Condensadores

Condensar os vapores (bio-óleo)

Torre com 9 celas

Auxiliar na troca de calor

Chapeu Chinês

Impedir que impurezas entrem no sistema

Reservatório de reabastecimento

Reabastecer o reservatório de óleo

Mostrador de nível de óleo

Visualizar quando o nível de óleo estiver baixo

Válvula

Abrir e fechar a tubulação para o reabastecimento

Resistência elétrica

Promover o aquecimento até 350oC do óleo

Recipiente de coleta

Armazenar o bio-óleo produzido

Suporte com rodas

Sustentar e auxiliar na locomoção da mini-usina
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2.2 APRIMORAMENTO DA MINI-USINA DIDÁTICA
Durante o desenvolvimento da pesquisa foram realizados estudo a fim de melhorar o
desempenho da mini-usina, a Figura 3 mostra algumas das modificações realizadas no protótipo.

Figura 3 - Modificações do protótipo (Especificamente, sua estrutura base não sofreu alterações,
continuando a ser um módulo versátil de produção de bio-oleo).

A Tabela 3 mostra as principais partes da mini-usina que sofreram modificações e
aprimoramentos.
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Tabela 3 - Pontos de aprimoramento da mini-usina didática.
MELHORAMENTOS

Sistema de Filtração

Células alongadas

Base Metálica e roldanas

Novo sistema de capitação do produto

DESCRIÇÃO
Foi adicionado ao módulo um sistema de filtração a
vácuo que permite a separação de impurezas da
matéria prima a ser utilizada
As células da mini usina tiveram um alongamento em
sua estrutura para obter melhor rendimento no
sistema de condensação dos produtos
A base metálica e as roldanas foram fabricadas para
suportar o sistema da mini-usina juntamente com o
sistema de filtração e permitir um deslocamento
facilitado
O sistema de capitação foi modificado visando maior
segurança e facilidade para recolher as amostras do
craqueamento térmico

Após a construção da mini-usina foram realizados algumas aulas experimentais com a
participação de estudantes e professores (Figura 3), tal experimento consistiu em aquecer 15 L de óleo
vegetal oriundo do processo de cocção de alimentos do restaurante e da cantina do IFAL contido no
reservatório a 350 oC. Assim, os vapores passaram pelos borbulhadores (que estão dentro das celas)
seguiram para os condensadores (localizados em cada uma das 9 celas) onde foram resfriados e
coletados. Foram obtidas 9 frações que foram enviadas para os Laboratórios de Química do IFAL para
realização do teste qualitativos de combustão e análise cromatrográfica.

Figura 3 - Aulas experimentais ministradas no IFAL utilizando a mini-usina didática.
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2.3 ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA GASOSA DAS FRAÇÕES DE BIO-ÓLEO
As frações líquidas de bio-óleo obtidas a partir do craqueamento térmico foram analisadas em
um cromatógrafo a gás Shimadzu, modelo GC-17A (Figura 4), equipado com uma coluna Rtx-5, série
819002, com 30 m de comprimento, 0,25 ʅm de espessura e 0,25 mm de diâmetro interno. Foi utilizado
nitrogênio (N 2 ) como gás de arraste a um fluxo de 1,7 mL.min-1 e pressão de 68 kPa. A temperatura
inicial foi de 40oC que permaneceu constante durante 1 min, em seguida sofreu um aumento de
temperatura até atingir 100oC a uma velocidade de 2oC.min-1, finalizou-se o aquecimento aumentando a
temperatura para 270oC a uma velocidade de 5oC/min. As temperaturas do injetor e da interface foram
mantidas a 250 oC e 280 oC respectivamente. O modo de controle de injeção foi o Split, com razão de
50:1.

Figura 4 - Cromatógrafo gasoso do IFAL utilizado nas análises.

A Figura 5 mostra a análise das frações de bio-óleo por estudantes em uma aula experimental da
disciplina Química Analítica Instrumental no laboratório de Química do IFAL.

Figura 5 - Análise das frações de bio-óleo no cromatógrafo gasoso no Laboratório de Química em uma
aula de Química Analítica Instrumental.
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2.4 TESTE QUALITATIVO DE COMBUSTÃO DOS PRODUTOS OBTIDOS
As frações líquidas (bio-óleo) obtidas do craqueamento térmico foram levadas para o
Laboratório de Mecânica, onde foram submetidas a um teste de combustão, que consistiu em acender
com um isqueiro uma pequena quantidade de amostra (Figura 6).

Figura 6 - Amostra obtida da fração 1 em combustão

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os experimentos de craqueamento térmico, realizados com a mini-usina com estudantes dos
cursos de Mecânica e Química do IFAL mostraram-se satisfatórios, visto que despertou o interesse dos
mesmos pelas aulas e pelos temas abordados nas diversas disciplinas. Desta forma, os estudantes
associam os conteúdos teóricos visto em sala de aula com a realidade.
Vários experimentos foram realizados visando-se a melhoria dos rendimentos na obtenção de
bio-óleo. Em todos os casos, as frações líquidas apresentavam-se viscosas, com uma coloração castanhaescuro e com cheiro característico, semelhante ao diesel proveniente do petróleo. A Tabela 3 mostra o
volume de cada uma das frações de bio-óleo obtidas em um experimento onde foram utilizados 20 L de
óleo de frituras.
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Tabela 4 - Quantidade de bio-óleo obtido em cada uma das celas após um experimento.
CELA DA TORRE

VOLUME DE BIO-ÓLEO OBTIDO

1

3L

2

3L

3

3L

4

1L

5

1L

6

200 mL

7

250 mL

8

200 mL

9

50 mL

Utilizamos o termo teste qualitativo de combustão, para designar um teste rápido para verificar
se as frações obtidas do craqueamento entram em combustão quando acendidas com um isqueiro. Tais
testes mostraram-se promissores, pois todas as amostras analisadas queimaram rapidamente quando
acendidas com um isqueiro.
As análises de cromatografia gasosa foram realizadas para verificar se as frações obtidas (bioóleo) do craqueamento térmico apresentavam perfil cromatográfico semelhantes aos da gasolisa ou do
óleo diesel tidos como referência. Todas as amostras apresentaram cromatogramas semelhantes,
destacamos aqui, a comparação dos cromatogramas das análises da gasolina (A), do óleo diesel (B), da
fração 1 (C) e da fração 9 (D) mostrados na Figura 7. Através desta comparação dos cromatogramas,
concluímos que as frações 1 e 9 apresentam maior semelhança com óleo diesel do que com a gasolina,
ou seja, apresentam compostos menos voláteis na sua constituição.

Figura 7 - Cromatogramas da gasolina (A), do óleo diesel (B), da fração 1 (C) e da fração 9 (D)
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4. CONCLUSÃO
O propósito principal foi atingido, que era a construção da mini-usina didática para ser utilizada
em aulas experimentais dos cursos técnicos do IFAL. Sendo assim, a produção em microescala do bioóleo foi considerada satisfatória, pois os objetivos educacionais foram atingidos.
Os testes qualitativos de combustão foram considerados bons, porque que todas as amostras
entraram em combustão facilmente quando foram colocadas em contato com a chama de um isqueiro.
Os cromatogramas obtidos nas análises de CG para as frações 1 e 9 de bio-óleo indicaram que
tais amostras apresentam perfil mais semelhantes ao óleo diesel do que a gasolina. Essa semelhança é
muito importante, pois este processo mostra que podemos obter um material com valor de mercado
agregado (bio-óleo) a partir de um material, que a princípio não teria nenhum valor econômico, como é
o caso do óleo vegetal após seu uso em cocção de alimentos.
A utilização da mini-usina didática representa uma forma criativa, versátil, dinâmica e muito
interessante para a melhoria das aulas de várias disciplinas dos cursos de Mecânica e Química do IFAL.
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RESUMO
As tiossemicarbazonas constituem uma classe de compostos com ampla possibilidade de
aplicações farmacológicas. Em geral, as tiossemicarbazonas são obtidas pela condensação
quimiosseletiva de tiossemicarbazidas com aldeídos e/ou cetonas. Nos relatos de atividades biológicas
destacam-se as seguintes propriedades: antitumoral, antibacteriana, antiviral, antiprotozoária,
citotóxica, entre outras. Neste trabalho apresentamos a construção da modelagem teórica da Relação
Quantitativa Estrutura-Atividade (QSAR) de um grupo de doze tiossemicarbazonas contra os
microorganismos Morgonella morgonii e Klebsiella pneumoniae. As atividades antibacterianas
(expressas em Concentração Inibitória Mínima – MIC) das tiossemicarbazonas estudadas foram obtidas
na literatura. Cálculos semi-empíricos e ab initio (Hartree-Fock e DFT) foram utilizados na obtenção dos
descritores estruturais e eletrônicos (comprimentos de ligações, cargas eletrostáticas de Mulliken, calor
de formação, momento de dipolo, área e volume molecular, dureza, moleza, energia do HOMO, LUMO,
HOMO- e LUMO+) computados pelo programa Gaussian 03W. Todos os descritores foram submetidos a
uma seleção estatística (teste t; SPSS 15) inicial. Foram descartados para o modelo aqueles descritores
que não apresentavam diferença significativa entre as respostas para valores alto e baixo da MIC. Os
modelos de atividade das tiossemicarbazonas contra Morgonella morgonii incluíram alguns dos
seguintes descritores: Comprimento de ligação C 1 -C 2 , Comprimento de ligação C 3 -C 4 , Comprimento de
ligação C 4 -C 5 , Comprimento de ligação C 5 -C 6 , Comprimento de ligação C 1 -C 6 , Carga de Mulliken C 2 ,
Carga de Mulliken C 6 , Carga de Mulliken R 28 . Já para a atividade contra Klebsiella pneumoniae, os
descritores selecionados para testar em diversos modelos foram: Comprimento de ligação C 2 -C 3 ,
Comprimento de ligação C 2 -Hidrogênio, Carga de Mulliken C 6 , Carga de Mulliken C 21 , Carga de Mulliken
H 37 , Carga de Mulliken H 38 . Os modelos escolhidos para cada uma das cepas atenderam os critérios de
significância estatística e do principio da parcimônia.

Palavras-chave: QSAR, tiossemicarbazonas, MLR
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1. INTRODUÇÃO
A Relação Quantitativa Estrutura-Atividade (QSAR) tem sido aplicada por décadas no
desenvolvimento de novas drogas. Apesar de não eliminar completamente a “tentativa e erro”
envolvida no desenvolvimento de novas drogas, esta metodologia diminui o número de compostos que
devem ser sintetizados, facilitando a seleção destes. A importância da quimiometria na QSAR foi
acelerar o processamento de uma enorme quantidade de informações na forma de modelos
matemáticos preditivos para grandes conjuntos de dados de moléculas. Como a quantidade de
parâmetros físico-químicos e estruturais é muito grande a seleção de variáveis tornou-se crucial na
interpretação e predição de modelos QSAR.
O presente trabalho busca a construção de modelos QSAR para a atividade antibacteriana expressa
em Concentração Inibitória Mínima (MIC) de um grupo de doze tiossemicarbazonas. As
tiossemicarbazonas são bastante estudadas graças ao seu amplo espectro de ação farmacológico. As
atividades das tiossemicarbazonas vêm sendo atribuídas à grande afinidade pela enzima
ribonucleotídeo redutase (RNR) que está presente em todos os organismos vivos e participa de uma
etapa determinante na síntese e replicação do DNA. A estrutura geral das tiossemicarbazonas e a sua
numeração segundo a IUPAC são mostradas na Figura 1.
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Figura 1 - Estrutura e numeração das tiossemicarbazonas. R 1 , R 2 , R 3 e R 4 = H, grupos alquila ou arila.
A atividade destes compostos será analisada frente à Morganella morganii e Klebsiella pneumoniae,
através da construção de modelos QSAR utilizando MLR e PLS a partir de descritores estruturais e
eletrônicos que por sua vez serão obtidos em cálculos de Química-Quântica. Dentre os descritores
também será incluído logaritmo do coeficiente de partição n-octanol/água (logP).
Morganella morganii é um bacilo comumente encontrado no ambiente e no trato intestinal de seres
humanos, mamíferos e répteis como flora normal. Apesar de sua ampla distribuição, causa infecção
mais freqüentemente em situações de pós-operatório, mas também pode infeccionar feridas e os tratos
respiratório e urinário. A Klebsiella pneumoniae como o próprio nome sugere causa pneumonia em
seres humanos e também pode causar infecção urinária e infecções abdominais. Geralmente afeta
pessoas com sistema imunológico fragilizado, como pacientes de hospitais, diabéticos e pessoas com
doença pulmonar crônica.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Há muitos anos os químicos sabem que as ações terapêuticas de várias substâncias estão
intimamente ligadas às estruturas destas. Do mesmo modo sabe-se que para interagir em determinados
sistemas biológicos as moléculas devem atender a certos “requisitos” estruturais e conseqüentemente
as suas propriedades físico-químicas devem realizar papel fundamental em tais interações. (Sousa,
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2008) Os fatores estruturais são diversos (caráter eletrônico, estérico, hidrofóbico, etc) e pequenas
modificações em certas moléculas podem determinar se elas são ou não atuantes com determinada
atividade biológica. (Emery, Silva et al., 2007; Sousa, 2008)
O desenvolvimento de modelos de relação quantitativa entre estrutura e a atividade (Quantitative
Structure Activity Relationship - QSAR) destaca-se como uma poderosa ferramenta no arsenal teórico,
pois identifica fatores relacionados com a atividade, tornando possível testar teoricamente uma
infinidade de moléculas e, posteriormente, selecionar para a síntese apenas aquelas mais promissoras
em termos de atividade. (Montanari, Montanari et al., 2002; Tavares, 2004)
As tiossemicarbazonas constituem uma classe de compostos com um grande interesse científico,
(Altun, Kumru et al., 2001) graças a sua ampla possibilidade de aplicações farmacológicas. Em geral as
tiossemicarbazonas são obtidas pela condensação quimiosseletiva de tiossemicarbazidas com aldeídos
e/ou cetonas. (Beraldo, 2004) Dentre os relatos de atividades biológicas destacam-se as seguintes
propriedades: antitumoral, antibacteriana, antiviral, antiprotozoária, entre outras.
A construção da modelagem teórica da atividade de tiossemicarbazonas será contra os
microorganismos Morgonella morgonii (Senior e Voros, 1990) e Klebsiella pneumoniae, (Grisi, Kimura et
al., 1983) sendo que as estruturas e atividades antibacterianas (Concentração Inibitória Mínima – MIC)
frente às cepas de Morgonella morgonii e Klebsiella pneumoniae de um conjunto de doze
tiossemicarbazonas foram obtidas na literatura. (Pandeya, Sriram et al., 1999)
Tendo em vista a grande quantidade de variáveis (descritores e atividades) que se utilizam
normalmente em modelagens QSAR, a construção do modelo deve fazer uso de métodos
quimiométricos, que são apropriados para tratar grandes quantidades de informação e possuem
metodologias capazes de selecionar variáveis importantes, comprimir a matriz de dados traduzindo-os
em outras variáveis mais significativas, bem como oferecer modelos preditivos. O objetivo destes
métodos é, portanto reconhecer padrões e proceder com a construção de modelos de previsão. (Sousa,
2008)
A Regressão Linear Múltipla (Neto e Moita, 1998; Gaudio e Zandonade, 2001) (MLR, do inglês
Multiple Linear Regression) tem como objetivo representar uma variável dependente (por exemplo,
uma atividade biológica) como uma relação linear entre as variáveis independentes. , onde Y e X são as
variáveis dependentes (amostras) e independentes (aqui chamadas simplesmente de variáveis),
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ɴϬ Ġ ƵŵĂ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĚĞ ĂũƵƐƚĞ͕ ɴϭ͕ ɴϮ͕ ͕͘͘͘ ɴŶ ƐĆŽ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ das variáveis
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĞɸĠŽĞƌƌŽĂƐƐŽĐŝĂĚŽĂŽŵŽĚĞůŽ͘
A Regressão por Mínimos Quadrados Parciais (Neto e Moita, 1998; Gaudio e Zandonade, 2001) (PLS,
do inglês Partial Least Squares), também será utilizado. Neste método há uma redução da
dimensionalidade do sistema através do uso de componentes principais. Para visualizar quais os
descritores são mais importantes na construção de um modelo PLS, são utilizados os valores obtidos no
vetor de regressão.

3. METODOLOGIA
Há muitos anos os químicos sabem que as ações terapêuticas de várias substâncias estão As
estruturas e atividades antibacterianas (Concentração Inibitória Mínima – MIC) frente às cepas de
Morgonella morgonii e Klebsiella pneumoniae de um conjunto de doze tiossemicarbazonas (vide Figura
2, abaixo) foram obtidas na literatura. Para realização dos cálculos semi-empíricos e ab initio (HartreeFock e DFT), na obtenção dos descritores estruturais e eletrônicos (comprimentos de ligações, cargas
eletrostáticas de Mulliken, calor de formação, momento de dipolo, área e volume molecular, dureza,
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moleza, energia do HOMO, LUMO, HOMO- e LUMO+) foi utilizado o pacote computacional Gaussian
03W. Os cálculos semi-empíricos foram realizados ao nível de cálculo PM3 utilizando otimização de
geometria, já os cálculos ab initio foram realizados com função de base 6-31G**, também com
otimização de geometria. Para a modelagem utilizando MLR os descritores estruturais e eletrônicos
foram submetidos a uma seleção de variáveis utilizando o programa SPSS 13.
A seleção das variáveis foi realizada da seguinte maneira: as atividades expressas em MIC
classificadas em dois grupos (atividade alta e baixa) seguidas por uma comparação por teste-t
independente a 95% de nível de confiança entre todas as variáveis dividas nos dois grupos. Aquelas
variáveis que apresentaram diferença significativa, considerando os conjuntos, foram selecionadas para
a análise de MLR.
Os modelos de regressão foam obtidos pelo método stepwise (análise por etapas) e efetuados no
programa SPSS 13, sendo também submetidos à validação cruzada pela metodologia leave-one-out.
O modelo PLS foi obtido através do software Pirouette utilizando os dados (auto-escalados) obtidos
pelos cálculos ab initio, o valor do logP e os valores de logMIC referentes às bactérias Morgonella
morgonii e Klebsiella pneumoniae.
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Figura 2. Estruturas das tiossemicarbazonas estudadas (1-12).
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4. RESULTADOS E DICURSSÕES

Tabela 1 - Valores de MIC e logMIC frente à Morgonella morgonii e Klebsiella pneumoniae das
estruturas das tiossemicarbazonas estudadas.
Estruturas

MIC
(Morgonella)

logMIC
(Morgonella)

MIC
(Klebsiella)

logMIC
(Klebsiella)

1

156,2

2,19368

625

2,79588

2

312,5

2,49485

312,5

2,49485

3

78,1

1,89265

625

2,79588

4

78,1

1,89265

312,5

2,49485

5

156,2

2,19368

312,5

2,49485

6

156,2

2,19368

625

2,79588

7

78,1

1,89265

156,2

2,19368

8

312,5

2,49485

156,2

2,19368

9

156,2

2,19368

312,5

2,49485

10

19,5

1,29003

625

2,79588

11

78,1

1,89265

312,5

2,49485

12

19,5

1,29003

625

2,79588

MIC(Morgonella) = atividade expressa em MIC contra Morgonella morgonii.
logMIC(Morgonella) = logaritmo da atividade expressa em MIC contra Morgonella morgonii.
MIC(Klebsiella) = atividade expressa em MIC contra Klebsiella pneumoniae.
logMIC(Klebsiella) = logaritmo da atividade expressa em MIC contra Klebsiella pneumoniae

Na seleção de variáveis para a construção do modelo da atividade das tiossemicarbazonas contra
Morgonella morgonii foram escolhidos os seguintes descritores: Comprimento de ligação C1-C2,
Comprimento de ligação C3-C4, Comprimento de ligação C4-C5, Comprimento de ligação C5-C6,
Comprimento de ligação C1-C6, Carga de Mulliken C2, Carga de Mulliken C6, Carga de Mulliken R28. Já
para a atividade contra Klebsiella pneumoniae os descritores escolhidos foram: Comprimento de ligação
C2-C3, Comprimento de ligação C2-Hidrogênio, Carga de Mulliken C6, Carga de Mulliken C21, Carga de
Mulliken H37, Carga de Mulliken H38.
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5. CONCLUSÃO
Os modelos obtidos para a atividade das tiossemicarbazonas contra Morgonella morgonii e
Klebsiella pneumoniae utilizando MLR e parâmetros derivados de cálculos semi-empíricos e ab initio,
além do logP se mostraram bons quanto ao ajuste, porém com baixa qualidade quanto à predição.
Provavelmente houve perdas de informações estatísticas importantes durante a seleção de
variáveis. A redução obrigatória de variáveis limitou a construção de bons modelos e consequentemente
também as inferências a cerca do mecanismo.
Mesmo diante da redução nas informações relevantes percebemos que os mecanismos de ação das
tiossemicarbazonas estudadas frente à Salmonella typhimurium e Vibrio parahaemolyticus são
diferentes, e levando em consideração que os mesmos ocorrem pela inativação da enzima RNR (que
pode ocorrer em múltiplos alvos) temos uma importância na similaridade geométrica entre a molécula
ativa e o sítio ativo em RNR, além de uma importante transferência eletrônica o que indica a existência
de orbitais vazios ou antiligantes na RNR com energia e orientação suficiente para sobreposição com os
orbitais ocupados nas tiossemicarbazonas.
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RESUMO
Esta pesquisa descreve a construção de materiais alternativos para aulas de Bioquímica
aplicada, onde é apresentada a construção de um kit de modelos moleculares para ilustração de
estruturas moleculares da Bioquímica utilizando massa de biscuit e jogos de quebra-cabeça que
mostram também essas estruturas. O modelo molecular confeccionado a partir da massa de biscuit e os
quebra- cabeça feitos com papelão e E.V.A servirão de apoio ao desenvolvimento teórico do aluno e na
ministração das aulas pelo professor, ajudando na compreensão do comportamento espacial dos
átomos num arranjo molecular e na formação dos esqueletos moleculares. Além de tornar o ensino
mais prazeroso e eficaz.

Palavras-chave: materiais alternativos, estruturas moleculares, aulas de bioquímica
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1. INTRODUÇÃO
A Bioquímica é a disciplina cientifica que busca explicar a vida a nível molecular, usa instrumentos e
terminologia da química para descrever os vários atributos dos organismos vivos. (LIMA, 1999).
No segundo grau, os conceitos básicos para explicar as propriedades de moléculas simples, na
Bioquímica, são os mesmos que interpretam processos biológicos complexos que despertam nossa
curiosidade. A estrutura de compostos orgânicos e suas cadeias de carbono, os grupos funcionais e as
propriedades físicas e químicas servem para entender um pouco melhor o mundo que nos cerca, no
entanto, o modo como alguns temas específicos são abordados em sala de aula: (a) ligações químicas,
(b) estruturas moleculares e (c) estereoquímica, leva o estudante, secundarista ou universitário, a
imaginar a química como uma ciência abstrata, pois muitas vezes este não consegue conceber estas
idéias no espaço tridimensional, dificultando consideravelmente o aprendizado, além de transmitir o
conceito errôneo de que o estudo da química é meramente decorativo. Assim, cabe aos profissionais do
ensino da química buscar alternativas didáticas que promovam a melhoria do aprendizado, mostrando
aos alunos que a química é uma ciência cujos conceitos e leis são consequência direta do
comportamento da natureza. (GONÇALVES, 2010).
Pensando nisso foram desenvolvidas duas atividades que permitem ao profissional do ensino da
química facilitar seu trabalho em sala de aula: a construção de modelos moleculares com massa de
biscuit e o jogo de quebra-cabeça, montando estruturas moleculares vistas nas aulas de Bioquímica,
utilizando-se de papelão e E.V.A.
Essas atividades visam aprimorar as técnicas de ensino da bioquímica a estudantes do segundo grau,
quando aplicada ao estudo da formação dos esqueletos moleculares e ao arranjo espacial das
moléculas. Este trabalho mostra como o profissional do ensino da química pode construir, de um modo
prático e barato, seu próprio material de trabalho, para que este também incentive seus alunos a
construírem juntos, objetivando desenvolver neles habilidade manual e criatividade.

2. A LUDICIDADE E A EDUCAÇÃO
É papel da educação formar pessoas críticas e criativas, que criem, inventem, descubram, que sejam
capazes de construir conhecimento. Não devendo aceitar simplesmente o que os outros já fizeram,
aceitando tudo o que lhe é oferecido. Daí a importância de se ter alunos que sejam ativos, que cedo
aprendem a descobrir, adotando assim uma atitude mais de iniciativa do que de expectativa.
O lúdico aplicado à prática pedagógica não apenas contribui para a aprendizagem da criança, como
possibilita ao educador tornar suas aulas mais dinâmicas e prazerosas. CUNHA (1994) ressalta que a
brincadeira oferece uma “situação de aprendizagem delicada”, isto é, o educador precisa ser capaz de
respeitar e nutrir o interesse da criança, dando-lhe possibilidades para que envolva em seu processo, ou
do contrário perde-se a riqueza que o lúdico representa.
O lúdico enquanto recurso pedagógico deve ser encarado de forma séria e usado de maneira
correta, pois como afirma ALMEIDA (1994), o sentido real, verdadeiro, funcional da educação lúdica
estará garantido, se o educador estiver preparado para realizá-lo. Sendo que o papel do educador é,
intervir de forma adequada, deixando que o aluno adquira conhecimentos e habilidade; suas atividades
visam sempre um resultado e uma ação dirigida para a busca de finalidades pedagógicas.
A educadora FERREIRO (1989), já apontava para a importância de se oferecer a criança ambientes
agradáveis onde se sinta bem e a vontade, pois a criança deverá se sentir como integrante do meio em
que está inserida. Conceber o lúdico como atividade apenas de prazer e diversão, negando seu caráter
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educativo é uma concepção ingênua e sem fundamento. A educação lúdica é uma ação inerente na
criança e no adulto já que é uma forma transacional em direção a algum conhecimento.
A construção dos modelos moleculares de biscuit e os quebra- cabeças das moléculas dos
aminoácidos surgem como uma forma de integrar os alunos e o professor ao conhecimento de uma
forma mais agradável, possibilitando-os conhecer e visualizar assuntos da bioquímica além dos livros.

3. CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO DE MODELOS MOLECULARES
Para a construção do conjunto foi desenvolvida uma técnica artesanal, onde se devem levar em
consideração dois aspectos para a construção desses modelos: 1-os modelos devem facilitar a
visualização do arranjo espacial das moléculas e, 2-devem ser fáceis de construir e manusear, além de
práticos e baratos. A Tabela 1 mostra comparativamente as vantagens e desvantagens de modelos
comerciais e de modelos alternativos que estão propostos na literatura.

Tabela 1. Relação das vantagens e desvantagens de modelos comerciais e alternativos que são propostos na
literatura. [1]

Com base nesses aspectos é que surge mais uma proposta de modelos moleculares artesanais,
confeccionados da massa de biscuit, onde o material escolhido é de baixo custo, de fácil manuseio e
permite a confecção de várias moléculas.
A construção do modelo molecular foi feita a partir da massa do biscuit e palitos de madeira.
Após preparada a massa foram feitas esferas para representar os átomos, tomando cuidado com o
tamanho das mesmas (figura 1). As esferas menores representam o átomo de hidrogênio. Também foi
feito átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio levando sempre em consideração o tamanho dos
átomos.
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Figura 1. Material utilizado na construção do conjunto de modelos moleculares: (1) massa de biscuit, (2)
palitos de madeira, (3) materiais utilizados para medir as ligações, (4) forma construída, (5) modelo pronto.

Na Tabela 2 está associado os diferentes tipos de átomos e as cores adotadas para representálos.
ELEMENTO

COR

Hidrogênio

Amarelo

Carbono

Branco

Nitrogênio

Verde

Oxigênio

Preto

Tabela 2. Relações dos átomos representados no conjunto e as cores utilizadas

Em seguida esperou a pré-secagem das esferas para que fossem feitos os furos para o encaixe
das ligações. Para isso foram medidos os ângulos das ligações, e com a ajuda do transferidor pode-se
furar cada esfera com o ângulo exato de ligação.
Inicialmente foram preparadas peças individuais, nas geometrias mostradas na Tabela 3,
usando um transferidor para posicionar os prolongamentos em ângulos corretos. O primeiro
prolongamento foi feito inserindo um palito na bolinha de biscuit. Os demais prolongamentos, em
ângulos corretos, foram inseridos apoiando a bolinha, já com um prolongamento, no transferidor.

Tipos de átomos

Números de ligação
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Ângulo de ligações em graus

Bivalente

2

100-110-180

Trivalente

3

120

Tetraédrico

4

110

Tabela 3. Relação dos diferentes tipos de átomos com respectivos ângulos de ligações.

Após a montagem, estas peças foram utilizadas como moldes para a construção de formas, o
que permitiu fazer um grande número de peças nas geometrias desejadas com mais rapidez. As formas
foram construídas utilizando tampas de plástico de garrafa de refrigerante, sendo que as destinadas aos
átomos com geometrias tetraédricas e trigonal planar foram feitos pequenos furos centralizados nas
tampas para inserção dos palitos. Na borda da tampa foram feitos pequenos cortes para encaixar a
peça. A seguir, a tampa foi preenchida totalmente com massa de biscuit seguida da introdução da peça.
Quando a massa estava quase rígida, os palitos eram descobertos e a peça retirada. A Figura 3 ilustra o
procedimento acima descrito para peça de geometria tetraédrica.

Figura 2: Ilustração da montagem de uma forma para geometria tetraédrica.

Depois de dominada a técnica artesanal de construção é possível adaptar os modelos para
solucionar diversos problemas de estereoquímica e percepção tridimensional de estruturas na área de
ensino em bioquímica.

Figura 3: Estrutura molecular dos aminoácidos.
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4. CONSTRUÇÃO DOS QUEBRA-CABEÇAS
A elaboração dos quebra-cabeças tem como intuito fazer o aluno aprender sobre as estruturas dos
aminoácidos, de forma que eles possam instruir-se também a respeito dos componentes que o
compõem. Além disto, esse jogo pode ajudar na montagem dos modelos confeccionados de biscuit, ou
seja, o aluno ao montar o quebra-cabeça descobrirá quais os elementos constituem o aminoácido para
que possa se fazer os modelos de biscuit.
Utilizaram-se materiais alternativos pela facilidade que se tem em adquiri-los, principalmente em
lugares onde se têm realidades que mostram grandes disparidades econômicas. Para a elaboração
desses jogos usou-se basicamente papelão e E.V.A. (figura 4) para mostrar uma proposta interessante,
divertida, barata e, o que é melhor, uma excelente maneira de aquisição de conhecimento.

Figura 4: materiais utilizados na construção do jogo.

A construção foi realizada da seguinte forma: Pegou-se um pedaço de uma caixa de papelão,
cortou-a no tamanho 30cm x 25cm. Fez-se a divisão dos espaços na folha de papelão e desenharam-se
com um lápis as formas desejadas do quebra-cabeça (figura 5).

Figura 5: esboço do quebra- cabeça da alanina.
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Cortaram-se as peças do jogo e revestiu-se de E.V.A apenas de um lado de cada peça, de
modo que cada uma tivesse uma cor diferente Em seguida desenharam-se as estruturas com pincel
atômico e montou-se o jogo (figura 6). A partir daí é só partir para a diversão e para o conhecimento.

Figura 6: quebra-cabeças montados. A esquerda a alanina e a direita a leucina.

5. RESULTADOS
A elaboração desta nova metodologia deve ser voltada para alunos de ensino superior, onde com os
jogos de quebra-cabeças e os modelos de biscuit busca-se promover uma aula de bioquímica
descontraída e com uma participação mais efetiva dos alunos, buscando uma interação maior dos
alunos com o conteúdo proposto em sala.
Esta prática lúdica pode ser introduzida após as aulas ministradas ou durante, conforme a
preferência do educador. Os alunos devem elaborar seus modelos moleculares e seus quebra-cabeças
em grupos, para que possam interagir entre si e facilitar a elaboração. Vale ressaltar que o professor
deve estar aberto a novas sugestões tanto de jogos como de matérias a serem utilizados, levando
sempre em consideração a criatividade e o interesse do aluno.
Após a aplicação o docente pode aplicar um questionário para saber se o novo método foi bem
aceito pelos alunos.

6. CONCLUSÃO
Com a massa de biscuit podemos construir vários modelos atômicos e por ser de fácil modelagem é
possível adquirir vários tamanhos de esferas podendo então representar diferentes tipos de átomos. A
massa de biscuit também pode ser comprada pronta no comércio. A durabilidade da mesma permite
que um modelo seja usado mais de uma vez tornando-o prático e de baixo custo.
O profissional do ensino da química construindo seu conjunto poderá adaptá-lo da maneira que
melhor lhe convier para melhorar o aprendizado dos alunos, pois esta apresenta as seguintes vantagens
em relação aos comerciais: número suficiente de peças, representação de átomos particulares,
versatilidade, flexibilidade e baixo custo.
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O quebra-cabeça é um jogo onde o jogador deve resolver um problema proposto. Nesse tipo de
jogo, o raciocínio é bem mais importante que a agilidade e a força física. Nos quebra-cabeças
desenvolvidos com papelão e E.V.A pode fazer com que o aluno aprenda sobre muitas estruturas, como
estruturas de aminoácidos, carboidratos, enzimas, ajudando-o na melhor compreensão sobre o assunto
estudado. Assim como o modelo de biscuit este tipo de quebra-cabeça tem vantagens no que se diz
respeito de praticidade custo reduzido.
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RESUMO
Este trabalho investiga a existência e (des) uso de laboratório de química nas escolas da rede publica
estadual no município de Currais Novos/RN. Na possível deficiência de equipamentos propõe
desenvolver, sob a forma de material didático, um conjunto de experimentos que possam ser
desenvolvidos num laboratório alternativo, construído com materiais reciclados e/ou encontrados na
escola, ou seja, materiais do cotidiano. Com isso há uma aproximação entre o aluno e o conteúdo, logo
os faz concretizar a teoria com a observação de experimentos realizados, e assim conhecer e tendo
contato com alguns materiais de laboratório. Esse trabalho teve objetivo de conhecer município e
estimular o uso dos mesmos, bem como a implantação de novos espaços com material alternativo, de
modo a melhorar a qualidade do ensino de química.
Palavras-chaves: Laboratórios de Química; ensino de química; laboratório alternativo.
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1. INTRODUÇÃO
Um dos maiores desafios do ensino de Química é construir uma ponte entre o conhecimento
escolar e o cotidiano dos alunos. Esta ponte pode ser ligada quando nas aulas se utiliza o recurso da
experimentação.
Quando o ensino é tratado apenas sob uma abordagem formal e tradicional, acaba-se por não
contemplar as várias possibilidades de tornar a Química uma disciplina mais fácil de ser entendida e
perde-se a oportunidade de associá-la com o cotidiano, assim afetando diretamente o aprendizado.
É de conhecimento dos professores de Química o fato de que a experimentação desperta um
forte interesse entre os alunos de diversas turmas de ensino médio, e que aulas realizadas nos
laboratórios didáticos aumentam a capacidade de aprendizado dos estudantes, pois estas funcionam
como ferramenta, facilitando muito mais o entendimento do assunto abordado e propiciando um
aprendizado significativo. Hodson (1993), afirmou: “Ainda que periodicamente desacreditada – e em
ocasiões qualificada como “uma perda de tempo” – a importância que o trabalho de laboratório tem
dentro da educação em ciências tem permanecido incontestada...”.
Para despertar o gosto, a curiosidade e manter os alunos em sala de aula exigem-se, do
professor, que mantenha uma rotina de pesquisa e criatividade. Tais situações esbarram, muitas vezes,
na falta de tempo do profissional professor, que tem carga horária totalmente preenchida e as condições
precárias em que a escola se encontra, em termos materiais como laboratórios e uso novas tecnologias,
e profissionais mal preparados em diversos setores da escola.
A partir dessa lacuna, surgiu a ideia de realizar uma pesquisa junto às escolas públicas,
localizadas no município de Currais Novos/RN, investigando a (in) existência de laboratórios e do (des)
uso de cada um deles.
De acordo com a realidade de cada escola foi desenvolvido um trabalho de reconhecimento do
material existente, e a partir destes dados, visto a necessidade, tende-se montar um laboratório didático
com matérias de baixo custo. O mesmo representa uma alternativa, cuja importância reside no fato de
diminuir o custo dos laboratórios questão construções caras e exigem instrumentos sofisticados.
Muitos trabalhos têm sido feitos explorando a utilização de materiais alternativos. Isso
acontece por dois motivos básicos:
1. Diminuição de substâncias indesejáveis ao meio ambiente, muitas vezes de difícil
decomposição;
2. Redução de custos para a implementação de matérias de laboratório, ampliando a
capacidade dos discentes em desenvolverem atividades mais atrativas, tornando o estudo
da química mais agradável e prazeroso.
Encontrados em algumas pesquisas feitas sobre a importância do uso e manutenção de
laboratórios, percebeu-se a existência de alertas importantes sobre esses materiais laboratoriais, ditos
alternativos. Sobre a utilização desses materiais de baixo custo ou sucata, vale lembrar que, ele tem sido
sinônimo de lixo, na qual experimentos são improvisados com resultados muitas vezes pífios e que não
revelam nada de substancial (SILVA; ZANON, 2000).
Na proposta sugerida, de construir materiais de baixo custo com o intuito de auxiliar no
desenvolvimento de aulas praticas, neste trabalho, cabe ao professor buscar materiais necessário para o
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desenvolvimento das atividade experimentais para os experimentos, ou ainda melhor instruir a classe
sobre como obtê-los, pois assim incentiva a criatividade e associação com fenômenos científicos.
Baseado, então nesse enfoque, nos deparamos com a necessidade de ampliação dessa
linguagem, como forma dialética, com interpretação da realidade. Kosic afirma que:
A dialética trata da “coisa em si”. Mas a “coisa em si” não se manifesta imediatamente
ao homem. Para chegar a sua compreensão, é necessário fazer não só certo esforço,
mas também um détour. Por este motivo o pensamento dialético distingue entre a
representação e conceito da coisa, com isso não pretendemos distinguir apenas duas
formas e dois graus de conhecimento da realidade, mas especialmente e, sobretudo,
duas qualidades da práxis humana. (KOSIK, 1969, p. 9).

Desta forma, pretende-se aplicar essas ideias, ao desenvolvimento de uma possibilidade
alternativa para articular teoria e experimentação. Assim, desenvolvemos experimentos envolvendo
materiais reaproveitados (que também podem ser reciclados) e de baixo custo que possibilitam uma
metodologia do ensino de uma química simples, factível e com a participação efetiva dos alunos no
processo de aprendizado de Química em Ensino Médio.
O material aqui elencado foi baseado nas necessidades que as escolas: Escola Estadual Capitão
Mor Galvão; Escola Estadual Instituto Vivaldo Pereira; Escola Estadual Tristão de Barros e Escola Estadual
Silvio Bezerra de Melo apresentam e as observações realizadas a partir de um estudo sistemático dos
conteúdos constantes no projeto pedagógico do ensino médio.
Não obstante, este trabalho se caracteriza como uma pesquisa-ação (ELLIOT, 1997; PEREIRA;
GERALDI, 1998; STENHOUSE, 2004), pois consiste em compreender o que está ocorrendo a partir da
perspectivados implicados no processo: professor e aluno (STENHOUSE, 2004).
Na abordagem dos conteúdos de química, faz-se necessário a utilização de aulas praticas para
uma absorção e entendimento do conteúdo, assim como é afirmado por Hodson (1993), o quão tem
sido importante o trabalho de laboratório na educação das disciplinas de ciências exatas.

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
2.1 PROCEDIMENTO
Toda a atividade foi, antes de tudo, estruturada de tal modo que viesse a conhecer tudo que
(in) existe nos laboratórios pesquisados. Essa pesquisa se deu no período entre maio e junho de 2011
nas supracitadas escolas da cidade de Currais Novos- RN.
Com o intuito de diminuir este bloqueio dos alunos que existe nas aulas experimentais de
Química, desenvolveram-se alguns métodos importantes visando uma percepção mais aguçada da
formação de processos químicos.
Averiguando a necessidade de aulas praticas, nas escolas visitadas, pesquisou-se a importância
da utilização de laboratórios de química, no qual pode-se perceber a precisão e a existência do mesmo
para o desenvolvimento destas aulas.
Para a possível aplicação deste trabalho se fez necessário às autorizações de dirigentes das
escolas públicas, em que houve a pretensão de ser desenvolvido este projeto, no qual se teve com êxito
a autorização e a aplicação do mesmo.
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Pesquisou-se nessas escolas se havia existência de laboratório, quais os materiais existentes e
se faziam o uso dos mesmos. Para realização dessa pesquisa utilizou-se os cinco principais pontos:
Vidrarias, Reagentes, Espaço físico, Segurança e Equipamentos.
Feito isso, analisou-se por meio destas informações colhidas que nos laboratórios há uma
necessidade de inovação, pois os materiais existentes não são utilizados devido à inexistência de outros
materiais.
Visto como necessário a inovação, constante de materiais para suprir a necessidade destes
laboratórios, desenvolveu-se matérias alternativos de baixo custo para utilização didática.

2.2 ANÁLISE E RESULTADOS
No contexto pesquisado a utilização dos laboratórios existentes, na maior parte das vezes, é
precária e inadequada. Dentro da realidade de cada escola, realizou-se um estudo para desenvolver
materiais alternativos. Com estes dados em mãos, foram observados e assim relatados.
Nas escolas visitadas, apenas três existe local especifico para o funcionamento do laboratório e
em nenhuma tem existe itens para a segurança. O Gráfico 1 mostra quantitativa e qualitativamente os
itens encontrados nas escolas.

Gráfico 1: Tipos de itens encontrados, na pesquisa, nas escolas estaduais da cidade de Currais Novos-RN.

Observa-se a discrepância entre os dados da Escola Estadual Silvio Bezerra de Melo, com
apenas 02 reagentes, comparados ao número encontrado na Escola Estadual Instituto Vivaldo Pereira,
com dezesseis reagentes. Nota-se, portanto, que mesmo com um número mais elevado, esta escola tem
poucos reagentes necessários para práticas diversas na escola. A Escola Estadual Silvio Bezerra de Melo,
praticamente, não apresenta condições algumas de ter aulas prática, enquanto as demais podem tê-las,
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porém de forma muito precária e limitada, sendo que, também, os equipamentos é parte imprescindível
para tal desenvolvimento de prática de laboratório.
Baseado no exposto e nas necessidades que os alunos têm de aprimoramento e
desenvolvimento cognitivo e levando-se em consideração os aspectos como teoria com a posterior
prática, isto é relevante no processo de conhecimento à improvisação como uma forma determinante
no processo de aprendizagem. Para tanto foi implementado, com materiais de baixo custo, sistemas
simples, voltados para o ensino em séries iniciais do nível médio.
O primeiro sistema foi à construção de um destilador semelhante ao da Figura 1. Nota-se uma
simplicidade na qualidade dos materiais, cujo custo médio é de R$ 30,00, enquanto que um destilador
comprado em lojas especializadas em materiais para laboratórios custa cerca de R$ 500,00.

Figura 01: Destilador construído com materiais de baixo custo: a) destilador completo, b) detalhe do frasco de
coleta com a primeira gota de água destilada, c) detalhe do corte feito na extremidade superior do condensador
para a entrada de gelo. Fonte: Sartori, 2009; Química Nova na Escola.

Um outro dado importante é que o mesmo equipamento serve como protótipo e para outras
possíveis produções de outros equipamentos pelos próprios alunos, inspirados nesse destilador.
De forma similar foi projetado simples sistemas que confere ao aluno fazer separação de
misturas de forma fácil, atrativa e que estimula a prática e a criatividade. A Figura 2 mostra os
equipamentos utilizados.
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[A]

[B]

[C]
Figura 2: Filtrador alternativo: [A] – Papel filtro. [B] – Funil de plástico. [C] - Copo de Vidro, contendo a solução
filtrada.

Neste caso lança-se mão de uma aparelhagem cujo custo é por vezes difícil dimensionar, pois
são materiais multiuso, ou seja, depois de usados como aparelhagem de laboratório, pode ser utilizado
para outro fim.

3. CONCLUSÃO
Os sistemas aqui construídos com fins educacionais se aproximam da configuração daqueles
ditos convencionais (laboratório). Tal situação ajuda na interpretação e no entendimento da técnica
pelos alunos. Sua montagem pode ser feita com relativa facilidade e dimensiona, com certo
oportunismo, o entendimento mecânico de um sistema muito importante, que caracteriza a separação
de misturas homogêneas de líquido e sólido. É fato que, devido aos materiais utilizados, o destilador
sofre certas limitações tais como: baixo calor de aquecimento, pois a temperatura da chama na
lamparina é bem inferior à encontrada quando se usa o Bico de Bunsen que normalmente utiliza Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP); e comprometimento da eficiência de condensação em caso de solventes
de elevada temperatura de ebulição, pois não ocorre recirculação dos vapores e dos líquidos
condensados, além de que as conexões entre as partes não estejam devidamente encaixadas
possibilitando o escapamento de vapores.
O segundo sistema, o decantador, tem menos aspectos de preponderância de maior ou menor
eficiência, pois suas partes não possuem conexões, além da não necessidade de análise de fatores
físicos (propriedades específicas) como temperatura de ebulição e condensação.
Todos esses processos trabalhados com materiais a baixo custo requer um maior
desprendimento por parte do professor, que deve se dedicar de forma comprometida com o
aprendizado do aluno. Quanto à escola, seus gestores devem ter a visão de que o investimento de hoje
em laboratórios e nas melhores condições para o professor, são favoráveis para a formação do cidadão
consciente e uma sociedade cada vez mais justa.
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RESUMO
A composição química do óleo essencial das folhas da espécie Lantana camara L (conhecida popularmente
por camará de chumbo) foi determinada através de extração por hidrodestilação, utilizando doseador tipo
Cleavenger, seguida de análise por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (CG-EM). A
identificação dos constituintes ocorreu através de comparação dos espectros de massa e do índice de
retenção de Kovat´s ajustados utilizando dados da literatura. A composição química do óleo essencial de
Lantana camara L apresentou presença predominante de monoterpenos, principalmente, limoneno
(29,9%), ɲ-pineno (28,3%) e -pineno (21,9%). Através da análise de sua atividade biológica, Lantana
camara L demostrou ser um potencial inibidor da enzima acetilcolinesterase, uma das responsáveis pelo
desenvolvimento da doença de Alzheimer.

Palavras-chave: óleo essencial, composição química, acetilcolinesterase
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1. INTRODUÇÃO
As ervas medicinais estão incorporadas à cultura brasileira, sendo bastante utilizado para fins curativos,
o que justifica seu cultivo para extração e comercialização de seus componentes bioativos. As plantas
constituem uma grande fonte de compostos biologicamente ativos com diversas propriedades
farmacológicas, tais como antiinflatória, anticancer, antimicrobiana, gastroprotetora, entre outras (GUERRA
e NODARI, 2001).
A espécie Lantana camara L, conhecida popularmente por camará de chumbo, pertence ao gênero
Lantana que é composto por cerca de 150 espécies. Devido suas propriedades medicinais L. camara L tem
sido utilizada na medicina popular como diurético, expectorante, febrífuga e anti-reumática (COSTA et al.,
2009).
As folhas desta espécie são ricas em óleos essenciais, compostos fenólicos e triterpenóides, com
predominância de flavonóides. Essas substâncias também são encontradas em algumas plantas daninhas
que possuem propriedades alelopáticas e de toxicidade (SHARMA et al., 2007). Os óleos essenciais são
compostos voláteis aromáticos sintetizados geralmente em estruturas especializadas, tais como células
parênquimais diferenciadas e canais oleíferos. Esses óleos voláteis podem ser obtidos por diversas técnicas
de extração, sendo as mais utilizadas a hidrodestilação e o arraste a vapor.
Este artigo explana sobre um estudo da composição química do óleo essencial das folhas de Lantana
camara L e de sua atividade de inibição da enzima acetilcolinesterase, efetuado de acordo com o ensaio
enzimático descrito por Ellman (1961) e adaptado para cromatografia em camada delgada por Rhee et al.
(2001).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Lantana camara L é uma espécie pertencente à família Verbenaceae do gênero Lantana. Apesar do
aspecto tóxico, esta planta tem sido freqüentemente utilizada na medicina popular como anti-séptico,
cicatrizante, e no tratamento de doenças como gripe, asma, bronquite e febre biliosa (SAGAR, 2005)
Segundo a literatura o óleo essencial das folhas de L. camara, rico em monoterpenos, apresenta
atividades antibacteriana, antifúngica, alelopática e repelente contra larvas de mosquitos do gênero Aedes
(DEENA e THOPPIL, 2000; IANNACONE e LAMAS, 2003; KUMAR et al., 2006; SOUSA et al., 2010).
O extrato das folhas dessas espécies é utilizado no tratamento de reumatismo e o extrato das raízes
para o tratamento de erupções cutâneas. A ingestão das folhas de Lantana camara L por animais causa
hepatotoxicidade. Animais ruminantes e não-ruminantes como cobaias, coelhos e fêmeas de ratos
apresentaram suscetibilidade à ação de hepatotoxinas, atribuída a presença de triterpenóides. Os frutos da
planta também são tóxicos para o homem (KUMAR et al., 2006; SHARMA et al., 2007; COSTA et al., 2009).
Atualmente, diversos pesquisadores vêm buscando novas fontes naturais que forneçam princípios
ativos para produção de medicamentos que possibilitem o aumento da capacidade cognitiva. Estes
medicamentos poderiam ser utilizados no tratamento de pessoas com doenças neurodegenerativas, como
o Alzhailmer, e de crianças com retardo mental (TREVISAN et al., 2003). Os óleos essenciais de plantas
medicinais seriam uma possível fonte desses medicamentos, devido principalmente a sua diversificada
composição química.
A acetilcolina é um importante neurotransmissor que desempenha um papel fundamental no sistema
neuronal colinérgico. Esta substância quando inativada pela enzima acetilcolinesterase, que tem origem na
membrana pós-sináptica, contribui para o aparecimento da doença de Alzhailmer, uma afecção
neurodegenerativa progressiva e irreversível de aparecimento insidioso, que acarreta perda da memória e
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diversos distúrbios cognitivos (SMITH, 1999; CARVALHO et al., 2005). Os inibidores da colinesterase, que
podem causar uma elevação da função colinérgica central, são utilizados no tratamento da doença de
Alzheimer (TREVISAN et al., 2003).

3. METODOLOGIA
3.1 Material Vegetal
As folhas de Lantana camara L foram coletadas em agosto 2011, em horário matinal no município de
Quixadá próximo ao Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará- Campus
Quixadá. A planta encontra-se em fase de identificação botânica.

3.2 Extração do Óleo Essencial
O óleo essencial de Lantana camara L foi obtido através de hidrodestilação em doseador tipo
Cleavenger, utilizando 200 g de folhas. As folhas recém coletadas foram colocadas num balão de vidro de 1
L, juntamente com 400 mL de água destilada e mantido em ebulição por 2 horas. Após este período, o óleo
essencial foi separado da mistura água/óleo do doseador, seco com sulfato de sódio anidro, e transferido
para um frasco limpo com o auxilio de uma pipeta Pasteur. Em seguida o óleo coletado foi pesado para o
cálculo do rendimento % m/m.

3.3 Análise do Óleo Essencial
O óleo essencial obtido foi analisado através de Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de
Massa (CG-EM), modelo CG 17A e EM QP5050A da Shimadzu, equipado com coluna capilar OV-5 (30 m x
0,25 mm x 0,25 m). As Condições experimentais foram: ionização por impacto de elétrons a 70 eV; injetor
no modo split (1:6); hélio como gás de arraste e fluxo de 1 ml/min; gradiente crescente de temperatura de
4 ºC/min de 40 a 180 ºC, e 20 ºC/min de 180 a 280 ºC e mantida nesta temperatura por 10 minutos;
temperatura do injetor 250 ºC e a do detector 280 ºC. A identificação dos constituintes ocorreu através de
comparação dos espectros de massa e do índice de retenção ajustados utilizando dados da literatura
(ADAMS, 2007).

3.4 Teste de Inibição da Enzima Acetilcolinesterase
A avaliação da atividade inibidora da enzima acetilcolinesterase foi efetuada de acordo com o ensaio
enzimático descrito por Ellman (1961) e adaptado para cromatografia em camada delgada por Rhee et al.
(2001).
As solução do óleo essencial foi preparada (2 mg.mL-1) pela dissolução em metanol e aplicada (2,0 mL)
em placas cromatográficas (gel de sílica, Merck). Após eliminação do solvente, as cromatoplacas foram
borrifadas com solução aquosa 1 mmol.L-1 de iodeto de acetiltiocolina (substrato) e com o Reagente de
Ellman [1 mM do ácido 5,5'-ditiobis-2-nitrobenzóico em solução tampão 50 mmol.L-1 de Tris/HCl, pH 8,0)].
Após 5 minutos, as cromatoplacas foram borrifadas com a solução contendo a enzima acetilcolinesterase (5
U/mL dissolvida em solução tampão 50 mmol.L-1 de Tris/HCl pH = 8,0 contendo 0,1% de albumina sérica
bovina). A inibição da atividade enzimática foi sugerida pelo surgimento de manchas esbranquiçadas sob
um fundo amarelado (TREVISAN et al., 2003). Este experimento foi realizado em triplicata e fisostigmina,
dissolvida em metanol (2 mg.mL-1), foi utilizada como padrão positivo.
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
A composição química do óleo essencial das folhas da espécie Lantana camara L. apresentou
predominância de monoterpenos (>97%), tendo como constituintes majoritários limoneno (29,9%), ɲpineno (28,3%) e -pineno (21,9%). Estes resultados diferem dos observados na literatura (SOUSA et al.,
2010), onde os sesquiterpenos foram majoritários, indicando influência significativa da região de coleta da
planta em sua composição química. Os resultados da composição e as estruturas químicas das substâncias
que compõem o óleo estão expostos na Tabela 1 e na Figura 1, respectivamente. Outro fator que pode
estar relacionado a esta variação na composição química é o período de coleta da planta (estação do ano),
que poderá ser comprovado através de um futuro estudo sazonal.
Tabela 1 - Composição química do óleo essencial das folhas de Lantana Camara L.
a

b

COMPOSTO

Tr (min)

KI

Composição (%)

ɲ-pineno

7,667

939

28,3

canfeno

8,033

954

3,2

sabineno

8,792

975

5,5

-pineno

8,900

979

21,9

-3-careno

10,067

1031

5,3

limoneno

10,667

1029

29,9

cânfora

13,975

1146

2,2

trans-cariofileno

23,900

1429

3,3

a

-pineno

b

Tempo de retenção; Indice de retenção de Kovat’s.

-pineno

canfeno
sabineno

H

O
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cânfora
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Figura 1 - Estruturas químicas das substâncias identificadas no óleo essencial das folhas de Lantana camara.

O estudo da inibição da enzima acetilcolinesterase revelou um forte potencial do óleo essencial de L.
camara L. em combater a ação desta enzima, que é uma das responsáveis pelo desenvolvimento da doença
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de Alzheimer. O halo de inibição apresentado quando o óleo foi aplicado na placa foi 0,7±0,0 cm (Tabela 2),
muito próximo do padrão fisostigmina (0,9 cm), molécula com forte ação de inibição da acetilcolinesterase,
inclusive utilizada no tratamento do Alzheimer. Esta atividade foi atribuída, principalmente, aos
constituintes monoterpênicos do óleo, uma vez que a literatura relata que os monoterpenos ɲ-pineno e ȴ3-careno apresentaram forte inibição da enzima acetilcolinesterase (MIYAZAWA e YAMAFUJI, 2005).
Tabela 2 - Halos de inibição da enzima acetilcolinesterase pelo óleo essencial de Lanatana camara.

MATERIAL INIBIDOR

Halos de inibição (cm)

Média

Desvio
padrão

0,7

0,7

0,0

-

0,9

-

a

H1

H2

H3

Óleo essencial de L. camara

0,7

0,7

Fisostigmina

-

-

a

b

b

H1, H2, H3 replicatas dos halos; Média aritmética dos halos

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A espécie Lantana camara L. apresenta diversos estudos quanto sua composição química e atividade
biológica, contudo, informações novas vêm sendo obtidas a cada estudo. Foi verificada uma predominância
de compostos bastante voláteis, como os monoterpenos, que representam mais de 97 % da composição do
óleo essencial. Entre os constituintes majoritários, foram identificados os monoterpenos limoneno, ɲpineno, -pineno e -3-careno, reconhecidamente ativos na inibição da enzima acetilcolinesterase, o que
justificou a boa atividade do óleo essencial. Podemos, assim, concluir a partir dos resultados obtidos que o
óleo essencial das folhas de Lantana camara L. apresenta uma boa atividade inibitória da enzima
acetilcolinesterase, mostrando-se como um promissor fármaco no tratamento da doença de alzhailmer.
Estudos futuros consistirão no isolamento dos princípios ativos para novos testes de inibição da
acetilcolinesterase, para confirmação das conclusões obtidas.
Outra etapa do projeto, já iniciada, será a preparação dos extratos da espécie Lantana camara L (das
folhas, talos, raízes, rizomas) para realização de testes de prospecção de grupos químicos. Estes testes
baseiam-se em ensaios reacionais simples através de análises visuais (mudança de cor, formação de gás ou
precipitados, entre outros). Grupos químicos como flavonóides, saponinas, alcalóides, esteróides,
terpenóides, fenóis, entre outros, poderão ser identificados. Este estudo é extremamente importante, pois
grande parte dessas substâncias apresenta atividades biológicas relevantes.
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RESUMO
Os óleos essenciais constituídos de misturas complexas, odoríferas e geralmente líquidas são
importantes para a defesa das plantas e, devido suas propriedades, são muitos utilizados nas indústrias
e na fabricação de medicamentos. A acetilcolina é um neurotransmissor que é degradado pela enzima
acetilcolinesterase. Essa degradação é apontada como um dos fatores que causam a doença de
Alzheimer. O tratamento mais utilizado para amenizar os sintomas da doença são medicamentos
anticolinesterásicos que inibem a enzima acetilcolinesterase, aumentando assim os níveis de
acetilcolina. Este trabalho descreve o estudo da composição química da espécie Astronium graveolens
(gonçalave) e sua atividade inibitória da enzima acetilcolinesterase. O estudo da composição química do
óleo essencial de A. graveolens foi realizado através da hidrodestilação, seguida de análise
cromatográfica gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG-EM). Os componentes químicos foram
identificados através da comparação de seus espectros de massa e do índice de retenção ajustados com
dados da literatura. Os componentes identificados correspondem a 99 % da composição total do óleo,
sendo os majoritários ȴ-3-careno (71,6%) e trans-ɴ-ocimeno (14,8%). A avaliação da atividade inibitória
da enzima acetilcolinesterase foi efetuada de acordo com o ensaio enzimático descrito por Ellman
(1961), apresentando resultados muito satisfatórios, com halos de inibição de 0,7 cm, muito próximo do
controle positivo fisostigmina (0,9 cm).

Palavras-chave: óleo essencial, Astronium graveolens, acetilcolinesterase

2440

1. INTRODUÇÃO
Os óleos essenciais são constituídos de misturas complexas, odoríferas e líquidas, que podem ser
obtidos a partir de vários órgãos das plantas. Tais denominações estão relacionadas às suas
características físico-químicas (VITTI e BRITO, 2003). Quando recentemente extraídos são incolores ou
amarelados, voláteis e muito instáveis, principalmente na presença de ar, calor, umidade, etc, (VITTI e
BRITO, 2003).
Os óleos voláteis são importantes para a defesa das plantas, pois atuam contra microorganismos e
predadores, atraem insetos e agentes fecundadores. Além de apresentarem diversas aplicabilidades na
indústria, sendo utilizados como antioxidantes, repelentes, conservantes e na medicina tradicional para
o tratamento de doenças (SIANI et al., 2000).
Recentemente as pesquisas sobre produtos naturais têm-se tornado cada vez mais frequente, tal
fato deve-se a necessidade da obtenção de fármacos naturais que causem menos efeitos colaterais que
os medicamentos tradicionais. Sendo assim, as plantas podem ser utilizadas para esse fim, pois são ricas
em metabólitos secundários com propriedades terapêuticas que podem ser úteis no tratamento de
enfermidades e doenças neurodegenerativas como o mal de Alzheimer (MOREIRA et al, 2010).
A doença de Alzheimer é uma patologia degenerativa do córtex cerebral que se manifesta causando
o comprometimento das funções intelectuais. Existem várias possíveis causas para o surgimento da
doença, dentre elas está a suscetibilidade genética, processamento anormal de proteínas e degradação
de neurotransmissores colinérgicos, como a acetilcolina, noradrenalina e serotonina (CHAVES e
FERREIRA, 2008).
A enzima acetilcolinesterase é responsável pela inativação do neurônio transmissor acetilcolina. A
diminuição na produção deste neurotransmissor é um dos responsáveis pelo surgimento da doença de
Alzheimer. Para o tratamento desta doença é necessário a restauração das funções colinérgicas,
portanto, aumentando-se os níveis de acetilcolina, sendo uma forma de melhorar os sintomas da
doença (TREVISAN et al., 2003).
Atualmente, os medicamentos utilizados para a restauração dessas funções colinérgicas são
relativamente caros, tornando-se inviável para a população mais carente. Portanto, é crescente a busca
por produtos de origem vegetal que atuem como inibidores da enzima acetilcolinesterase (ALCÂNTARA
et al., 2010). Os óleos essenciais ricos em princípios ativos com propriedades terapêuticas podem ser
utilizados para esse fim, uma vez que já são utilizados medicinalmente no tratamento de diversas
doenças, substituindo fármacos tradicionais.
O presente estudo descreve a determinação da composição química do óleo essencial de Astronium
graveolens e de sua atividade inibidora da enzima acetilcolinesterase.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O gênero Astronium, pertencente a família Anacardiaceae, é típico da região Norte e Nordeste do
Brasil, sendo composta por cerca de 35 espécies. A espécie Astronium graveolens Jacq., conhecida
popularmente como guaritá, aderno, aroeirão, chibatão, gonçalave, chega a atingir 25 m de altura,
possuindo caule com casca lisa e descamante, folhas compostas, imparipinadas, de forma lanceolada
com tamanho de 12 x 28, folíolos glabros de tamanhos desiguais e flores verde-amareladas.
Astronium graveolens é uma espécie ainda pouco estudada, não sendo utilizada pela população
para fins medicinais. Suas propriedades terapêuticas ainda não foram investigadas aprofundadamente,
no entanto, Astronium urundeuva outra espécie do gênero, apresentou atividade antiulcerogênica e
antiinflamatória (BARBOSA et al., 2011).
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A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta mais de 20 milhões de pessoas
em todo o mundo, apresentando alta frequência em pacientes com mais de 65 anos. Devido ao seu
grande índice de casos é considerado um problema de saúde pública (DIAS et al., 2009). É uma doença
progressiva, causando perda de memória, decaimento neurofuncional, perturbações no
comportamento e sintomas psíquicos. A deficiência de neurônios transmissores, aliado a
vulnerabilidade genética e alterações no metabolismo, são alguns dos fatores responsáveis pelo
surgimento da doença (CHAVES e FERREIRA, 2008).
Essa patologia ocorre de maneira sucessiva, sendo inevitável ao paciente a incapacidade completa e
posteriormente a morte. O andamento da doença varia de paciente para paciente, no entanto, estudos
recentes mostraram que a maioria dos pacientes morre entre 4 e 10 anos após ser diagnosticada a
doença (BASTOS, GUIMARÃES e SANTOS, 2003).
Esse decaimento cognitivo observado em pacientes com a doença está relacionado à perda de
neurônios colinérgicos (SOUZA, 1997), como por exemplo, a acetilcolina que tem um papel importante
tanto no sistema nervoso central, como no sistema nervoso periférico. A acetilcolinesterase (AChE) é
uma enzima que provoca a degração do neurônio trasmissor colinérgico acetilcolina, sendo assim, o
aumento da atividade acetilcolinesterase está relacionada a doença de Alzheimer.
O tratamento da doença de Alzheimer consiste na inibição da enzima acetilcolinesterase,
promovendo assim o aumento dos níveis de acetilcolina (SILVA et al, 2010). Portanto, os inibidores
químicos da AChE são utilizados no tratamento de pacientes com Alzheimer, sendo também os que tem
mostrado os melhores resultados (SILVA, 2010).
Segundo Silva (2010), estudos recentes tem revelado uma enorme variedade de produtos vegetais
com atividades anticolinesterásicas para o tratamento de doenças neurodegenerativas como o
Alzheimer, como por exemplo, a fisostigmina e galantamina.
Atualmente muitos fármacos de origem vegetal já são vendidos comercialmente, e novas pesquisa
vêm sendo feitas na busca de novos medicamentos de origem vegetal com atividades
anticolinesterásicas (SOUZA, 1997). Assim, uma grande variedade de compostos isolados de plantas
medicinais com atividade inibidora da enzima AchE podem ser citados, como os óleos essenciais que
apresentam um grande número de substâncias químicas com propriedades terapêuticas interessantes.
A obtenção dos óleos essenciais é de grande interesse ao homem, pois através destes obtemos os
compostos aromáticos que apresentam propriedades medicinais e são muito utilizados no cotidiano
para a cura de doenças. A maioria desses compostos podem ser obtidos de forma sintética, no entanto,
a busca pelo natural, torna crescente a procura de produtos extraídos de plantas (VITTI e BRITO, 2003),
como por exemplo os óleos essenciais que apresentam uma diversidade de compostos que podem ser
usados para o desenvolvimento de novos agentes farmacêuticos.

3. METODOLOGIA
3.1 Material vegetal
As folhas de Astronium graveolens (100 g) foram coletadas no município de Quixadá-CE. Após a
coleta o material foi imediatamente submetido à extração, para que as folhas frescas não perdessem
sua constituição química volátil.
3.2 Extração do óleo essencial de Astronium graveolens
O óleo essencial de A. graveolens foi obtido através de hidrodestilação em doseador tipo
Cleavenger, utilizando 100 g de folhas. As folhas A. graveolens recém coletadas foram colocadas num
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balão de vidro de 1 L, juntamente com água destilada e mantida por 1,5 horas em ebulição. Após este
período, a mistura água/óleo armazenada no doseador foi coletada num frasco limpo e, com o auxilio
de uma pipeta, foi retirada a água; o óleo coletado foi seco com sulfato de sódio anidro e filtrado,
fornecendo 0,4 mL do óleo (0,37% m/m de rendimento). O óleo essencial obtido foi analisado em
Cromatógrafo Gasoso acoplado a Espectrometria de Massa (CG-EM), modelo CG 17A e EM QP5050A da
Shimadzu, equipado com coluna capilar OV-5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 m). As Condições experimentais
foram: ionização por impacto de elétrons a 70 eV; injetor no modo split (1:6); hélio como gás de arraste
e fluxo de 1 ml/min; gradiente crescente de temperatura de 4 ºC/min de 40 a 180 ºC, e 20 ºC/min de
180 a 280 ºC e mantida nesta temperatura por 10 minutos; temperatura do injetor 250 ºC e a do
detector 280 ºC. A identificação dos constituintes ocorreu através de comparação dos espectros de
massa e do índice de retenção ajustados utilizando dados da literatura (ADAMS, 2007).
3.3 Atividade anticolinesterase do óleo essencial de Astronium graveolens
A avaliação da atividade inibidora da enzima acetilcolinesterase foi efetuada de acordo com o ensaio
enzimático descrito por Ellman (1961) e adaptado para cromatografia em camada delgada por Rhee et
al., 2001.
As solução do óleo essencial foi preparada (2 mg/mL) pela dissolução em metanol e aplicada (2,0
mL) em cromatoplacas (gel de sílica, Merck). Após eliminação do solvente, as cromatoplacas foram
borrifadas com solução aquosa 1 mM de iodeto de acetiltiocolina (substrato) e com o Reagente de
Ellman [1 mM do ácido 5,5'-ditiobis-(2-nitrobenzóico em solução tampão 50 mM de Tris/HCl, pH 8,0)].
Após 5 minutos, as cromatoplacas foram borrifadas com a solução contendo a enzima
acetilcolinesterase (5 U/mL dissolvida em solução tampão 50 mM de Tris/HCl pH = 8,0 contendo 0,1%
de albumina sérica bovina). A inibição da atividade enzimática foi sugerida pelo surgimento de manchas
esbranquiçadas sob um fundo amarelado (TREVISAN et al., 2003). Este experimento foi realizado em
triplicata e fisostigmmina, dissolvida em metanol (2 mg/mL), foi utilizada como padrão positivo.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Foram identificados 80% dos componentes voláteis do óleo essencial das folhas de Astronium
graveolens, sendo destes 75% de monoterpenos e 25% de sesquiterpenos. Em relação a teor percentual
(calculado a partir da normalização da área), 94,8% são representados por monoterpenos, sendo os
constituintes majoritários ȴ-3-careno (71,6%) e trans-ɴ-ocimeno (14,8%). Os dados referentes à
composição química estão exibidos na Tabela 1. As estruturas químicas das substâncias identificadas no
óleo essencial das folhas de Astronium graveolens podem ser visualizadas na Figura 1.
Tabela 1 - Composição química do óleo essencial das folhas de Astronium graveolens
COMPOSTO

Tr (min)

a

KI

Composição (%)

ɲ-pineno

7,649

939

0,4

mirceno

9,418

954

0,6

-3-careno

10,068

1031

71,6

cis- -ocimeno

10,943

1037

4,9

trans- -ocimeno

11,313

1050

14,8

terpinoleno

12,657

1089

2,5

aromadendreno

24,511

1493

1,5

ledeno

26,191

1441

2,5

a

b

b

Tempo de retenção; Índice de retenção de Kovat’s.
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Figura 1 - Estruturas químicas das substâncias identificadas no óleo essencial das folhas de Astronium
graveolens

Os ensaios da atividade anticolinesterásica do óleo essencial de Astronium graveolens, frente à
enzima acetilcolinesterase, evidenciaram a presença de várias manchas esbranquiçadas sob um fundo
amarelo comprovando a inibição da atividade acetilcolinesterásica. O halo de inibição apresentado
quando o óleo foi aplicado na placa foi 0,7±0,0 cm (Tabela 2), muito próximo do padrão fisostigmina (0,9
cm), molécula com forte ação de inibição da acetilcolinesterase, inclusive utilizada no tratamento do
Alzhailmer. Esta atividade foi atribuída, principalmente, aos constituintes monoterpênicos do óleo, uma
vez que a literatura relata que os monoterpenos ɲ-pineno, trans-ɴ-ocimeno e ȴ-3-careno apresentaram
forte inibição da enzima acetilcolinesterase (MIYAZAWA e YAMAFUJI, 2005).

Tabela 2 - Halos de inibição da enzima acetilcolinesterase do óleo essencial de Astronium graveolens.
a

MATERIAL INIBIDOR

Halos de inibição (cm)

Média

Desvio
padrão

0,7

0,7

0,0

-

0,9

-

H1

H2

H3

Óleo essencial de A. graveolens

0,7

0,7

Fisostigmina

-

-

a

b

b

H1, H2, H3: replicatas dos halos de inibição; Média aritmética dos halos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No estudo da composição química do óleo essencial de Astronium graveolens 80% dos
componentes foram identificados. Os constituintes majoritários foram os monoterpenos -3-careno e
trans--ocimeno. O composto -3-careno corresponde a 71,6% da composição total do óleo essencial.
Os resultados obtidos nos testes da atividade anticolinesterase do óleo essencial de Astronium
graveolens ressaltam o potencial inibitório da enzima acetilcolinesterase, tornando-se um promissor
agente terapêutico no tratamento a doença de Alzheimer.
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RESUMO
Considerando a importância da coleta seletiva e da reciclagem para preservação do meio
ambiente e melhoria da qualidade de vida, este trabalho teve como objetivo avaliar as lanchonetes mais
movimentadas situadas no Bairro do Tabuleiro dos Martins, em Maceió, Alagoas, vistas que este tipo de
estabelecimento comercial gera muitos resíduos em seus trabalhos cotidianos. Foram entrevistados
responsáveis pelos estabelecimentos comerciais do ramo alimentício através de questionários
estruturados, e constatou-se que a maioria dos estabelecimentos pesquisados não seguem os
parâmetros básicos para a sustentabilidade.

Palavras-chave: Coleta seletiva, Reciclagem, Meio Ambiente
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1. INTRODUÇÃO
Uma das principais problemáticas ambientais dos últimos tempos tem sido a preocupação com
relação à geração de resíduos. Para Drew (1998), a extrema quantidade de lixo jogado no meio
ambiente de forma inconsciente pelas pessoas, é reflexo do incontrolável crescimento da população
urbana verificado nos últimos séculos. Todo esse avanço populacional, sobretudo nas grandes
metrópoles, é fruto do êxodo rural que acompanha o capitalismo e o desenvolvimento industrial.
Segundo MOLINA (2001), na história do homem e do surgimento do capitalismo e sua implantação
mundial, o desenvolvimento industrial é o grande responsável por realizar uma acentuada e massiva
intervenção nos processos ambientais, gerando grandes problemas para preservação ambiental por
agredir e degradar o meio ambiente, implicando assim na qualidade de vida da população, ameaçando a
sua existência. Porém, com o aumento da população urbana e o desenvolvimento das grandes cidades,
deveriam-se desenvolver medidas de políticas públicas ambientais e conscientização da sociedade para
a preservação ambiental, englobando a participação de cidadãos comuns, empresas em geral,
indústrias, comércio e todo o seguimento social.
Na sociedade contemporânea, o modo de vida da população urbana tem preocupado diversos
especialistas, estudiosos e grupos de defesa ambiental, pois há uma produção cada vez maior e diversa
de produtos e resíduos que necessitam de cuidados especiais e sistemas de coleta e tratamento
diferenciados após a sua utilização e descarte, garantindo que sua destinação não venha a degradar e
destruir o meio ambiente. Na manipulação e no descarte dos resíduos sólidos, alguns cuidados devem
ser levados em consideração, já que existem fatores de riscos associados a essa prática, tanto para
sociedade quanto para integridade ambiental (OPS, 2005). Sendo assim, a coleta seletiva do lixo
constitui uma importante via de solução de problemas, seja para fins de preservação ambiental como
para prevenção de doenças a saúde humana.
Pode-se destacar que a primeira experiência de coleta seletiva no Brasil ocorreu em 1985, em
Niterói (RJ), em São Francisco, bairro residencial e de classe média (EIGENHEER, 1993). No ano de 2001,
menos de 10% dos municípios brasileiros desenvolviam programas de coleta seletiva (IBGE, 2001;
CEMPRE, 2006). Infelizmente, a maioria dos programas de coleta seletiva estão concentrados nas
regiões Sul e Sudeste, sem abrangência alguma, ou pouquíssima, na região Nordeste. Estes, conseguem
conscientizar a população sobre os reais riscos do descarte indevido do lixo, e desviam dos aterros
sanitários uma extensão cada vez maior de materiais recicláveis, porém, os catadores avulsos ainda
desviam volumes maiores destes materiais.
Uma das principais formas de redução de insumos ambientais e de matérias primas para produção
de produtos industrializados é a reciclagem de material. A reciclagem, segundo (PNUD, 1988) é
“definida como o processo de reaproveitamento dos resíduos sólidos, em que os seus componentes são
separados, transformados e recuperados, envolvendo economia de matérias-primas e energia, combate
ao desperdício, redução da poluição ambiental e valorização dos resíduos, com mudança de concepção
em relação aos mesmos’’ (PNUD, 1998). O Brasil desperdiça 5,8 bilhões de reais, por ano, por não
reciclar o seu lixo urbano. Dos quase 5.000 municípios brasileiros, apenas 200 praticam algum tipo de
coleta seletiva (DIAS, 2002). Através da reciclagem de material, é possível ter os seguintes resultados,
por exemplo: cada latinha de alumínio reciclada economiza energia elétrica equivalente ao consumo de
um aparelho de TV ligado durante três horas, o papel economiza cerca de aproximadamente 60% e o
vidro 30% (MOURA, 2000).
Levando em consideração todos os pontos ressaltados até agora, não restam dúvidas de que a
reciclagem dos resíduos sólidos é uma alternativa plenamente viável e importante para garantir a
preservação dos recursos naturais, reduzir a utilização de matérias primas, economizar energia, diminuir
a construção de aterros sanitários, reduzir as remediações e os gastos com o tratamento de esgotos e
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águas contaminadas, promover a geração de emprego e renda, e, conscientizar a sociedade para
preservação ambiental (O´leary et al., 1999). Assim, o presente trabalho teve como objetivo entrevistar
e avaliar as lanchonetes mais movimentadas situadas no Bairro do Tabuleiro dos Martins, em Maceió,
Alagoas, vistas que este tipo de estabelecimento comercial gera muitos resíduos em seus trabalhos
cotidianos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia utilizada para a realização e desenvolvimento deste trabalho consistiu em um estudo
de caso, onde segundo Becker (1994), este método refere-se a uma análise detalhada de um caso que
permita a compreensão abrangente de um fenômeno.
A presente pesquisa foi desenvolvida de forma exploratória em vinte lanchonetes do bairro do
Tabuleiro dos Martins, em Maceió, Alagoas, onde foram aplicados questionários estruturados de
maneira aleatória, durante o mês de outubro do ano de 2010 por equipe de estudantes universitários
do Curso de Química Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas.
Após a coleta, os dados foram analisados utilizando-se para isso o programa Excel 2010 e estão
descritos nas tabelas e figuras apresentadas nos resultados e discussão, que constatam a frequência da
ocorrência de cada fato.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A coleta seletiva é muito importante para a preservação ambiental, e sua implantação requer que o
seu conceito esteja bem claro para os cidadãos. Tendo esta consideração em ressalva, a primeira
pergunta do questionário consistia em saber se os responsáveis pelos estabelecimentos entrevistados
sabiam o que era coleta seletiva, e se a resposta fosse sim, se eles trabalhavam com este tipo de coleta
e de que forma. Conforme a figura 1, 55% não sabiam o que era coleta seletiva, e dos 45% que sabiam o
conceito de coleta seletiva, apenas 89% trabalhavam com a mesma separando o lixo e o entregando a
catadores, para posterior reciclagem. Além disso, vale ressaltar que apenas 22% dos estabelecimentos
que trabalham com coleta seletiva destinam o óleo residual para posterior reaproveitamento.
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Sabiam
45%
não sabiam
55%

Figura 1: Respostas dos responsáveis pelos estabelecimentos referente ao conhecimento de coleta seletiva.

O descarte de resíduos em geral deve ser feito de forma segregada de acordo com suas
especificidades, mesmo que na região não haja o sistema de coleta seletiva, pois esta atitude facilita o
trabalho dos catadores no recolhimento de certos materiais que serão destinados a reciclagem,
minimizando assim os impactos ambientais causados pelo lixo jogado no meio ambiente. Embasado
neste contexto, os estabelecimentos entrevistados foram questionados em relação a como estes
descartavam os seus resíduos. Os resultados apresentaram que 50% destes separavam o lixo orgânico
do não orgânico no seu descarte, e 40% do total destinavam seus materiais descartáveis para
reciclagem.
Entre os materiais normalmente descartados pelos estabelecimentos, encontram-se: 45% papel,
40% papelão, 65% alumínio, 95% plástico e 5% outros metais como ferro e cobre. A tabela 1 possibilita a
visualização dos resultados obtidos, levando em consideração que os valores expressos representam
percentagens do total de entrevistados.
Materiais normalmente descartados pelos estabelecimentos
Papel

45 %

Papelão

40 %

Alumínio

65 %

Plástico

95 %

Outros

5%

Tabela 1: Percentual dos materiais descartados nos estabelecimentos entrevistados.
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A reciclagem de material pode trazer inúmeros benefícios ao meio ambiente e a sociedade em geral,
sejam estes econômicos, políticos, sociais ou ambientais. Neste contexto, os responsáveis pelas
instituições entrevistadas foram questionados acerca de quais eram os benefícios trazidos pela
reciclagem em suas opiniões. Sendo assim, 35% não souberam responder; 30% falaram que um dos
benefícios seria preservar o meio ambiente e evitar a degradação ambiental; 15% responderam que os
benefícios eram muitos, mas não especificaram qual ou quais seriam estes; 10% disseram que o
principal benefício seria evitar a poluição e contaminação de rios, mares e solos; e 10% responderam
que o destino correto do lixo impede o alagamento e mantém a limpeza da cidade. A figura 2 mostra o
resultado da subsequente pergunta.
Não souberam responder

10%

10%
35%

Preservar o meio
ambiente e evitar a
degradação ambiental
Os benefícios eram muitos
(não especificando quais
seriam estes)

15%
30%

Evitar a poluição e
contaminação de rios,
mares e solos
Impede o alagamento e
mantém a limpeza da
cidade

Figura 2: Percentual das respostas dos responsáveis pelas instituições entrevistadas acerca de quais os
benefícios trazidos pela reciclagem.

Vários são os materiais que podem ser reciclados, desde papel, plástico, metais, entre outros. Sendo
assim, foi realizado um questionamento acerca de que tipos de materiais poderiam ser reciclados na
opinião dos responsáveis pelos estabelecimentos entrevistados, obtendo-se assim os seguintes
resultados: 90% plástico; 70% alumínio; 60% papel; 40% papelão; 20% outros metais; 10% vidro; 10%
cobre e 10% óleo residual. A tabela 2 apresenta os respectivos resultados obtidos.

Tipos de materiais que poderiam ser reciclados na opinião dos responsáveis pelos
estabelecimentos entrevistados
Plástico

90%

Alumínio

70%

Papel

60%

Papelão

40%

Outros Metais

20%

Vidro

10%
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Cobre

10%

Óleo residual

10%

Tabela 2: Percentual dos materiais que poderiam ser reciclados segundo os responsáveis pelos
estabelecimentos entrevistados.

As agressões causadas à natureza pelo acúmulo e descarte incorreto de lixo são muitas, desde
alagamentos, proliferação de agentes vetores causadores de inúmeras doenças, poluição de rios, mares,
solos, ar, entre outros. Assim, os responsáveis pelos estabelecimentos foram perguntados se estes
tinham noção dos prejuízos causados ao meio ambiente pelo descarte indevido do lixo, e os resultados
foram os seguintes: 30% acham que causam enchentes e alagamentos; 30% poluição do ar, água e
esgoto; 20% não souberam responder; 10% afirmaram que a única consequência é o aparecimento de
doenças e 10% relacionaram-se a mudanças climáticas e poluição ambiental das mais diversas formas. A
figura 3 ilustra tais resultados apresentados.

Enchentes e alagamentos
10%

10%

30%

Poluição do ar, água e
esgoto
Não souberam
responder

20%
30%

Aparecimento de
doenças
Mudanças climáticas e
poluição ambiental

Figura 3: Percentual das respostas dos entrevistados referente aos prejuízos causados ao meio ambiente pelo
descarte indevido do lixo.

No fim de cada questionário aplicado, foi entregue em cada estabelecimento uma cartilha de
conscientização ambiental, que continha em seu conteúdo os conceitos de coleta seletiva e reciclagem,
além de ilustrar o tempo de deterioração dos produtos descartáveis jogados de forma inconsciente no
meio ambiente. A mesma também trazia a relação da química ambiental e da química verde para com a
preservação ambiental, levando ao leitor a diferença de conceitos entre estas e qual a importância do
tema exposto para a sociedade contemporânea.
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4. CONCLUSÃO
O presente estudo realizado mostrou que ainda existe um grande desconhecimento por parte dos
comerciantes de lanchonetes com relação a conceitos simples como coleta seletiva e reciclagem de
resíduos, além claro, da maioria não demonstrar nenhuma evidência de preocupação com relação à
preservação e conscientização ambiental. Um trabalho sério e objetivo deve ser iniciado para que a
grande maioria destes estabelecimentos comerciais possam futuramente reciclar ao menos 90% de seu
material descartável que é jogado no lixo comum, e para isso, políticas públicas ambientais devem ser
desenvolvidas afim de conscientizar não só comerciantes, mas toda sociedade.
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RESUMO
O sabão é formado a partir da dissolução aquosa ou alcoólica de álcalis fortes (NaOH ou KOH) sobre
gordura saturada (gordura animal) e gordura insaturada (óleo vegetal). Por outro lado, o sabonete é um
sabão especial destinado a higiene corporal humana. Os sabonetes devem apresentar qualidade
superior aos sabões destinados a limpeza doméstica, pois a matéria-prima utilizada na sua fabricação
deve ser menos agressiva à cútis dos usuários. A produção de sabonete exige um tratamento especial
tanto do sebo bovino quanto do óleo vegetal. O objetivo deste trabalho foi extrair sebo a partir de
gorduras de origem animal, clarificar e desodorizar o mesmo para produção de sabonetes a frio e
estimular a prática de atitudes ecologicamente corretas. A metodologia consistiu no recolhimento do
sebo bovino no Matadouro Municipal de Zé Doca e transporte ao laboratório químico do IFMA/Campus
Zé Doca, onde o mesmo foi purificado, clarificado e desodorizado. Após o tratamento da matéria prima
realizou-se a produção de sabonetes com diferentes fragrâncias, sendo realizadas análises físicoquímicas do produto obtido. Os resultados revelaram produtos de excelentes qualidades demonstrando
assim que o método utilizado é viável, além de trazer benefícios significativos contribuindo para a
preservação ambiental.

Palavras-chave: sebo bovino, clarificação, desodorização, sabonete.
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1. INTRODUÇÃO
A reciclagem é um processo que permite o (re) aproveitamento de materiais considerados
como lixo, cuja finalidade é transformá-los em novos materiais em benefício do homem e da
preservação ambiental (PERUZZO e CANTO, 2010).
Um método barato para se livrar do lixo consiste em jogá-lo em lixão ou vazadouro ou
incinera-lo até formar cinzas. A reciclagem de resíduos de origem animal é desconhecida da nossa
sociedade e exerce um relevante papel nas instâncias ambiental, econômica e social (PERUZZO e
CANTO, 2010, BORÉM, 2010).
O abate de carne bovina é um segmento de grande importância na economia brasileira e para
reduzir a geração de resíduos de origem animal, em quase todos os centros urbanos está sendo
implantado o sistema de reciclagem para tais materiais.
Os principais problemas dos resíduos de origem animal gerados pelo processamento e
consumo de carnes são os ossos, apara de tecidos adiposos e musculares, órgão e glândulas, pernas,
pelos e peles, sangue, chifres e cascos, resíduos de carcaças após desossa em estabelecimentos
comerciais varejistas. Esses resíduos não devem sofrer disposição final em lixões e aterros sanitários,
pois suas características orgânicas e facilidade de putrefação apresentam grande potencial poluidor,
como odores desagradáveis, aumento da população de insetos, roedores e outros animais que
contribuem para a transmissão de patogenias como leptospirose, hepatite, febre tifoide e amebíase,
além da contaminação de lençóis freáticos (BORÉM, 2010).
A incineração também não se constitui numa prática adequada para eliminar os resíduos de
origem animal, pois apresenta elevados custos de operação e de controle de poluentes, sendo utilizada
como uma última opção nos casos de material contaminado ou com suspeita de doenças
infectocontagiosas. Quando os resíduos de origem animal são queimados produzem poluentes
atmosféricos prejudiciais à saúde dos seres vivos e ao meio ambiente.
A reciclagem, portanto, apresenta-se como melhor via de destinação tanto ambiental e de
saúde pública como também financeira, uma vez que os resíduos citados podem transformar-se em
produtos comerciais com valor de venda, gerando receita. Além disso, os produtos obtidos da
reciclagem são muito mais estáveis, possibilitando o armazenamento por períodos longos. Dessa forma,
quanto melhor se aproveitarem os resíduos de abate e consumo de carne, transformando-se em outros
produtos comercializáveis, menor será o impacto sobre o meio ambiente e maior será a valorização do
sacrifício animal (BORÉM, 2010).
Os resíduos de origem animal podem se transformar em produtos de alto valor agregado
passando a co-produtos, como no caso de peles e glândulas. Contudo, a maior parte dos resíduos são
sobras de carnes, ossos e gorduras que podem se transformar em produtos vendáveis, como sebo
destinado à produção de sabão e sabonete.
No matadouro do município de Zé Doca (MA), os resíduos de origem animal geralmente são
jogados em vazadouros particulares atraindo diversos animais como ratos, urubus, cachorros que
contribuem sobremaneira para a geração de doenças contagiosas. Outra prática comum no abatedouro
citadino é a incineração dos resíduos que emitem agentes poluentes à atmosfera. O Grupo de Pesquisas
em Análises Químicas Sustentáveis preocupado com tal situação procurou aproveitar tais resíduos
visando redimir e/ou eliminar os problemas de saúde pública e ambiental reciclando os resíduos de
origem animal e utilizando-os no processamento de sabonetes a frio.
O sabonete está presente na higiene pessoal do ser humano. Ele é utilizado principalmente
para tomar banho e lavagem de mãos e outras atividades relativas à limpeza. A quem afirme que o
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sabonete seja “o artigo mais produzido e vendido na história da humanidade”. O objetivo deste trabalho
foi extrair sebo a partir de resíduos de origem animal, clarificar e desodorizar o sebo para produção de
sabonetes a frio e estimular a prática de atitudes ecologicamente corretas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
O banho é uma agradável sensação de limpeza. Para satisfazer as necessidades de higiene e
limpeza, as indústrias químicas e farmacêuticas fabricam e comercializam grandes quantidades de
produtos que se destinam exclusivamente à higiene pessoal. Os principais produtos dessas indústrias
são os sabões, os sabonetes, os detergentes e seus derivados (ARGENTIERE, 2001).
O sabão é um produto resultante da reação química denominada de saponificação. Esta
reação ocorre entre os ácidos graxos contidos principalmente nos ácidos palmítico, esteárico e oleico e
uma solução alcalina de uma base forte. O sabão é largamente empregado em diversos seguimentos
industriais. Entretanto, sua maior produção se destina à lavagem e limpezas domésticas (LIMA, 2004).
O sabão é formado a partir da dissolução aquosa ou alcoólica de álcalis fortes (NaOH ou KOH)
sobre a gordura saturada (gordura animal) e a gordura insaturada (óleo vegetal). Por outro lado, o
sabonete é um sabão especial destinado a higiene corporal humana contendo em sua composição baixo
teor de alcalinidade livre (0,1 a 0,2%) e pH igual a 9,0 (ARGENTIERE, 2001, MERCADANTE et al, 2009).
Na rota produtiva de sabão utilizam-se como matérias-primas gordura saturada (animal),
gordura insaturada (triglicerídeos, de origem vegetal) e a lixívia de um álcali forte. A reação de
saponificação (ver Figura 1) é realizada a quente (OLIVEIRA, 2000).

Figura 1 – Reação de saponificação

Os sabonetes devem apresentar qualidade superior aos sabões destinados a limpeza
doméstica, pois a matéria-prima utilizada na sua fabricação deve ser menos agressiva à cútis dos
usuários.
A obtenção de sabonete a frio exige antes de tudo uma excelente massa base. Um sabão dito
como ideal, apresenta textura compacta, conserva sua forma por longo tempo e sua fabricação é
simples.
Para atingir-se tal objetivo é necessário que a gordura animal (sebo) e o óleo vegetal sejam os
mais puros possíveis. A adição das lixívias para neutralização do sebo e do óleo vegetal deve ser dosada
milimetricamente, além de possuírem densidade próxima uma da outra e principalmente controle
rigoroso da temperatura do processo e contato íntimo dos reagentes.
O processo mais simples de produção de sabonetes é o processo a frio. Sua produção é feita a
temperatura de fusão do sebo e do óleo que compreende uma faixa de 50 ± 5 ºC. Ainda assim, ocorre
grande desprendimento de calor ao longo do processo (ARGENTIERE, 2001).

2456

Os resíduos de origem animal oriundos de abatedouros, como por exemplo, o sebo se não
destinado corretamente pode gerar uma série de impactos na saúde pública e no meio ambiente. Se faz
necessária a implementação de uma gestão adequada desses resíduos. O sebo bovino exerce papel
relevante na produção de sabão. Quando este é adquirido em forma de ramas é constituído de pelancas
e outras partes indesejáveis sendo necessário sofrer um processo de purificação e clarificação para
retirada de pigmentos do sebo.

3. METODOLOGIA
3.1 Coleta da matéria-prima
O sebo bovino foi coletado no matadouro municipal de Zé Doca e transportado para o
laboratório Químico do IFMA/Campus Zé Doca onde foi lavado com água corrente para retirada de
sangue e demais impurezas.

3.2 Purificação, clarificação e desodorização do sebo bovino
O sebo pré-tratado foi levado para um tacho e aquecido a uma temperatura na faixa de 100 ±
10 ºC. Nessa etapa, retirou-se material impuro, através de filtração simples. A gordura purificada
permaneceu em repouso até sua solidificação.
A gordura purificada e solidificada foi adicionada a um tacho submetido ao aquecimento entre
70 até 100 ºC. Após a fusão do sebo adicionou-se o agente clarificante denominado JK2, idealizado e
desenvolvido no Campus Zé Doca. Inicialmente foram utilizadas as concentrações 1,0 mol . L-1, 0,5 Mol.
L-1 e 0,3 Mol. L -1da solução JK2. A concentração que apresentou melhor resolução foi a 0,5 Mol. L-1 .Esta
concentração tornou-se ponto de referência para o processo de clarificação e desodorização do sebo.
Durante o processo a mistura foi homogeneizada durante 30 minutos e aquecida a 60 °C. No instante
em que se adicionou o agente clarificante a mistura apresentou uma coloração alaranjada, com o passar
do tempo a mistura passou a apresentar uma coloração verde (ver Figura 2).

Figura 2 - Comportamento do sebo ao longo da clarificação e desodorização

Legenda:
Figura (a): Sebo fundido misturado ao clarificante a 70ºC, Figura (b): mistura a 85ºC, Figura (c): mistura a
90ºC e Figura (d): mistura a 105ºC.
Concluído o tempo de homogeneização, a mistura foi transferida para um funil de decantação
onde foi lavada diversas vezes com o agente veicular a quente, cuja finalidade foi arrastar as demais
impurezas ainda contidas no sebo. Após a lavagem o sebo clarificado e desodorizado foi adicionado em
moldes para solidificar. Finalmente o sebo foi liberado para rota produtiva de sabonete.
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3.3 Produção de sabonete
A obtenção da massa base do sabão foi realizada nos moldes do AQ Sabão, produto idealizado
e fabricado no Campus Zé Doca e passa a ser chamado de AQ Sabonete para este trabalho.
O AQ Sabonete foi produzido fundindo-se a gordura animal e o óleo vegetal numa faixa de
temperatura de 50 ± 5ºC em um béquer de capacidade volumétrica 500 mL. A mistura foi aquecida
numa chapa elétrica. Em seguida a lixívia cáustica a 30ºBe, foi adicionada vagarosamente seguida de
agitação constante durante 10 minutos, tempo suficiente para a ocorrência da reação de saponificação.
Posteriormente foram adicionados o xarope e o álcool de cadeia curta, sendo que o intervalo entre uma
adição e outra foi de 5 minutos. Parte da massa base do sabonete foi moldada em um copo descartável
de 25 mL e permaneceu sob cura à temperatura ambiente por 24 horas. Finalmente, adicionou-se
corante e essência ao restante da massa e moldou-se em forma de capacidade 300 mL.
Ao longo deste trabalho foram fabricados 16 corpos de prova distribuídos em 4 bateladas.
Cada batelada composta por 4 corpos de prova que receberam corantes com tonalidades diferentes e
fragrâncias variadas.

3.4 Caracterização física
Os corpos de prova foram caracterizados fisicamente em termos de alcalinidade livre e poder
de detergência, onde este último se caracteriza em função da solubilidade em água, capacidade de
formar espumas e capacidade de arrastar sujidades.
A alcalinidade livre dos corpos de prova foi determinada pelo método de alcalimetria.

3.5 Caracterização visual e sensorial
O comportamento visual do AQ Sabonete foi determinado em termos de fases, capacidade de
saponificação e de absorver o corante e a essência.
Na caracterização sensorial foi investigada a eficiência do sabonete em espumar na presença
de água corrente, levando em consideração a maciez da pele e fixação da fragrância após a lavagem.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A otimização do processo de clarificação e desodorização do sebo bovino ocorreu em etapas
distintas. A priori a solução clarificante a 1,0 mol . L-1 apresentou êxito nas primeiras amostras de sebo,
porém percebeu-se que em alguns tipos de sebo esta solução não conseguiu extinguir por completo a
pigmentação e o odor. Com intuito de superar tal anomalia recorreu-se a vários testes utilizando-se as
concentrações de 0,3 Mol. L -1 e 0,5 Mol. L-1, sendo que a última atendeu as necessidades para se obter
um produto final com qualidade suficiente ao fim que se destina. A solução veicular responsável pelo
arraste das impurezas também sofreu ajustes ao longo do processo, pois, percebeu-se que quanto
maior a temperatura melhor os resultados. Depois de otimizado o processo obteve-se um sebo com
excelente textura, dureza razoável e elevada brancura (ver Figura 3).
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Figura 3 – Sebo bovino clarificado e desodorizado

Os valores médios da alcalinidade livre para o AQ Sabonete revelaram que todas as amostras
analisadas estão com este parâmetro dentro das especificações (ver Tabela 1).

Tabela 1 - Valores médios do AQ Sabonete em termos de alcalinidade livre

Parâmetro

Amostras do AQ Sabonete
Açaí

Maracujá

Maracujá com
sementes

Erva-doce

0,17
(±0,08)

0,1
(± 0,02)

0,07
(± 0,01)

0,07
(±0,02)

Alcalinidade livre

O poder de detergência do produto analisado apresentou alta estabilidade umectante (ação
espumante) molhante. No tocante à análise sensorial, o AQ Sabonete revelou-se bastante eficaz,
fixando a essência e tornando a pele do analista macia e com sensação agradável.

5. CONCLUSÃO
O processamento de clarificação e desodorização do sebo bovino revelou resultados
satisfatórios. O sebo após ser clarificado e desodorizado apresentou uma boa textura, dureza razoável e
coloração branca, o que possibilitou a produção de uma massa base de excelente qualidade para a
produção de sabonete. Dessa forma, o AQ Sabonete adquiriu propriedades que atendem as
especificações desejadas para ser utilizado na higiene corporal. Os resultados obtidos ao longo deste
trabalho nos permitem concluir, que a clarificação e a desodorização do sebo bovino no processamento
de sabonete são de grande relevância para garantir um produto final com excelentes qualidades a baixo
custo, além de contribuir para promover a prática de atitudes ecologicamente corretas, pois
reaproveitou-se o sebo bovino que seria descartado em lixeiros, atraindo diversos animais que podem
contribuir para o surgimento de doenças e para a degradação ambiental. Tudo isto nos leva a inferir que
o objetivo proposto foi alcançado.
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RESUMO
O trabalho foi desenvolvido e realizado por discentes do curso de Licenciatura em Química
oferecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) localizado na
cidade de João Pessoa – PB. Frente ao diagnóstico inicial o qual alarmava a grande dificuldade
enfrentada pelos alunos ingressantes do Curso em acompanhar o conteúdo que a priori é trabalhado
nas cadeiras iniciais do mesmo, buscou-se uma alternativa original para a recapitulação dos
assuntos e revisão de idéias concretizada através de um subsídio de grande valor e esclarecimento
de conceitos na ciência química. Almejando influenciar na realidade vivenciada para aprimorá-la,
a proposta essencial teve como desígnio a utilização de um subsídio lúdico didático, o qual foi
produzido com materiais de alta qualidade, para a ministração de aulas de revisão de química
referentes a todo o conteúdo lecionado no ensino médio, conteúdo este de suprema
importância para o desenvolver de um aprendizado significativo e eficaz no decorrer de todo o
curso. O Jogo intitulado “Charada Química” possui uma estrutura de tabuleiro e cartas, no qual os
participantes, conduzidos pelas regras vigentes, vivenciam uma corrida em busca do conhecimento
químico. Jogando o Charada Química os alunos desmitificaram seus preceitos em relação ao
aprendizado e de maneira lúdica e agradável o edificaram. Após a aplicação do Jogo se
percebeu um significativo e notório enriquecimento cognitivo, favorecendo a maior interiorização
e contextualização do conteúdo. O Jogo proporciona aos alunos um ambiente pedagógico
propício e ideal, oferecendo também ao educador uma oportunidade de ampliação seus
horizontes referentes aos métodos alternativos para o fortalecimento do processo de
ensino- aprendizagem.
Palavras-chave: Ensino de Química; Avaliação Diagnóstica; Lúdico
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1. INTRODUÇÃO
O primeiro contato com a Química pelos alunos ingressantes no curso de Licenciatura em
Química do IFPB dar-se dentro da disciplina de Química Geral I e Química Experimental, inseridas
no primeiro período da grade curricular do curso. Nestas disciplinas são ministrados assuntos que
foram anteriormente abordados durante o Ensino Médio, mas com um maior aprofundamento.
Ao longo dos sete anos de existência do curso, têm-se percebido que os alunos matriculados
nesta disciplina apresentam dificuldades de aprendizagem e um baixo rendimento escolar ao longo
do período. Tais dificuldades podem ser resultado da miscigenação de alunos que através do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) chegam de diversas áreas do país, com diferentes formações
educacionais, faixas etárias distintas, e até mesmo o tempo de distanciamento entre a conclusão do
ensino médio e o ano de ingresso na instituição de ensino.
A Charada Química antes mesmo de ser um jogo é uma avaliação diagnóstica que tem como
objetivo identificar o nível de conhecimento a respeito de Química deste aluno que está iniciando
sua graduação, além de possibilitar aos alunos uma breve revisão de alguns conteúdos de Química.
Assim, pretende-se utilizar a ludicidade como ferramenta de aprendizagem e de avaliação durante
o processo de ensino.
O lúdico apresenta um diferencial frente a outras atividades, pois permitem o desenvolvimento
de competências em diversas áreas, como: relações interpessoais, liderança e trabalho em grupo e
utilizando a relação cooperação/competição esse contexto pode ser explorado com a aplicação do
jogo, onde os alunos estimulados a raciocinar e criar conceitos, desenvolvendo suas habilidades e
competências, despertando também a formação do seu senso crítico.

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
No momento inicial procuramos saber se os alunos estavam entendendo as regras do jogo e se
elas estavam bem definidas, 6 7% dos alunos entrevistados avaliaram, como observamos no
gráfico 1.

Gráfico 1 – Regras
Dos entrevistados 83% relataram que o trabalho possui um papel de contribuição para o processo
de ensino aprendizagem. E assim podemos entender a importância de atividades lúdicas para o
ensino de química, pois os alunos mostram interesse.
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Gráfico 2 – Contribuições para a aprendizagem
Os alunos participantes puderam qualificar o jogo, e como podemos observar no gráfico 3, 75%
classificaram como ótimo ou bom. Pela regras simples e pelo objetivo de auxiliar em áreas que
antes tinham duvidas.

Gráfico 3 – Classificação de acordo com os alunos

3. METODOLOGIA
Inicialmente foram pesquisados os conteúdos de Química para a confecção das cartas que estão
divididas em quatro grupos: Específicas, Dia-a-dia, Laboratório e Personalidades Históricas. Cada carta
apresenta 15 dicas do assunto referente, e a resposta para aquela. As cartas além de estarem divididas
por áreas de conhecimento também foram desenvolvidas de forma a contemplar níveis de
complexidade tais como: difícil, moderada e fácil. Essa classificação foi realizada com o intuito de
identificar o nível cognitivo do aluno e conhecer os principias tópicos que os alunos dominam e os que
possuem dificuldade ou até mesmo o que não viram no Ensino Médio. A participação dos alunos foi
voluntária, e garantindo a confidencialidade dos dados. Foram obtidos os Termos de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) de todos os participantes do estudo, que foi realizado seguindo as normas que
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regulamentam a pesquisa em seres humanos contidas na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde (Brasil, 1996), referente à pesquisas com seres humanos.

Figura 1 – Tabuleiro, peças e cartas dispostas
No tabuleiro está o novo formato da tabela periódica (circular) formando o caminho que os
jogadores terão que seguir. Em um dos lados do tabuleiro estão dispostas as 15 dicas que serão
utilizadas no jogo (Figura 1).
O jogo possui 213 cartas distribuídas entre os grupos, quatro pinos, possibilitando até quatro
jogadores, além de 15 fichas que serão distribuídas à medida que as pistas forem selecionadas pelos
jogadores. E também quatro fichas para palpites a qualquer hora, permitindo responder a charada
na carta, independentemente do jogador, naquela rodada. Existem quatro interrogações dispostas
no tabuleiro onde o jogador poderá escolher dentre os grupos de cartas o que deseja responder,
com direção exclusiva ao mesmo.
O jogador escolhe um número concernente as dicas e o adversário lê a pista correspondente.
Aquele que puxa a carta apenas lê as informações até que seja descoberta a charada. Os
participantes terão que encontrar o que esta na carta sorteada, podendo dar um palpite por vez,
mediante os dados lidos a todos os jogadores. O aluno que acertar anda as casas no tabuleiro
correspondente ao número de palpites de 1 a 15 que restarem e o aluno que esta lendo a carta anda
o número de palpites que foram pedidos.

4. RESULTADOS E DICURSSÕES
O primeiro contato dos alunos do curso com as disciplinas específicas pode ser de forma
dinâmica com a utilização do jogo, e com esta aplicação o professor poderá fazer um diagnóstico do
nível cognitivo destes alunos que são várias áreas do país e possuem faixa etária diferente. As
dificuldades de aprendizagem e o baixo rendimento escolar são problemas que podem ser
minimizados, ou até mesmo sanados quando os alunos fazem revisões com os assuntos do ensino
médio abordados neste jogo.
No momento inicial do jogo (Figura 2), os alunos participantes apresentaram dificuldades de
interpretação e para relacionar as dicas, em charadas que exigem um nível maior de abstração.
Observou-se que alguns estudantes estavam aparentemente nervosos por terem que responder
perguntas a respeito de assuntos anteriormente estudados por eles. Mas no decorrer do tempo
mostraram-se descontraídos e entusiasmados com as novas charadas a cada rodada do jogo.

2464

Figura 2 – Aplicação do jogo
Permitindo ao professor utilizar o jogo para um diagnóstico que pode auxiliar na percepção do nível
de aprendizagem dos jogadores e aos alunos ingressantes no curso de licenciatura em química,
revisarem conteúdos de química geral que são ministrados no ensino médio.
As cartas do cotidiano trazem relações com o dia-a-dia, trazendo grandes contribuições para a
aprendizagem, além de dinamizar o jogo pela interação entre os jogadores, analogamente ao processo
de ensino-aprendizagem. Assim leva os alunos a construírem conceitos e adquirirem novas habilidades
que podem ser interpretadas na sua vida. O professor toma o papel de mediador no jogo, onde os
alunos têm liberdade para discutirem conceitos e regras.
Os alunos declararam que se sentiram ativos no processo de ensino-aprendizagem, e
interessados pela metodologia diferenciada proposta pelo jogo. O estímulo a resoluções de
problemas, a interação, e um ambiente descontraído favorecem a assimilação mais concreta dos
conteúdos revisados. Eles ainda ressaltam a necessidade de professores empregarem metodologias
diferenciadas que fujam do tradicionalismo. No momento final o grupo de alunos fez uma autoavaliação dos seus conhecimentos, assim as contribuições estendem-se a todos os participantes da
aplicação.

5. CONCLUSÃO
O trabalho aqui exposto pode ser utilizado como um instrumento de avaliação diagnóstico onde o
professor pode conhecer o nível de aprendizagem dos alunos ingressantes facilita o conhecimento
através da construção de conceitos tornando a aprendizagem mais significativa para os discentes. Esta
atividade também direciona e estimula os alunos, revisando de forma diferenciada os conteúdos vistos
durante o ensino médio. Em diversas áreas foram desenvolvidas novas habilidades, e houve a permuta
de aulas abstrato-metódicas para relações categóricas entre química e o cotidiano.
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RESUMO
A produção de biodiesel no Brasil, além de ser uma alternativa para auto-suficiência energética,
também gera oportunidades de emprego e renda e contribui para a fixação do homem no campo.
Devido sua extensão territorial e da variedade de climas e solos, o Brasil realiza o processamento de
biodiesel de forma descentralizada valorizando as matérias-primas abundantes em cada uma de suas
regiões. Diferentes rotas e escalas de produção, diferentes matérias-primas e insumos devem ser
estudados. Uma das alternativas para a produção de biodiesel na microrregião do Alto Turi maranhense
reside na utilização da gordura extraída do peixe pacu. Em Zé Doca e adjacências há um vasto potencial
da atividade agroindustrial de piscicultura. O presente trabalho tem como objetivo produzir biodiesel
em escala laboratorial a partir da gordura do peixe Pacu (Piaractus mesopotamicus), conforme as
especificações da resolução 042/2004 da ANP e caracterizá-lo físico-quimicamente. A metodologia
consistiu em extrair a gordura das vísceras por lavagem, aquecimento, filtração e desumificação. A
produção do ecopacudiesel ocorreu por rota etílica e solução catalisadora de hidróxido de potássio. Os
resultados obtidos até o momento na execução deste trabalho nos permite inferir que é preciso
melhorar ainda mais o processamento do Ecopacudiesel, se faz necessário uma caracterização mais
completa do produto final, assim como da gordura extraída do (Piaractus mesopotamicus). A rota etílica
se mostrou mais eficiente do que a rota metílica, porém a formação de água aumentou em da reação
entre o catalisador e os ácidos graxos intrínsecos da matéria-prima utilizada. A elevação no índice de
acidez foi possivelmente ocasionada pela conservação das gorduras com a solução conservante e pela
lavagem ácida que o Ecopacudiesel foi submetido.
Palavras-chave: gordura de peixe, transesterificação, ecopacudiesel.
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1. INTRODUÇÃO
Biocombustíveis são fontes alternativas de energia em relação aos derivados do petróleo. Eles
surgiram a partir da preocupação do homem pela busca de fontes renováveis de energia visando à
redução e/ou eliminação da dependência de combustíveis fósseis.
O Brasil apresenta grandes vantagens para a produção de biocombustíveis em face de sua
localização geográfica, país situado em uma região tropical, com altas taxas de luminosidade e
temperatura médias anuais, associada à disponibilidade hídrica, por isso, torna-se um país com uma alta
potencia para a produção de energias renováveis. A produção de biodiesel no Brasil, além de ser uma
alternativa para auto-suficiência energética, também gera oportunidades de emprego e renda (LOPES et
al., 2005).
Uma das fontes de matéria-prima para a obtenção de biodiesel encontra-se na criação de
peixes na microrregião do Alto Turí maranhense, localidade que apresenta condições para gerar
diferentes rotas de produções de energias alternativas para produção de biodiesel. Dentre os diversos
subprodutos economicamente importantes da atividade criação de pescado, destaca-se o biodiesel,
oriundo da transesterificação da gordura extraída do peixe pacu. A escolha do pacu (Piaractus
mesopatamicus) como uma fonte fornecedora de matéria-prima para a obtenção de biodiesel deu-se
pela grande quantidade de gordura produzida pelo referido peixe, que anualmente gera uma montanha
de gordura de aproximadamente 66,5 milhões toneladas métricas de resíduos, além de ser um dos
peixes mais comercializado na região do Alto Turí (MA).

2. OBJETIVOS
 Produzir biodiesel em escala laboratorial a partir da gordura do peixe pacu (Piaractus
mesopotamicus).
 Caracterizar físico-quimicamente o ecopacudiesel produzido e compará-los com especificações
da resolução 042/2004 da ANP.

3. METODOLOGIA
3.1 Coleta das Amostras
As vísceras do peixe pacu (Piaractus mesopatamicus) foram coletadas no Mercado do Peixe do
município de Zé Doca (MA). O vendedor de peixes recebeu do GPAQS uma solução conservante
idealizada e produzida no Campus Zé Doca. Após o tratamento do peixe vendido suas vísceras foram
colocadas na referida solução. A cada 15 dias as vísceras são recolhidas no Mercado do Peixe e
transportadas para o Laboratório de Biocombustíveis do IFMA - Campus Zé Doca.

3.2 Extração da gordura do peixe pacu
As vísceras foram submetidas à lavagem com água corrente para a eliminação de resíduos
desnecessária para a obtenção da gordura pura, em seguida a massa da gordura foi aquecida com
temperatura a 120ºC para a evaporação da água e fusão da gordura. A gordura fundida passou por
varias etapas de filtração com papel filtro e algodão. Em seguida, a gordura foi mantida em repouso até
solidificação e liberação para o processamento de biodiesel (Ver Figura 1).
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FIGURA 1 - GORDURA EXTRAÍDA DO (PIARACTUS MESOPATAMICUS)

3.1 Otimização do processo de transesterificação
Inicialmente o processo de obtenção do Ecopacudiesel foi realizado utilizando-se metanol
como agente transesterificante e hidróxido de sódio como catalisador. Nesse ínterim os resultados
obtidos foram adversos aos esperados, a transesterificação não ocorria completamente gerando um
produto final sólido com cheiro característico de sabão. A concentração do catalisador foi mudada de
5% para o, 5% em relação à massa base de gordura e a temperatura de 55°C para 65°C e mesmo assim
os resultados não surtiram resultados esperados. A Figura 3 mostra o aspecto desta etapa.
A rota de transesterificação foi mudada utilizando-se como agente de transesterificação o
etanol e catalisador KOH (hidróxido de potássio). A razão molar etanol/gordura foi mudada, passandose utilizar a proporção de 1:6. O processamento do biodiesel passou a consistir na fusão da gordura a
65°C, adição do etanol e solução catalisadora mantendo-se o sistema em agitação permanente durante
30 minutos. A mistura reacional foi transferida para um funil de decantação e ali permaneceu em
repouso durante 24 h para formação de fases. Os resíduos de glicerina resultante do processo de
transesterificação foram separados por decantação e a fase éster submetida à purificação (Ver figura 2).

Figura 2 - Separação de Fases

O biodiesel produzido foi lavado três vezes, a primeira com 10% de solução de ácido sulfúrico a
0,5 mol.L em relação à massa base do biodiesel produzido, segunda e a terceira lavagens com água
fervente, com objetivo de remover algumas impurezas como partículas de sabão e resíduos de glicerina.
Em seguida o biodiesel foi desumificado a 110°C durante 20 minutos e finalmente submetido à filtração.
-1

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Anteriormente à sua purificação, a gordura do peixe pacu é imersa numa solução conservante,
idealizada e produzida no próprio Campus Zé Doca. Esta solução ajuda na desodorização da mesma e
facilita o processo de transesterificação.
Inicialmente, o processamento do Ecopacudiesel utilizou o metanol como agente
transesterificante obtendo-se um produto com baixo rendimento e grande produção de uma camada
gelatinosa, além da formação de sabão, forçando a mudança do processo. O processo de
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transesterificação da gordura por rota etílica resultou num biodiesel visivelmente viscoso, límpido e com
um forte pigmento amarelo. Além disso, o seu rendimento correspondeu a 91% (Ver figura 3).

Figura 3- Aspecto visual do Ecopacudiesel obtido

A análise físico-química do Ecopacudiesel é mostrada na Tabela 1. Quando tais resultados são
comparados com os parâmetros estabelecidos pela Resolução 042/2004 da ANP, observa-se que dentre
os parâmetros analisados neste trabalho a densidade e a alcalinidade combinada estão fora dos valores
designados pela ANP. Tais resultados já eram esperados, pois durante a fase de lavagem houve uma
considerável formação de sabão indicando que o processamento do Ecopacudiesel precisar de ajustes
para garantir um produto de qualidade.
Tabela 1 - Caracterização físico-química do Ecopacudiesel
Parâmetros
Aspecto
Índice de acidez
Densidade
Alcalinidade combinada

Ecopacudiesel

Limites da ANP

Límpido e isento de imp.

LII

0,58 (±0,01)

0,80(mgKOH/g

830(±65)

875 a 900 Kg/m

0,0083(±0,002)

0,001 mg NaOH/g

3

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos até o momento na execução deste trabalho nos permite inferir que: É
preciso melhorar ainda mais o processamento do Ecopacudiesel, se faz necessário uma caracterização
mais completa do produto final, assim como da gordura extraída do (Piaractus mesopotamicus).
A rota etílica se mostrou mais eficiente do que a rota metílica, porém a formação de água
aumentou em da reação entre o catalisador e os ácidos graxos intrínsecos da matéria-prima utilizada.
A elevação no índice de acidez foi possivelmente ocasionada pela conservação das gorduras
com a solução conservante e pela lavagem ácida que o Ecopacudiesel foi submetido.
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo apresentar uma dinâmica utilizada em sala de aula como recurso avaliativo
de conteúdos de Química trabalho em um bimestre escolar. Além disso, visa identificar como a dinâmica
contribui para rever e discutir os diversos conteúdos trabalhados e, ao mesmo tempo, possibilitar a
identificação do aprendizado dos alunos no ensino de Química. A dinâmica foi desenvolvida com cinco
turmas de 40 alunos cada, do 9º ano do Ensino Fundamental, é composta por uma caixa de papelão em
formato cúbico, 40 fichas feita de papel cartão numeradas de 1 a 40 e um questionário envolvendo
questões de Química abordados no 9º ano, estudados no quarto bimestre. Este trabalho faz parte do
projeto Uirapuru (PIBID), articulado ao Estágio Curricular Supervisionado, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM). Os resultados alcançados com a dinâmica satisfez
nosso objetivo principal que era avaliar a aprendizagem dos alunos a respeito do ensino de Química no
Ensino Fundamental. Com esta, também identificamos mudanças de comportamento dos alunos no que
diz respeito a relação professor aluno e entre os alunos. Percebemos que a dinâmica não é um fim, mas
um meio, uma ferramenta a ser utilizada no ensino como recurso avaliativo.
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem, ensino de Química, dinâmica avaliativa
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1. INTRODUÇÃO
A avaliação é uma questão muito importante no ensino. Cada vez mais, os docentes estão buscando
novas maneiras de avaliar o aluno, contestando a avaliação tradicional como significado social e político
(HOFFMANN, 2001).
O método avaliativo mais utilizado por professores, se restringe apenas a função comparativa e
classificatória dos alunos, excluindo a capacidade intelectual e racional dos estudantes. A busca por
novos métodos avaliativos são constantes por professores compromissados com a educação que fazem
a diferença em sala de aula, explorando as várias formas de aprendizagem e a capacidade intelectual
dos alunos.
A proposta aqui apresentada é uma dinâmica de grupo adaptada para o ensino, especificamente no
ensino de química como técnica avaliativa. Esta dinâmica, além de ser um recurso avaliativo também
pode ser utilizada como método de fixação de conteúdos.
Desta forma, com a dinâmica, o professor pode avaliar os alunos tanto em relação ao conteúdo de
Química quanto explorando a sua participação no que diz respeito à expressão corporal e oral.

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR NO ENSINO DE
QUÍMICA
A avaliação tem papel fundamental no processo ensino aprendizagem, e na atualidade garantiu um
espaço amplo no ensino. Uma boa avaliação requer preparo técnico e grande capacidade de observação
dos professores, essa capacidade segundo Perrenoud (1999), está relacionada a avaliação da
aprendizagem, no novo paradigma, é um processo mediador na construção do currículo e está
intimamente relacionada à gestão da aprendizagem.
A avaliação é um instrumento que utilizamos para verificar se os alunos adquiriram os
conhecimentos básicos e necessários para seu desenvolvimento pessoal e intelectual. Sendo assim, o
aluno não pode ser o único a ser avaliado . Estão também incluídos o professor, o conteúdo
programático e a metodologia. Com isto, podemos detectar as dificuldades e os avanços dos alunos com
relação a aprendizagem e avaliar a própria metodologia do professor. O diagnóstico da avaliação é
importante para que ocorra modificações no processo avaliativo e na própria gestão, com o objetivo de
melhorar o processo, buscando sempre avaliar os alunos de maneira justa e satisfatória (ESTEBAN,
2002)
Os resultados alcançados em provas e testes não são suficientes para avaliar o conhecimento, a
capacidade intelectual e o grau de aprendizagem dos alunos. Neste sentido, devemos levar em conta a
prática diária do professor, a metodologia empregada, recursos humanos e materiais utilizados, os
conteúdos e sua adaptação aos alunos. Para que ocorra essa interação a avaliação deve ocorrer ao
longo do processo ensino-aprendizagem, proporcionando aos alunos múltiplas possibilidades de rever e
refletir sobre aprendizagem em relação ao conteúdo e buscar uma maneira diferenciada de estudar o
mesmo assunto utilizando novos recursos (HOFFMANN, 2001), pois a avaliação deve ser parte
integrante do ensino e da aprendizagem, é através dela que podemos diagnosticar o grau de
aprendizagem, o desenvolvimento e o desempenho dos alunos na apropriação do conhecimento
(HAYDT, 2000)
Para se ter uma boa avaliação e um bom conhecimento por parte dos alunos, os conteúdos
ensinados devem ser sistematizado na forma de conteúdos básicos e fundamentais para o processo
educativo de cada aluno. Por tanto, é importante que o professor conheça seus alunos e estabeleça
junto com eles os critérios avaliativos que irão ser adotado durante o ano, e verificar também o

2480

conhecimento adquirido pelos alunos fora da escola, pois existem diferentes formas do aluno aprender,
para Davis (1990, p.23) o ambiente influencia na aprendizagem dos alunos. Neste sentido, afirma que na
escola
[...] a criança sofre uma transformação radical na sua forma de pensar. Antes de entrar
nela, os conhecimentos são assimilados de modo espontâneos, a partir da experiência
direta da criança. Em sala de aula, ao contrario existe uma intenção prévia de
organizar situações que propiciam o aprimoramento dos processos de pensamentos e
da própria capacidade de aprender [...]

Logo, as atividades de ensino envolvem diferentes momentos e, a avaliação é uma das partes
importantes do processo ensino-aprendizagem. Por isso, a avaliação se destina a obter informações e
subsídios capazes de favorecer o desenvolvimento dos alunos e a aplicação de seus conhecimentos.
Nesse sentido, avaliar não é apenas medir, comparar e julgar, mais sim, proporcionar ao aluno um
direito justo de ser avaliado.
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA
A abordagem feita a respeito da avaliação da aprendizagem de um modo geral, não diferente
quando se trata especificamente de avaliação no Ensino de Química. Isso pode ser constatado no estudo
realizado por Klassen (2006 apud TACOSHI, 2009). O autor afirma que a avaliação no ensino de química
possui uma concepção de ensino tradicional, por transmissão/assimilação. Esse modelo é caracterizado
por uma avaliação do final do processo, tendo a nota como principal evidência de aprendizagem e
condição mínima necessária para a aprovação ou retenção do aluno, sem a preocupação de discutir com
o aluno o seu processo de ensino-aprendizagem.
Isso é evidenciado por Tacoshi (2009) quando diz que os professores não costumam fazer a
devolutiva para os alunos da avaliação com a intenção de analisar o seu estágio de aprendizagem. Com
isso, afirma ainda o autor, o processo de aprendizagem dos alunos não é acompanhado, sendo a nota
final um resumo das notas parciais das provas, divididas normalmente em pequenas unidades didáticas,
e que, na maioria das vezes, é resultado de uma média destes conceitos.
Outra questão apontada por Tacoshi (2009) diz respeito aos critérios de avaliação que não são
discutidos com os alunos pela maioria dos professores, o que acaba dificultando a aprendizagem, pois
não favorece, ao aluno, o entendimento de como se processará a sua avaliação.
Em se tratando da avaliação no Ensino de Química, a clareza em relação a esses critérios torna-se
uma questão central, principalmente porque a Química apesar de ser uma ciência que assume um papel
fundamental na formação do cidadão e sua relação com o mundo em que vive, exercendo importante
função na construção do conhecimento, é comumente tratada como algo “abstrato” e de difícil
compreensão, como aponta Santos (1996).
Ainda de acordo com o autor o processo de construção do conhecimento químico, que vem sendo
acumulado pela humanidade, tem surgido como proposta concreta do homem às necessidades vitais
que enfrenta na sua prática social, cabendo ao ensino de química desenvolver a capacidade de tomada
de decisão do aluno, o que implica a necessidade de vinculação do conteúdo trabalhado com o contexto
social em que ele está inserido.
Nesse aspecto, considerar a avaliação da aprendizagem como um momento a mais de estudo
(MORRETO, 2004) poderia contribuir efetivamente para a construção do conhecimento em Química.

4. DINÂMICA DE GRUPO COMO AVALIAÇÃO
As dinâmicas de grupo são muito utilizadas em empresas para verificar a capacidade dos
trabalhadores como o de trabalhar em grupo, relação interpessoal, dinamismo, liderança e outros. A
dinâmica de grupo tem por objetivo principal explorar a relação social entre os indivíduos, e com essa
relação gerar um aprendizado pessoal e grupal harmonioso para todos (ANTUNES,1987)
Com isso, a dinâmica de grupo constitui um valioso instrumento educacional que pode ser utilizado
para trabalhar o ensino-aprendizagem quando opta-se por uma concepção de educação que valoriza
tanto a teoria como a prática e considera todos os envolvidos neste processo como sujeitos (KLEIN,
1968). As dinâmicas de grupo podem ser utilizadas nas escolas de diversas maneiras, mas o foco
principal da pesquisa é que ela seja adaptada especificamente no processo avaliativo dos alunos, pois
permite que as pessoas envolvidas passem por um processo de ensino aprendizagem e avaliativo
explorando o trabalho coletivo, colocado como um caminho para se interferir na realidade do aluno,
modificando-a por completo. Isso porque a experiência do trabalho com dinâmica promove o encontro
de pessoas, onde o saber é construído junto, em grupo. Logo o conhecimento deixa de ser individual e
passa a ser coletivo.
A dinâmica avaliativa parte do princípio de que os alunos não aprendem e nem expõem seus
conhecimentos e possibilidades de forma igual. Através da dinâmica avaliativa essa forma pode ser
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explorada, onde os alunos possam evidenciar suas possibilidades, e dificuldades de aprender e com isso
o professor pode avaliar os alunos e buscar uma metodologia que possa beneficiar a todos.
É importante ressaltar que, na dinâmica avaliativa, faz parte do processo a garantia da participação
constante de todos os alunos, pois isso poderá contribuir para que os mesmos sintam-se integrantes do
processo e responsáveis pelos saberes construídos.

5. METODOLOGIA
A dinâmica avaliativa proposta foi realizada com cinco turmas, de 40 alunos cada, de 9° ano do
Ensino Fundamental de uma escola pública de Manaus-AM. Foi uma das avaliações adotadas pela
professora no quarto bimestre do ano de 2010.
O desenvolvimento dessa atividade ocorreu no período do Estágio Curricular Supervisionado,
durante o segundo semestre de 2010, e era uma das propostas de atividades do projeto Uirapuru
(PIBID). O acompanhamento das atividades da professora em sala de aula permitiu identificar a
metodologia utilizada pela por ela para avaliar as atividades que desenvolvia com os alunos. Dentre os
tipos de avaliação, podemos destacar os exercícios, participação e provas escrita. Esse tipo de avaliação
é comum na escola.
Próximo ao final do quarto bimestre a professora demonstrou o interesse em realizar uma avaliação
que contemplasse todos os conteúdos de Química trabalhados naqueles bimestre. Dentro de nossas
atividades de estágio havia a proposta de uma intervenção em sala de aula. Sendo assim, sugerimos a
professora desenvolver uma dinâmica que pudesse atender ao seu objetivo. Escolhemos uma dinâmica
muito conhecida e utilizada nas empresas e adaptamos para uma dinâmica avaliativa no contexto da
sala de aula.

5.1 Elaboração da dinâmica
Para a elaboração da dinâmica, intitulada “Caixa Surpresa” foi utilizada uma caixa de papelão em
formato cúbico, 40 fichas numeradas de 1 a 40 feitas em papel cartão, onde cada ficha correspondia a
uma questão de química do conteúdo trabalhado pela professora no bimestre.
Para orientar a aplicação da dinâmica foi feito um roteiro que explicava o objetivo e as regras da
mesma. O objetivo era avaliar o aprendizado dos conteúdos trabalhados no bimestre.

Figura 1 e 2: caixa e fichas

5.2 Regras para a realização da dinâmica
- A turma será dividida em duas equipes iguais equipe 1 e equipe 2 organizadas em círculo com os
componentes sentados alternadamente.
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- Uma caixa contendo uma sequência de números, onde cada numeração corresponde a uma
questão organizada em uma lista de exercício contendo 40 questões de química, circulará de mão em
mão calmamente ao som de uma música. Quando a música parar quem estiver com a caixa em mão
retirará um número da caixa, onde a número corresponde a uma questão na lista, o aluno responderá a
questão, se a resposta estiver correta a equipe ganha dois pontos, caso o aluno não responda ou erre a
resposta a equipe adversária ganha automaticamente os dois pontos.
- Ao responder a questão o aluno terá direito a:
 Dica (– 1,0 ponto).
 Consultar os colegas da equipe (- 1,0)
- Ganha a equipe que obtiver maior quantidade de pontos
Penalidade
- Jogar a caixa no colo do colega ou deixar a caixa cair.
Pena: responder a questão independentemente de a música parar, neste caso o indivíduo não terá
direito a dica e nem a consultar os colegas da equipe.
- Gritar, levantar-se ou provocar qualquer tipo de tumulto.
Pena: Ser excluído da dinâmica e a equipe serão punida com (- 2 pontos). O aluno perderá o direito
de ser avaliado.
-Soprar a resposta
Pena: O ponto irá automaticamente à equipe adversária.
Obs: Caso observe-se qualquer intenção de prejudicar qualquer grupo o indivíduo pode ser excluído
da avaliação.

5.3 Aplicação da dinâmica
Para aplicar a dinâmica as turmas foram divididas em duas equipes, a sala organizada com as
carteiras em círculo e os alunos sentados alternadamente de acordo com a divisão das equipes.
Ao som de uma música, bem animada e conhecida pelos alunos, a caixa passava de mão em mão e
quando a música parava, o aluno que ficasse com a caixa na mão retiraria uma ficha e teria que
responder a questão, valendo dois pontos para equipe. Se o aluno não soubesse a resposta, poderia
pedir ajuda aos membros do grupo, mas os pontos cairiam pela metade. A resposta às questões
proposta poderia ser oralmente ou escrita, nesse caso, utilizando o quadro e pincel. Esse processo pode
ser observado nas figuras abaixo.

Figuras 3, 4 e 5, respectivamente - Alunos passando a caixa, retirando a ficha, resolvendo uma questão

Todos os alunos eram avaliados na dinâmica, pois se a caixa parasse no aluno que já havia
participado da avaliação, ele escolheria outro componente da equipe para responder a questão. A
dinâmica só terminava quando todos os alunos participassem da avaliação.
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Tendo todos os alunos participado da dinâmica, esta era dada como concluída, passando-se então a
contagem dos pontos o que decidiria a equipe ganhadora. Com isso, a professora ia observando e
avaliando o conhecimento dos alunos em relação ao conteúdo tratado.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A dinâmica foi realizada com cinco turmas de 9º ano do Ensino Fundamental, e em cada turma uma
experiência diferente.
Os alunos do 9° ano 2 e 9° ano 3 foram os mais participativos aceitaram tranquilamente a avaliação
e responderam corretamente as questões e ao final da dinâmica elogiaram nossa atuação e
perguntaram quando iríamos fazer de novo a dinâmica. Essas turmas são as mais aplicadas e prestam
atenção nas aulas, participam constantemente dos eventos e trabalhos realizados em sala de aula e na
escola.
Os aluno do 9° ano 1, 9° ano 4 e 9° ano 5 foram os mais complicados de se trabalhar. Alguns alunos
mostraram resistência à dinâmica, o que prejudicou um pouco a realização da avaliação. Essas turmas
são as mais complicadas de se trabalhar, pois são alunos na maioria repetentes ou transferidos de
outras escolas. A realização da dinâmica nessas turmas foi um desafio. Mesmo com a resistência de
alguns alunos, podemos afirmar que o objetivo da dinâmica foi alcançado, pois ao mesmo tempo em
que eles estavam sendo avaliados estavam também, adquirindo mais conhecimento e esclarecendo
possíveis dúvidas.
Portanto, a realização da dinâmica teve bons resultados, não só com relação avaliação, mas no que
diz respeito às relações pessoais entre o professor e os alunos, entre os próprio alunos.

7. CONCLUSÃO
Este estudo teve por objetivo de apresentar uma dinâmica para ser utilizada em sala de aula como
recurso avaliativo de conteúdos de Química trabalho em um bimestre escolar de uma escola pública de
Manaus, com cinco turmas de 40 aluno.no 9º ano do Ensino Fundamental. Visou também identificar as
contribuições da dinâmica para discutir os diversos conteúdos de Química trabalho no bimestre e, ao
mesmo tempo, identificar o aprendizado dos alunos.
Ao longo da dinâmica avaliativa, observamos mudança de comportamento dos alunos, um
posicionamento diferenciado às diversas questões abordadas, eliminação de barreiras interpessoais de
comunicação e desenvolvimento pessoal. A dinâmica foi bem aceita pelos alunos como recurso
avaliativo no ensino, pois para eles foi uma maneira diferenciada de avaliar sem fugir dos métodos
exigidos pela escola, apenas utilizando uma dinâmica interativa que envolveu professores e alunos,
propiciando um conhecimento coletivo e não ibndividual.
É importante ressaltar que a dinâmica avaliativa por si só não garante nem substitui os outros
métodos de avaliação, mas precisa da participação constante de todos os alunos.
A importância da dinâmica no processo avaliativo não deve ser, no entanto, absolutizada ou
subestimada. Sua utilização deve responder a objetivos específicos de uma determinada estratégia
avaliativa, no sentido de estimular a produção do conhecimento tanto no grupo (coletivo) quanto no
individual, mas uma vez que a técnica da dinâmica avaliativa não é um fim, mas um meio, uma
ferramenta a ser utilizada no ensino especificamente como auxílio nas avaliações.
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RESUMO
O projeto ‘’ BRINCANDO COM A QUÍMICA, ’’ foi realizado na Escola Dom António
Campelo, na turma do segundo ano do ensino médio, através de jogos lúdicos e experimentos
com produtos utilizados no cotidiano dos alunos, procurando aumentar o campo de visão da
disciplina Química, além de amenizar a deficiência encontrada no ensino da mesma.
Palavra -chave: ensino de química, metodologia e cotidiano
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o ensino de química tem se resumido a simples transmissão
de informações, definição de formulas baseadas em leis isoladas, sem qualquer relação
com a vida do aluno, exigindo desse, frequentimente, a memorização, tornando o
aprendizado mecânico restrito a baixos níveis de assimilação. Isso é uma realidade
presenciada pelo presente projeto que através de um breve questionário obteve dados
suficientes para identificar o que presenciavam os alunos daquela escola visitada, pois
foi constatado que a maioria apresentou uma resposta em comum: a falta de pratica.
Comumente as pessoas têm um habito de planejar suas vidas usando métodos
para facilitá-las. Porém, percebe-se que o ato de planejar ainda não é tão relevante
nas escolas. Como cita Moretto (2007), “o planejamento no contexto escolar não
parece ter a importância que deveria ter. ’’ Lecionar uma ciência química não depende
somente do domínio e de exposição teórica do assunto, pois o sucesso do aprendizado
do aluno requer explicações claras, de forma dinâmica e não se resume a assuntos
isolados que não possam ser comparados com o cotidiano do aluno. Torna-se preciso
registrar as ações que serão realizadas pelo professor no seu dia para obter o possível
resultado esperado, como diz Gandin (2005): “a primeira coisa que nos vem a mente
quando perguntamos qual a finalidade do planejamento é eficiência.” Deixando
explicito que o planejar é o meio mais adequado para buscar o êxito na sala de aula.
Isso pode ser feito buscando métodos que busquem quem divergir a sala de aula das
demais. Normalmente a prática docente se restringe a pincel e quadro, pois há
entraves para a pratica de uma aula experimental, como condições estruturais das
escolas, escassez de reagentes e materiais de laboratório, alem de professores que não
sabem utilizar os equipamentos laboratoriais, isolando o nível de compreensão dos
alunos, que teria outro resultado diante de aulas praticas, que por sua vez,
abrangeriam mais o poder de cognição dos mesmos. Mas como a realidade vivenciada
sabe-se que laboratório é algo que ainda deixa a desejar em muitas escolas, então o
planejamento passa a ser direcionado a um meio de suprir essa necessidade sendo
professor responsável por elaborar meios, através da sua criatividade, para diferenciar
sua sala de aula e fugir da monotonia teórica. Foi com base nesses fatos ausentes que
se elaborou um projeto para tentar viabilizar meios que diferencie a maneira de aula
ministrada. Esse projeto foi apresentado em três etapas sendo uma por semana em
que houve e exposição de aulas praticas.
MATERIAIS E METODOS

O presente projeto- BRINCANDO COM A QUIMICA- foi realizado entre Abril e
Maio de 2010, requerido pela disciplina didática II, curso licenciatura plena em
química, Instituto de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano,
desenvolvido na escola Dom Antônio Campelo, na turma do segundo ano do ensino
médio, com intuito de solucionar a deficiência encontrada no ensino de química. Foi
utilizados data show, cartolina, impressões coloridas, pacote de bom-bom, 1 rótulo de
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leite ninho, balança analítica, erlenmeyer, balão volumétrico, conta gotas e
embalagens de produtos.
A metodologia utilizada neste projeto foi realizada em três etapas de forma
dinâmica e seqüencial. Além dos métodos experimentais e lúdicos aplicado no projeto,
foram utilizados também os ditos métodos tradicionais expresso em lousa, cartazes e
data-show como forma de complementação. As etapas do projeto se resumiram em
conteúdos básicos de química, a primeira etapa foi o estudo lúdico das estruturas
atômicas e classificação periódica de forma lúdica, a segunda, estudo teórico
experimental das soluções e a ultima estudos dos compostos inorgânicos em
embalagens comerciais.
ESTUDO TEÓRICO DA ESTRUTURA ATÔMICA E CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DE FORMA
LÚDICA.
Utilizou-se inicialmente métodos tradicionais, cartolina ilustrativas, data-show
e poucas vezes o quadro branco para descrever, discutir e conceituar a historia do
átomo, algumas teorias básicas, histórico geral das tabelas periódicas e aplicação de
alguns elementos químicos no cotidiano. Em seguida foi aplicado jogo lúdico de
estrutura e classificação periódica de fabricação artesanal com finalidades fixatórias
dos conteúdos abordados. O jogo abordado citado eram cubos que representavam
elementos químicos com faces que davam informações necessárias do elemento como
configuração eletrônica, período, família, aplicações e outras. O jogo tinha caráter
perguntas e respostas jogado de forma de dados em cima da tabela periódica com fins
criativo.
ESTUDO TEÓRICO E EXPERIMENTAL DAS SOLUÇÕES QUÍMICAS
Primeiramente foi uma abordagem teórica de soluções químicas no data show,
em seguida foi feito experimentos da determinação da concentração comum para o
copo de 200 mL de leite da marca Ninho, determinação da concentração molar para
100 mL de água com sal e por fim foi mostrado como procedimento e preparação de
solução química em laboratório.
ESTUDOS DOS COMPOSTOS INORGÂNICOS EM EMBALAGENS COMERCIAIS
Foi utilizado um data-show, com exposição do assunto, funções inorgânicas ,
com foco em ácidos e bases e depois disso houve uma breve demonstração sobre
condutividade elétrica , que é uma característica de funções inorgânicas em que foi
utilizado uma lâmpada, frutas cítricas e líquido com a finalidade de verificar se a
lâmpada acendia em tais soluções. Esses experimentos tiveram como finalidade fixar o
conteúdo abordado, deixando-os cientes da diferença de ácidos e bases e as
características de ambos.
Além disso, houve uma breve revisão da tabela periódica, modelos atômicos e
soluções. Após a revisão da tabela foi feita revisão prática para os alunos, sendo
dividida a classe em três grupos cada um se responsabilizou por responder questões
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de cada assunto: soluções, através de embalagens, tabela periódica, através dos cubos
e funções inorgânicas e por fim foi feita uma atividade por escrita com perguntas
relacionadas aos conteúdos abordados anteriores
RESULTADOS E DISCUSSÕES
No primeiro contato com alunos da escola Dom Antonio Campelo foi aplicado
um questionário com dês desses alunos, da turma do segundo “A” que julgava as
aptidões, dificuldades e as justificativas para suas respostas em relação à ciência
química. Como mostrado na figura 1.1, observou-se nesse questionário que 80% dos
entrevistados sentem grandes dificuldades para responder as perguntar resultado que
implica enorme despreparo em química e falta de afinidade com a disciplina.

A QUÍMICA NO ENSINO MEDIO

FIGURA 1.1: Aptidão

A maioria dos entrevistados, mesmo aqueles que assumiram gostar de química
responderam que uma das grandes dificuldades na aprendizagem da disciplina estava
associada a metodologia e postura de como eram ministradas as aulas pelo professor
responsável como é visto na figura 1.2. Outra justificativa de grande peso foi a
afirmação da não identificação da matéria exata, julgada pelos selecionados como
chata. Uma pequena parte respondeu que o motivo da dificuldade para com a matéria
é a falta de contextualização na teoria e incentivo pratico.

MOTIVOS DE DIFICULDADES
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FIGURA 1.2
ETAPA 1 (ESTUDO TEORICO DA ESTRUTURA ATOMICA E CLASSIFICAÇÃO PERIODICA
DE FORMA LUDICA).
Durante a primeira etapa do projeto foram percebidas farias deficiências por
parte dos alunos, não somente intelectuais como disciplinares.
Devido as respostas obtidas no questionário viu-se necessária uma abordagem
do assunto de forma teórica para que posteriormente fossem introduzida a pratica
mesmo sendo esta ultima o desejo dos alunos. Então, durante a aula teórica pode-se
perceber a falta de entusiasmo de muitos. Não somente preferiram prática, mas pelo
desgaste exaustivo em relação ao conteúdo abordado que por sua vez é visto
normalmente durante o bimestre letivo.
Aliado a esse desgaste pode-se citar também como fator do resultado o
esperado o tempo da etapa do projeto, em relação a extensão do assunto tornou-se
curto e exaustivo porem, aproximação do termino da etapa do projeto observou-se
certa euforia dos alunos devido ao horário da merenda escolar.
Na finalização da etapa pode-se perceber que a participação dos alunos era
maior, pois o método usado foi de forma pratica com jogos lúdicos, divergindo de
forma cotidiana de ensino que eles que eles estão acostumados, um ensino teórico.
ETAPA 2 (ESTUDO TEÓRICO E EXPERIMENTAL DA SOLUÇÕES QUÍMICAS)
Na segunda etapa do projeto estudo teórico e experimental das soluções,
percebeu-se certas dificuldades apresentadas pelos os alunos devido ao primeiro
contato ser uma exposição oral do conteúdo. Esses conteúdos por terem
características ligadas a cálculo, mostraram fraco desempenho dos alunos pela razão
da falha do conhecimento acumulo básico, justificado pelo atraso na disciplina no ano
letivo. Na parte prática da etapa houve uma atenção maior apesar do pouco
rendimento, os alunos tiveram um pouco mais de concentração e interesse por
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exemplos cotidianos com a determinação da concentração de um copo de leite em pó.
Analisou-se também que os alunos não tinham técnicas básicas em laboratório
levando a concluir não terem práticas químicas.

ETAPA 3( ESTUDOS DOS COMPOSTOS INORGÂNICOS EM EMBALAGENS COMERCIAIS)
Nesta etapa, foi feita uma revisão dos conhecimentos abordados nas etapas
anteriores de modo que os alunos tivessem uma breve lembrança sobre tabela
periódica, modelos atômicos, e concentração molar, feito isso, iniciou-se uma breve
explanação dos assuntos ácidos, bases e eletrólitos, procurando envolvê-los com
exemplificação, fórmulas de ácidos e bases em papel oficio e experiências relacionadas
a eletrólitos.
Quando pôs algumas fórmulas para analise dos ácidos e base, observou-se
certa dificuldade por parte dos alunos na classificação dos mesmos. Já em relação à
experiência para diferenciar um eletrólito entre forte e fraco, com elementos
utilizados no cotidiano dos alunos como sal, água, açúcar, limão, acerola, batata
inglesa(batatinha), notou-se nesse momento uma certa euforia por parte dos alunos,
mostraram certa curiosidade em saber porque determinado elemento acendia a
lâmpada colocada no sistema, certas vezes com mais intensidades do que outras o que
gerou certos comentários aleatórios. A dinâmica quip tabela gerou euforia nos alunos,
embora alguns não soubessem responder perguntas simples, como a localização do
elemento na tabela periódica. Em relação a atividade por escrito com perguntas para
cada assunto relatado no projeto ‘’Reinventando a Química’’ não teve resultados
satisfatório, pois os mesmos não sabiam responder as questões devido as suas
deficiências em questões matemáticas como transformações de unidades.
CONCLUSÃO
Tendo em vista os descasos do ensino de química nas escolas brasileiras, notouse que as aulas de Química acompanhadas por experimentação estimulam mais a
participação dos alunos pelos conteúdos ministrados além de aumentar o campo de
visão do conteúdo química. Desta forma vem-se concluir que as aulas teóricas de
Química interligadas a parte experimental levam a uma aprendizagem mais
consistente e dinâmica mesmo não sendo as das mais potencializadas.
AGRADECIMENTOS
A Deus por nos proporcionar este momento, a Escola Dom António Campelo
por ter nos recebido com tanta satisfação e atenção, especialmente o pessoal da
cantina que generosamente nos acolheu. Ao professor José Roberto, por ter
autorizado o uso das aparelhagens laboratoriais para o acontecimento das práticas.
Agradecimento a todos que participaram diretamente ou indiretamente do projeto
‘’Brincando com a Química.’’

2492

REFERÊNCIAS
FELTRE, Ricardo, 1928- Química/Ricardo Feltre 6 ed. São Paulo: Moderna 2004
ROCHA-FILHO, R.C. Grandezas e unidade de medidas: O Sistema Internacional de
unidades. São Paulo, Ática, 1988.
FELTRE, Ricardo 1928 Química-Físico-Química V.2, 6 ed. São Paulo: Moderna,2004.
MORETTO, Vasco Pedro. Planejamento dialógico: como construir o projeto político
pedagógico da escola. 4ª Ed. São Paulo: Cortez, 2003.
GANDI, Planejamento como prática educativa. 10ª Ed. São Paulo: Loyola, 1999.

2493

BIODIESEL: TEMA REQUISITADO PELOS ALUNOS DO 3° ANO DO ENSINO
MÉDIO NA UNIDADE ESCOLAR JOÃO CLÍMACO.
1

P. J. P. de Mesquita1, M. P. de Oliveira2, R. L. P. Rocha
2

Instituto Federal do Piauí - Campus Teresina Central, Instituto Federal do Piauí – Campus Teresina Central,
3
Instituto Federal do Piauí – Campus Teresina Central
1
2
3
priscyllajordania@gmail.com , maely.pontes@hotmail.com e rafael@ifpi.edu.br

RESUMO
O biodiesel tem recebido grande foco dos meios de comunicação em massa, sendo ele um
combustível alternativo para o diesel. Isto tem atraído o interesse dos alunos de forma geral para a
obtenção de maiores informações acerca deste bio-óleo. Ademais a partir do tema biodiesel os
professores podem explorar conceitos sobre economia, política, impactos ambientais e sociais, bem
como os conceitos de química tais como: ligações químicas, funções orgânicas, reações entre ácidos
carboxílicos, etc. Contribuindo assim para uma aprendizagem significativa e intertextualizada, sendo o
biodiesel um tema gerador requisitado nas escolas. Neste trabalho avaliaram-se os conhecimentos dos
alunos de 3° ano do ensino médio da Unidade Escolar João Clímaco a respeito do biodiesel e a postura
dos professores perante esta realidade. Foi identificado através de questionários aplicados com 103
alunos e 3 professores que este tema é ausente nas aulas de química orgânica embora seja notório seus
atributos como tema gerador.

Palavras-chave: biodiesel, temas geradores, educação ambiental.
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1. INTRODUÇÃO
As fontes de energia mais consumidas no mundo, embora limitadas, estão ligadas aos combustíveis
fósseis como é o caso do petróleo, do carvão e do gás natural. Diante da previsão de esgotamento
futuro a busca por fontes renováveis tem sido crescente (FERRARI et. al. 2005). Ademais, as mudanças
climáticas ocasionadas pela queima desses combustíveis tem assolado a sociedade, assim como os
preços exorbitantes do petróleo.
Para tanto uma alternativa viável para minimizar estes efeitos é a utilização de óleos vegetais em
lugar do óleo mineral. Sua utilização teve inicio em 1898 na Feira Mundial de Paris, com a apresentação
de um motor abastecido com óleo de amendoim proposto por Rudolf Diesel, segundo o qual era mais
eficiente do que os motores da época movidos a vapor (RINALDI et. al., 2007). No entanto sua utilização
era in natura, ou seja, na forma de óleo, gerava problemas aos motores devido a entupimentos, baixa
potência, combustão incompleta, enfim, vários fatores que deixaram à margem sua utilização (LIMA et.
al., 2007).
Logo, desde o início do século XX o óleo mineral se tornou o principal combustível, pois em relação
aos óleos vegetais ele apresenta menores custos e melhores propriedades físico-químicas (RINALDI et.
al., 2007).
Atualmente devido as pressões ambientais os óleos vegetais, denominados “biodiesel” retomaram
seu patamar de importância em detrimento do óleo mineral, acarretado também pela iminente
escassez do petróleo e tentativa de minimizar a dependência da sua importação.
É neste contexto de mudanças que a escola está inserida, tendo nela a competência de formar
cidadãos conscientes e atuantes frente às questões quer permeiam a sociedade atual. Porque então
este assunto passa despercebido pelos professores e alunos?
O Brasil contém grandes plantações de oleaginosas tendo uma diversidade de opções para
produção de biodiesel, como a palma, o babaçu, a soja, o girassol, o amendoim, a mamona e o dendê
(GERIS et. al., 2007). Plantas conhecidas pelos alunos, pelo seu teor alimentício e esquecidas pelo teor
energético. Além do mais o Programa Nacional de Biodiesel tem sido divulgado pela mídia
frequentemente, sendo esta uma possibilidade de contextualização de vários assuntos presentes no
cronograma da escola.
No ensino de química isto se torna ainda mais visível através dos conceitos de biodiesel citados por
Geris et. al. (2007): “Quimicamente, os óleos e gorduras animais e vegetais consistem de moléculas de
triacilglicerídeos, os quais são constituídos de três ácidos graxos de cadeia longa ligados na forma de
ésteres a uma molécula de glicerol. Esses ácidos graxos variam na extensão da cadeia carbônica, no
número, orientação e posição das ligações duplas”.
É notório o teor químico deste conceito, englobando os principais assuntos abordados no 3° ano do
ensino médio (ligações químicas, grupos funcionais e suas propriedades) na disciplina química orgânica.
Este viés químico pode ser contextualizado a fatores ambientais, econômicos e sociais. Pois com a
utilização do biodiesel as emissões de gases poluentes irão diminuir, a geração de emprego irá
aumentar devido as plantações de oleaginosas e a economia do país tomará um novo rumo perante as
mudanças tecnológicas envolvidas neste processo.
Outros conceitos químicos podem ser explorados ao se abordar o biodiesel, como solubilidade,
acidez e basicidade, misturas, bem como a sua produção pelo processo de esterificação.
O que motivou a realização deste trabalho é justamente o fato do biodiesel ter recebido atualmente
grande enfoque pela mídia e possivelmente deve atrair o interesse dos alunos. A questão é: qual o nível
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de conhecimento dos alunos sobre o tema? E quanto ao interesse dos mesmos? Os professores fazem a
intertextualização do tema com outros?
O tema biodiesel pode propiciar o desenvolvimento de conteúdos conceituais, procedimentais e
atitudinais previstos nos PCNs, bem como serve como tema gerador, ideia defendida por Paulo Freire.
Para tanto o objetivo deste trabalho é estabelecer o quanto este tema está sendo requisitado por
alunos do 3° ano do ensino médio da Unidade Escolar João Clímaco, situada na capital do Piauí. Esta
pesquisa reuniu 103 alunos nos turnos manhã e tarde e 3 professores de química.

2. REVISÃO BILIOGRÁFICA
2.1 Biodiesel e sua Produção
O biodiesel tem sido uma alternativa na substituição dos combustíveis derivados do petróleo, como
o diesel, pois além de ser uma fonte renovável apresenta impacto positivo no quesito ambiental e
social.
O Brasil apresenta uma grande diversidade em oleaginosas para produção de biodiesel, bem como
pode ser produzido através de óleos de frituras e de sebo bovino, o que reduz os impactos ambientais
produzidos pelo descarte desses materiais (SUAREZ, et. al., 2007).
Este biocombustível é obtido por fontes renováveis e limpas, com ausência de compostos sulfurados
que contribui para a formação das chuvas ácidas, e também não apresentam compostos aromáticos e
sim um alto número de cetano o que lhe confere propriedades parecidas a gasolina, sendo um
combustível biodegradável. Quando comparado ao diesel, emite menos poluentes como CO 2 e outros
materiais particulados (SANTOS, et. al., 2009).
Como as propriedades do biodiesel são muito parecidas com a do diesel, várias metodologias
descrevem os processos de sua produção. Dentre elas a mais significativa é a transesterificação ilustrada
na Figura 1, conforme Froehner et. al., (2007) ilustrou:

Figura 1 – Reação de transesterificação de triglicerídeos (FROEHNER et. al., 2007).

Esta reação também foi descrita por Suarez et. al. (2007), a ilustrando por três reações consecutivas
e reversíveis formadas por diglicerídeos e monoglicerídeos atuando como intermediários (Figura 2,
reações i a ii). Para que esta reação seja reversível deve-se promover um aumento no rendimento dos
monoálcoois, sendo necessário um excesso de álcool no meio reacional, embora a estequiometria geral
da equação vise três mols de mono-álcool para cada mol de triglicerídeos assim como Froehner et. al
(2007) ilustrou na Figura 2, isto para que a reação tenha reversibilidade (Figura 2, reações i, ii e iii).
Outro fator levantado por Suarez et. al (2007) está relacionado a presença de água na reação, pois
esta equilibra os diferentes ésteres e seus respectivos ácidos graxos e álcoois (glicerina e/ou mono-
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álcoois) (Figura 2, reação iv). Também relaciona os catalisadores mais tradicionais para a reação de
transesterificação, sendo eles as bases e ácidos de Bronsted, exemplos os hidróxidos e alcóxidos de
metais alcalinos e os ácidos sulfúrico, fosfórico, clorídrico e organossulfônicos.

Figura 2 – Reações envolvidas na transesterificação de triglicerídeos (SUAREZ et. al., 2007).

Outras rotas são utilizadas para produção de biodiesel são citadas por Oliveira et.al. (2008), como é
o caso da esterificação, um processo que consiste na obtenção de um ácido graxo com um mono-álcool
para formar ésteres catalisados por ácidos. Bem como o craqueamento também produz bio-óleo,
utilizando-se da quebra das moléculas do óleo ou gordura, levando a formação de uma mistura de
hidrocarbonetos, semelhantes ao diesel convencional, e de compostos oxigenados.

2.2 Biodiesel e Sociedade
A utilização do biodiesel favorece a sociedade em geral, pois minimiza os efeitos dos poluentes
excretados da combustão do diesel e sua dependência. Fator preocupante tendo em vista o consumo de
cerca de 40 bilhões de litros de diesel atualmente consumidos, sendo 2 bilhões importados por ano o
que equivale a apenas 5% do diesel consumido (SANTOS et. al., 2009). Quantidade essa que pode ser
substituída pelo biodiesel, pois o Brasil tem capacidade para produzir 800 milhões de litro de biodiesel,
no entanto nem todas as usinas estão operando. Para tanto foi criada a Rede Brasileira de Tecnologia do
Biodiesel (RBTB), pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em março de 2005 no intuito de incentivar a
ampliação dessa produção (OLIVEIRA et. al., 2008).
A viabilidade do biodiesel equilibra a balança comercial brasileira, considerando que o diesel é o
combustível mais consumido no Brasil e os crescentes aumentos em sua importação (OLIVEIRA et. al.,
2008).
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Atualmente, vários pesquisadores brasileiros estão investigando as etapas de produção de biodiesel,
visando reduzir custos de produção e viabilizar o uso de matérias-primas brasileiras. Bem como as vias
de reação, melhores sínteses e catalisadores.
Além dos benefícios econômicos e tecnológicos, destacam-se os benefícios sociais com a geração de
emprego e renda para as famílias que vivem no campo, beneficiamento das oleaginosas e os processos
de extração do óleo, tudo isso propiciará o aumento do número de empregos no campo, diminuindo o
êxodo rural (OLIVEIRA et. al., 2008).
2.3 Biodiesel e Educação
O tema biodiesel é um forte candidato para auxiliar os professores no ensino de química. Pois ele
pode propiciar o desenvolvimento de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais previstos nos
PCNs. Pois prover a discussão de conteúdos de química orgânica tais como: funções orgânicas, reações
de substituição, reações entre ácidos e bases, solubilidade, processos de separação e misturas, bem
como de conteúdos da química geral e físico-química como: ligações químicas, energia, reações de
combustão, propriedades específicas como densidade, além de outros. Seu emprego pode ainda
complementar a formação dos alunos em termos políticos, econômicos, sociais e ambientais inerentes
ao tema.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), e a partir da implementação da atual Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96 (BRASIL, 1996) – destacam a importância da
formação para o exercício da cidadania. Tendência ressaltada abaixo:
“O ensino de química tem que possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos
processos químicos entre si, quanto da construção de um conhecimento
científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações
sociais, políticas e econômicas (PCN+). Além disso, é desejado que o aluno
possa ter condições de julgar com fundamentos as informações advindas da
tradição cultural, da mídia e da própria escola e romar decisões
autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos” (PCNEM, 1999).”
Paulo Freire (1987) também relacionou os conteúdos e a sociedade, considerando o contexto social
dos estudantes como tema gerador ou eixos temáticos para despertar o interesse do aluno e facilitando
assim a aprendizagem de conteúdos específicos.
Para este fim, o tema biodiesel encaixa-se perfeitamente uma vez que engloba assuntos
multidisciplinares com grande foco na mídia e conteúdos específicos da área de química.

3. METODOLOGIA
Inicialmente foi escolhida a escola a ser pesquisada tendo em vista os seguintes critérios:
a) Escola pública que atenda ao ensino médio;
b) Localização central (devido à diversidade de alunos);
c) Quantidade de alunos por turma no 3° ano do ensino médio;
d) Frequência dos alunos nas turmas do 3° ano do ensino médio;
e) Idade dos alunos (entre 17 a 25 anos).
A escola que atendeu a todos os critérios foi a Unidade Escolar João Clímaco, situada no centro
de Teresina, com média de alunos por sala igual a 40 com frequência avaliada no final do primeiro
semestre deste ano em 87% segundo a diretora. A escola conta com 5 turmas de 3° ano do ensino
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médio nos turnos da manhã e tarde, as quais estão compostas de alunos de diversas classes sociais,
imperando a classe média baixa com idade entre 17 a 25 anos.
Após a caracterização da instituição e perfil dos alunos, foi elaborado e aplicado um
questionário com 103 alunos das 5 turmas de 3° ano do ensino médio e 3 professores de química
acerca do tema biodiesel. Tal estratégia, contou com perguntas objetivas para alunos e subjetivas para
professores.
O questionário dos alunos procurou assinalar os seguintes itens:
a) Conhecimento sobre o biodiesel;
b) Fontes de informação acerca do tema;
c) Interesse dos alunos em aprender sobre o tema;
d) ENEM e Biodiesel;
e) Biodiesel e Meio Ambiente.
O questionário dos professores procurou assinalar os seguintes itens:
a) Presença do tema no livro adotado e fontes auxiliares;
b) Exploração do tema e relação com o meio ambiente;
c) Plano de disciplina e atividades acerca do biodiesel;
d) Importância do tema para o ensino de química.
Tendo levantado os resultados dos questionários partiu-se para uma busca específica acerca do
tema biodiesel e educação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, o Ensino
Médio foi instituído como etapa final da Educação Básica. Logo as escolas e seus professores deveriam
passar a tratar o currículo e os conteúdos das disciplinas nele presentes como necessários à formação
dos estudantes como cidadãos e não somente mera preparação para o ensino superior e
profissionalizante.
Com o objetivo de orientar essas mudanças o MEC lançou os Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (PCNEM), em 1999, onde uma das principais orientações é o uso de temas
contextualizados do ensino, como exemplo é o biodiesel que aborda as relações ambientais, sociais,
políticas e econômicas. Ademais através dos conceitos químicos acerca deste combustível é possível
estabelecer “ganchos” com diversos outros conteúdos que normalmente os alunos têm dificuldade em
aprender.
Isto é ratificado com base no questionário aplicado aos alunos onde apenas 1 dos 103 alunos
considerou como ótimo seu conhecimento em biodiesel e 28 consideraram ruim. Embora todos já
tenham ouvido falar através de jornais, internet, revistas, na sala de aula e outros. Como mostra o
Gráfico 1.
Gráfico 1 – Fontes de Informações acerca do Biodiesel
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Fonte: Instrumento de coleta de dados aplicado aos alunos.

Pode-se perceber que apenas 23% dos alunos obtiveram informações sobre biodiesel em sala de
aula, confirmando o que os professores relatam no questionário ao se indagar sobre a exploração deste
tema em suas aulas. Todos responderam que ainda não o fizeram relatando os seguintes fatores: o livro
didático não aborda com clareza o tema, não há tempo em sala para abordar temas diferenciados do
livro adotado e não utilizam outras fontes de pesquisa. Isto entra em desacordo com o PCNEM (1999),
tendo em vista que o ensino da química deve possibilitar a compreensão dos processos químicos e sua
relação com o todo.
Os professores estão despreparados para correlacionar os conceitos citados por Geris et. el
(2007) quanto aos conceitos de biodiesel e os assuntos abordados em sala tais como funções orgânicas,
reações e ligações químicas, como também não visam o entendimento das reações de produção do
biodiesel citados por Suarez et. al. (2007) e Froehner et. al (2007) como exemplificação das reações com
ácidos carboxílicos.
Ademais, o tema biodiesel não deveria ser visto como um assunto a parte, pelo contrário
deveria ser um tema gerador para as aulas de química, principalmente as de química orgânica, como
defende Paulo Freire (1987). Muito embora ao se perguntar aos alunos se o livro didático traz alguma
explicação sobre biodiesel 43% dos alunos responderam que ainda não viram, caracterizando a
desacreditação do livro didático como fonte de pesquisa ou mesmo o desinteresse dos alunos em fugir
do tradicionalismo imposto pelos professores.
Dessa forma os conteúdos a serem ensinados são entendidos como uma estreita relação com o
dia-a-dia do aluno, sendo a consideração do cotidiano do aluno uma possibilidade de desenvolver temas
que irão originar o conhecimento do conteúdo específico a que se deseja trabalhar.
O interesse dos alunos do 3° ano do ensino médio é gualgar a entrada em Instituições de Ensino
Superior, vendo no tema biodiesel uma oportunidade de conseguir êxito nas provas de vestibulares.
Para tanto o tema biodiesel traz eixos temáticos cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM
e vestibulares, como atualidades, economia e política citados por Oliveira et. al (2008), bem como sobre
os óleos e gorduras que fazem conexão a vários conceitos da química e suas reações de produção de
bio-óleo já mencionados por Suarez et. al. (2007). O Gráfico 2 demonstra o interesse dos alunos em
aprender sobre o tema e as expectativas desse aprendizado para com as provas do ENEM.

Gráfico 2 – Interesse dos alunos em aprender sobre biodiesel (a) e possibilidades de sucesso na prova do ENEM
e vestibulares.
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(a)

(b)
Fonte: Instrumento de coleta de dados aplicado aos alunos.

Além dos benefícios acarretados pela aprendizagem dos conteúdos específicos da química, a
adoção do tema biodiesel contribui para uma consciência social e ambiental, pois segundo Oliveira et. al
(2008) o biodiesel porporciona geração de emprego e renda, preservação das áreas para cultivo de
oleaginosas, balanceamento na economia, pois o diesel é o combustível mais consumido no Brasil, além
da minimização dos poluentes excretados pelos veículos. No entanto esta é uma realidade ainda não
percebida por 14,6% dos alunos, que afirmam não ter conhecimento dos benefícios da adoção do
biodiesel na preservação do meio ambiente, embora 61,5% dos alunos acreditem que aprender sobre o
tema implicará ações de mudançass para conservar nosso patrimônio ambiental.
Acredita-se segundo os pilares do PCNEM (1999) que o objetivo do ensino de química é preparar
o cidadão para promover a compreensão e a utilização das informações químicas no sentido destas
contribuirem para o exercício de uma cidadania responsável. Para tal feito este ensino deve estar
direcionado para o estudo dos conceitos científicos, discutindo como esse conhecimento científico é
desenvolvido e educar os alunos para que eles sejam indivíduos ativos e responsáveis por suas decisões.
Não devendo o professor estimular a memorização e sim abordar contextualmente o ensino de química
através de conextos como o biodiesel que engloba âmbitos ambientais, sociais, políticos e econômicos.
Porém, ao se perguntar aos professores se em seu plano de disciplina há alguma atividade
voltada para o biodiesel, todos responderam que não, ressalvando esta professora quanto ao interesse
dos alunos:
“Não, meu plano de aula só contempla os assuntos abordados no livro didático, no entanto em
algumas aulas os alunos comentem sobre o tema, como foi o caso da aula sobre ésteres”
Professora do 3° ano do ensino médio.
Fonte: Instrumento de coleta de dados aplicado aos alunos.

O que se percebe é que os professores não atentam para a importância de se trabalhar temas
como o biodiesel no intuito de melhorar a aprendizagem dos alunos por contextualização. Fato que
empobrece o ensino e dificulta a absorção dos conteúdos e a prática de uma postura mais crítica diante
dos problemas ambientais.
Mesmo este tema não sendo trabalhado em sala os professores por unanimidade consideram a
exposição do tema biodiesel importante para os seus alunos, considerando a aprendizagem para o social
o fator de maior impacto, como mostra o Gráfico 3.
Figura 3 – Fatores que permeiam a compreensão do tema biodiesel.
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Fonte: Instrumento de coleta de dados aplicado aos alunos.

Segundo os professores o tema biodiesel tem suma importância para a aprendizagem dos
conceitos químicos, no entanto o fato social é o que se destaca tendo em vista a situação ambiental
atual e a necessidade de uma postura mais firme por parte dessa geração.
Vale ressaltar que embora os alunos desejem e comentem sobre o tema em sala, o mesmo não
é abordado pelos professores e pouco explorado pelo livro didático, cabendo aos mesmos a
disseminação e cobrança para que este tema seja usado tanto para facilitar os conceitos químicos,
quanto para uma visão social mais consciente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os conceitos e meios de produção do biodiesel estão intimamente ligado ao ensino de química,
uma vez que deles podemos contextualizar diversos assuntos vistos no 3° ano do ensino médio, onde se
aborda a química orgânica. Dentre esses conceitos podem ser citados: a solubilidade, reações com
ácidos carboxílicos, funções orgânicas, ácidez e basicidade, entre outros. No entanto o que foi
demonstrado nesta pesquisa é que embora os alunos resquisitem esse tema como gerador para as aulas
o mesmo não é abordado pelo professores que destacam a falta de tempo e de material. Atitude essa
que dificulta a compreensão dos alunos e não estimúla o senso crítico dos mesmo para com o meio
ambiente.
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DA CASCA DA AROEIRA (Myracrodruon urundeuva Fr. All.)
1

1

Michelle Amaral da SILVA¹; Emanoel Laurertan Tavares FRANÇA ; Maria Kueirislene Amâncio FERREIRA ; Ana
2
1
Raquel Araújo SILVA ; Ana Angélica Mathias MACÊDO .
¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE – Campus Quixadá, Estrada do
Açude Cedro, Km 5, s/n - Quixadá – CE – Cep 63900-000 - Caixa Postal 95.
2
Universidade Federal do Ceará - UFC - Campus do Pici, Av. Humberto Monte, s/n Fortaleza – CE –
CEP: 60.440-554
michelleamaralsilva@hotmail.com; anaangellica@yahoo.com.br.

RESUMO
No nordeste brasileiro é comum a utilização de produtos naturais no tratamento de doenças,
tradição essa que é passado de geração para geração, tendo a aroeira do sertão (Myracrodruon
urundeuva Fr. All.) como uma das plantas utilizadas no tratamento de feridas infeccionadas ou não,
na pele e mucosas. A casca da aroeira (Myracrodruon urundeuva Fr. All.) é muito rica em tanino e
outras substâncias fenólicas, contendo também como substância ativa, flavonóides, taninos, bem
como, seus percussores, além de duas chalconas dimétricas, denominadas urundeuvinas A e B.
Experimentos comprovaram sua ação adstringente, anti-inflamatória, antialérgica e
cicatrizante. Estudos biológicos e farmacológicos dos taninos, em especial os elagitaninos e
seus congêneres, estão mudando o conceito e o significado dos taninos na vida humana. Estas
descobertas estão abrindo novas maneiras de classificar e estudar a química / bioquímica e
as propriedades farmacológicas dos taninos. Um dos métodos utilizados para determinar a atividade
antioxidante, consiste em avaliar a atividade sequestradora do radical DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila). Este método foi utilizado para determinar a atividade antioxidante de fenóis, alimentos e
amostras biológicas. O radical DPPH é estável, de coloração púrpura, porém quando reduzido forma
2,2-difenilpicril-hidrazina (DPPH-H) ficando com uma coloração amarela. Para as análises dos
extratos foram utilizadas cascas da aroeira coletas no município de Baturité no primeiro semestre de
2011. Para obtenção do extrato etanólico, o pó da casca da aroeira foi submetido à extração com
etanol 96% à temperatura ambiente por vinte quatro horas. A solução resultante foi filtrada, depois
evaporada em banho maria à 55 ºC. Posteriormente, foram realizadas diluições, sendo a primeira em
10.000 ppm e a partir dessa concentração, diluições sucessivas foram realizadas para obter as demais
concentrações, toda as amostras foram realizadas em triplicata. As leituras no espectrofotômetro
foram realizadas em 515 nm. A partir dos valores obtidos, foram feitas médias para obter-se o índice
de varredura. Um gráfico foi produzido e calculou-se o EC 50. A atividade antioxidante foi realizada
pelos métodos de sequestramento de radical livre DPPH, com a EC 50 expressa em mg / mL.
Analisando os resultados pelo método DPPH, o extrato de M. urundeuva Fr. All. apresentou uma EC 50
de 0,221 ± 0,01 mg / mL. Nas últimas décadas, foram realizadas inúmeras pesquisas para esclarecer o
papel dos radicais livres em processos fisiopatológicos como envelhecimento, câncer, aterosclerose e
principalmente inflamação, onde foi constatada uma relação positiva com a produção de radical livre
e ação anti-inflamatória. Com este intuito, buscou-se justificar a ação popular da aroeira como antiinflamatório, realizando-se a ação antioxidante, in vitro. Novos estudos necessitam ser conduzidos
em busca do isolamento, da purificação e identificação dos compostos ativos da planta.
Palavras-chave: Myracrodruon urundeuva Fr. All., Atividade Antioxidante, DPPH
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1. INTRODUÇÃO
Ao longo dos séculos, desde a antiguidade, egípcios, gregos e romanos aproveitaram o
princípio ativo dos produtos de origem vegetal, empírica ou intuitivamente como base para
tratamento de diferentes doenças, como fitoterápicos. Observa-se que muitos medicamentos se
originaram do uso da sabedoria popular como, os glicosídeos cardiotônicos obtidos da dedaleira
(Digitalis purpurea L. e Digitalis lanata Ehrhart); os digitálicos ou cardioglicosídeos constituem um
grupo de fármacos usados, ainda hoje, no tratamento para insuficiência cardíaca (VIEIRA, 1992:
MORGAN, 1994).
Os compostos polifenóis ou fenólicos compreendem mais de 8000 estruturas químicas e
podem ser classificados pelo número e arranjo de seus átomos de carbono, sendo divididos em pelo
menos 10 grupos, a saber: fenóis simples, ácidos fenólicos, cumarinas, isocumarinas, naftoquinonas,
xantonas, estilbenes, antraquinonas, flavonoides e ligninas (CROZIER et al., 2009).
Vários pesquisadores têm realizado estudos biológicos e farmacológicos de compostos
fenólicos, tais como, os taninos, em especial os elagitaninos e seus congêneres. Estas
descobertas estão abrindo novas maneiras de classificar e estudar a química e ou bioquímica e
as propriedades farmacológicas dos taninos (OKUDA; ITO, 2011), uma delas é a atividade
antioxidante.
Para descobrir novos fármacos, com vista o tratamento de diversas doenças e aproveitando
a biodiversidade vegetal do nordeste, têm-se utilizado plantas medicinais em busca de compostos
fenólicos com atividade antioxidante, devido suas propriedades redutoras para a inibição de radicais
livres, pois os metabólitos secundários estão sendo cada vez mais investigados devido sua baixa
toxicidade, em relação aos antioxidantes sintéticos (POTTERAT, 1997).
Há várias metodologias para determinar a atividade antioxidante, Oliveira et al. (2009)
afirmam que não há uma metodologia universal para medição da capacidade antioxidante, sendo
necessário avaliar tal propriedade por diferentes ensaios, todavia há critérios para a escolha da
metodologia antioxidante, tais como: utilizar moléculas biologicamente relevantes, ser tecnicamente
simples, com ponto final e mecanismo químico bem definidos, com instrumentação facilmente
disponível, ter boa reprodutibilidade, ser adaptável para ensaios de antioxidantes hidrofílicos e
lipofílicos, dentre outros. Dessa forma, uma das mais utilizadas é avaliar a atividade sequestradora
do radical livre 2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH), primeiramente sugerido em meados de 1950.
Posteriormente, o método foi utilizado para determinar a atividade antioxidante de fenóis, alimentos
e amostras biológicas. O radical DPPH (Fig. 1) é estável, de coloração púrpura, com absorção em
515nm, porém quando reduzido forma 2,2-difenilpicril-hidrazina (DPPH-H) ficando com uma
coloração amarela. (TOMEI; SALVADOR, 2007).

Figura 1. Estabilização do Radical Livre DPPH.
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Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a atividade antioxidante, in vitro, da casca da aroeira
(Myracrodruon urundeuva Fr. All.).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No nordeste brasileiro, mas especificamente no estado do Ceará é comum a utilização de
produtos naturais em tratamentos de doenças, tradição essa que é passado de geração em geração,
sendo a aroeira do sertão (Myracrodruon urundeuva Fr. All.) uma das plantas mais utilizadas.
A aroeira (Myracrodruon urundeuva Fr. All.) é indicada em tratamento de ferimentos
infeccionados ou não, na pele, nas mucosas. Também, é utilizada em gastrites, úlceras do estômago
e do duodeno além de ser usado no tratamento do aparelho genital feminino, bem como, de
cervicite e de hemorróidas inflamadas (MATOS, 2002; SOUSA et al., 2004).
A aroeira autóctone do nordeste do Brasil é uma arvore própria das matas secas das
encostas e da caatinga, comum no semiárido nordestino desde o Piauí até Minas Gerais. Sua madeira
é muito utilizada em obras de construção e como dormentes de estrada de ferro, colocando-a sob
risco de extinção, agravado pelo uso de sua casca que possui propriedades medicinais (MATOS,
2007).
É uma arvore de 5 a 10 metros de altura seu tronco pode ultrapassar 1 metro de diâmetro.
É uma planta dioica, com flores (masculinas e femininas) pequenadas dispostas em grandes panículas
pendentes, pardacentas e purpúreas, com pelos alvacentos (SOUSA et al., 2004).
O nome aroeira é usado para designar plantas classificadas em outras oito espécies de
Anacardiáceas: Schinus terebenthifolius Raddi, Schinus mole L., Lithraea molleoides (Vell.) Engl.,
Lithraea brasiliensis March, Schinus weinmaniaefolius Mart. M. S. S., Schinus lenticifolius (L.) March.,
Astronium graveolens Jacq., Apterocarpus gardneri Rizz. A aroeira do sertão é a Miracrodruon
urundeuva Fr. All., também chamada, Astronium urundeuva Engl. (SOUSA et al., 2004).
A casca da aroeira (Myracrodruon urundeuva Fr. All.) é muito rica em tanino e outras
substâncias fenólicas, contendo também como substância ativa, flavonóides, taninos e seus
percussores, além de duas chalconas dimétricas, denominadas urundeuvinas A e B. Experimentos
comprovaram sua ação adstringente, anti-inflamatória, antialérgica e cicatrizante (MATOS, 2002). A
Figura 2, abaixo, mostra a estrutura química da urundeuvina A e urundeuvina B.

(a) Urundeuvina A

(b) Urundeuvina B

Figura 2. Estrutura química das chalconas dimétricas: (a) Urundeuvina A e (b) Urundeuvina B.
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3. METODOLOGIA
3.1 Parte Experimental
Todos os solventes e reagentes usados eram analiticamente puros. O DPPH (2,2-difenil-1picril-hidrazila) da Aldrich Co, o ácido gálico da Vetec e as medidas de absorção foram feitas usando
espectrofotômetro digital Bioespectro SP – 22.

3.2 Material Vegetal
Cascas da aroeira (Myracrodruon urundeuva Fr. All.) foram coletadas no município de
Baturité no Ceará no primeiro semestre de 2011.

3.3 Preparação do Pó
Depois de coletada a casca da aroeira, ela foi colocada em estufa para retirar toda umidade,
em seguida, triturada até pulverização, logo após foi peneirada e armazenado em dessecador.

3.4 Extrato Etanólico
Para obtenção do extrato etanólico, o pó da casca da aroeira foi submetido à extração com
etanol 96%, à temperatura ambiente, por vinte quatro horas. A solução resultante foi filtrada, depois
evaporada em banho maria à 55º C.

3.4.1 Avaliação da atividade antioxidante, in vitro, pelo método de sequestramento
do radical livre DPPH

3.4.1.1 Diluições da amostra
Foram feitas diluições seriadas das amostras dos extratos de 10.000, 5.000, 1.000, 500, 100,
50, 10, 5 e 1 partes por milhão (ppm). A primeira (10.000 ppm) foi preparada com extrato bruto e
metanol absoluto. A partir da dessa concentração, diluições sucessivas foram realizadas para obter as
demais concentrações. A amostra foi feita em triplicata.

3.4.1.2 Determinação da atividade antioxidante
Transferiu-se uma alíquota de 0,1mL de cada diluição do extrato para tubos de ensaio e
acrescentou-se 3,9 mL da solução estoque de DPPH, até completa homogeneização. Ao branco,
adicionou-se apenas álcool metílico absoluto e em outro tubo, DPPH com 0,1 mL de álcool metílico.
Todos os tubos permaneceram por uma hora em ambiente sem iluminação. Realizou-se a leitura no
espectrofotômetro em 515nm (YEPEZ et al., 2002).

3.4.1.3 Cálculo
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Foram feitas as médias dos valores obtidos e a partir delas, obteve-se o índice de varredura
(IV), conforme a fórmula:

 AbsDPPH  AbsAmostra 
I 
  100
AbsDPPH


Onde: Abs DPPH é a absorbância do DPPH inicial; Abs Amostra é a absorbância das
amostras em diferentes concentrações;
A partir dos dados obtidos, foi produzido um gráfico e calculou-se o EC 50.

3.4.1.4 Análise estatística
Os valores da média ± desvio padrão foram calculados a partir dos EC 50 obtidos no item
anterior.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
O extrato apresentou um rendimento de 8.3 % conforme tabela 1. A partir desse extrato, a
atividade antioxidante foi realizada pelos métodos de sequestramento de radical livre DPPH, com a
EC 50 expressa em mg/mL. Segundo Borguini (2006), o método DPPH é um recurso fácil e preciso para
avaliar atividade antioxidante total em extratos. Também é, amplamente, usado por requerer tempo
relativamente curto, em relação a outros métodos. O efeito dos antioxidantes sobre o sequestro do
radical DPPH é atribuído à habilidade destes compostos de doar hidrogênio.
Após o cálculo do Índice de varredura, foi obtido o gráfico 1 de regressão linear, com reta
y = 0,1589x + 14,725 e R2 = 0,9738.

Índice de varredura

Atividade antioxidante, in vitro, do extrato de aroeira contra o
radical livre DPPH
100,000
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40,000

y = 0,1589x + 14,725
R2 = 0,9738
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Concentração do extrato de Aroeira

Gráfico 1. Reta de regressão linear da ação antioxidante, in vitro, do extrato etanólico da Myracrodruon
urundeuva Fr. All.

Analisando os resultados pelo método DPPH, o extrato de Myracrodruon urundeuva Fr. All.
apresentou uma EC 50 de 0,221 ± 0,01 mg/mL (tabela 1).
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Tabela1. Rendimento e EC 50 do extrato etanólico da Myracrodruon urundeuva Fr. All.
Amostra

Rendimento (%)

EC 50 (mg/mL) ± Desvio padrão

Aroeira

8,3

0,221 ± 0,01

Estudando outras plantas medicinais pelo método do sequestramento do radical livre, temse que Sokmen et al͕͘;ϮϬϬϰͿ͕ƵƚŝůŝǌĂƌĂŵŽWW,ĞŽƐŝƐƚĞŵĂɴ-caroteno/ácido linoléico para medição
de atividade antioxidante de extrato e óleo essencial de Thymus spathulifolius. O DPPH analisou de
forma eficiente a subfração polar da amostra, mas o mesmo não aconteceu com a fração polar.
Parthasarathy et al., (2009), estudaram a ação antioxidante pelo método do DPPH do extrato
aquoso, metanólico e alcalóide das folhas Mitragyna speciosa, e encontrou uma EC 50 de 0,213, 0,104
e 0,037 mg/mL, respectivamente.
Dessa forma, analisando o EC 50 da casca da aroeira (Myracrodruon urundeuva Fr. All.) ve-se
que a aroeira possui atividade antioxidante, por esse motivo no Nordeste, popularmente, usa-se a
entrecasca da aroeira, sob forma de extrato aquoso ou alcoólico, ou simplesmente de cozimentos,
como anti-inflamatório para várias afecções (Viana et al., 1995) e Morais et al., (2005) relatam que
aroeira é utilizada pelos índios Tapebas como anti-inflamatória.
Como, ainda, a população, ainda, desconhece a importância das plantas medicinais nas
últimas décadas, foram realizadas inúmeras pesquisas para esclarecer o papel dos radicais livres em
processos fisiopatológicos como envelhecimento, câncer, aterosclerose e principalmente inflamação.
Ferreira e Matsubara, (1997) relataram essa relação positiva com a produção de radical livre e ação
antiinflamatório.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados, obtidos acima, observa-se que a casca da aroeira (Myracrodruon
urundeuva Fr. All.) apresentou atividade oxidante frente ao DPPH.
Vale ressaltar que, o extrato etanólico foi feito em apenas em 24 h, dando um bom
resultado. Futuros trabalhos poderão analisar os extratos feitos em sete dias para se comparar com
os resultados obtidos nesta pesquisa.
Novos estudos necessitam ser conduzidos em busca do isolamento, da purificação e
identificação dos compostos ativos da planta, tendo em vista a importância da mesma para o sertão
nordestino.
Entretanto, estudos posteriores serão feitos no intuito de confirmar essa ação antioxidante,
in vitro, usando outros radicais livres.
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RESUMO
A baía de Seletiva está localizada aproximadamente a 60 km da cidade do Rio de Janeiro, Brasil,
comporta um considerável arranjo produtivo relacionado à indústria, em sua maioria metalúrgica, as
quais estão instaladas nas bacias de drenagem da baía, as quais lançam seus resíduos diretamente na
baia ou nos corpos d’água da região. A construção, na década de 70, e a posterior reforma do porto de
Sepetiba, acelerou essa expansão industrial e urbana que resultou em uma série de impactos
ambientais, devido ao lançamento de efluentes domésticos e industriais, os quais são ricos em metais
pesados e outras substâncias potencialmente tóxicas. Alguns autores já indicaram que a contaminação
da baía por metais pesados, em particular o zinco, já excede níveis aceitáveis. Assim, neste trabalho,
objetiva-se avaliar a contaminação e mobilidade do zinco em sedimentos da baía de Sepetiba. Os
sulfetos Voláteis em Ácido (AVS) e os Metais Extraídos Simultaneamente (SEM) foram determinados em
65 amostras coletadas de modo a representar espacialmente toda a baía. Os resultados obtidos na
extração ácida mostraram que o Zn alta concentração na porção Nordeste da região em estudo, com
valores do SEM superiores aos guias de qualidade de sedimento Canadense, indicando teores que já
ƚƌĂǌĞŵ ĞĨĞŝƚŽƐ ŶĞŐĂƚŝǀŽƐ ă ďŝŽƚĂ͘ WŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ă ƌĂǌĆŽ ɇ^Dͬs^͕ ĨŝĐŽƵ ĂďĂŝǆŽ ĚĂ ƵŶŝĚĂĚĞ ŶĂ
porção NE, sugerindo que o Zn está retido nos sedimentos na forma de sulfetos. Outra alternativa
utilizada neste trabalho para predição da mobilidade do Zn nos sedimentos estudados, foi o modelo
geoestatístico denominado de Modelo de Atenuação das concentrações totais, as quais foram
determinadas por ICP-OES. O Modelo de Atenuação consiste, basicamente, em obter a diferença entre
as concentrações do contaminante no mapa de isolinhas, por unidade de distância, com objetivo de
avaliar a divergência do elemento em estudo a partir dos pontos de maiores concentrações. O modelo
geoestatístico proposto mostrou que os fatores de atenuação para o Zn estão localizados na região NE
da baía de Sepetiba, indicativo de baixa mobilidade do contaminante, corroborando com os resultados
ŽďƚŝĚŽƐƉŽƌĐŽŵŽŵŽĚĞůŽɇ^Dͬs^͕ĞǀŝĚĞŶĐŝĂŶĚŽŶŽǀĂƐƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽŵŽĚĞůŽ
de atenuação para estudos de contaminantes metálicos em sistemas estuarinos.

Palavras-chave:Modelo de Atenuação, Contaminantes inorgânicos, Sulfetos Voláteis em Ácido, Análise
por ativação com nêutrons, Baía de Sepetiba.
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1. INTRODUÇÃO
A principal fonte natural de Zn são as rochas sedimentares. A concentração deste elemento
neste tipo de rocha é aproximadamente 95 mg kg-1. A esfarelita é o principal minério para extração do
Zn, que (devido às semelhanças químicas) está essencialmente associado ao Cd. Neste minério também
estão presentes vários elementos traços como Se, Mn, Co, Cu, Ni, Sb, Bi, entre outros (REIMANN e
CARITAT, 1998) que são intemperisados e transportados pelos corpos d´água. propiciando um
incremento destes elementos nos vários compartimentos dos sistemas aquáticos, inclusive a matriz de
sedimento (CARDOSO e CHASIN 2001). Por esta razão, os sedimentos são considerados excelentes
reservatórios para o Zn (além de outros metais e substâncias químicas). Devido à complexidade deste
tipo de matriz geológica, não existe um consenso no meio científico com respeito aos valores de
concentração de metais e outros elementos que podem ser considerados naturais, ou normais, para que
uma dada amostra de sedimento possa ser considerada não contaminada. Nos chamados Valores Guias
de Qualidade de Sedimentos (VGQS) canadenses, a concentração de Zn (em mg kg-1) é de 123, para o
índice TEL (do inglês: Threshold Effect Level), e 315 para o índice PEL (Probable Effect Level). O TEL
representa o limite superior de concentração de um determinado elemento ou composto químico no
sedimento, onde não foram observados efeitos significativos à biota. Os valores de concentração (de um
elemento) que se encontram abaixo do respectivo valor do TEL não são considerados como nocivos para
organismos aquáticos. O PEL representa o limite inferior de concentração, no qual são freqüentes, ou
sempre associados, efeitos negativos à biota, ou seja, o valor do PEL indica a menor concentração
associada a efeitos adversos à biota (CCME, 1999).
A baía de Sepetiba, localizada a 60 quilômetros na direção Oeste da região metropolitana do
Rio de Janeiro, vem sendo submetida, nas últimas décadas, a um considerável desenvolvimento
populacional e industrial, contando hoje com aproximadamente 400 indústrias (em sua maioria
metalúrgicas) instaladas nas bacias de drenagem da baía, as quais lançam seus resíduos diretamente na
baía ou nos corpos d'água da região. Além disso, o Porto de Sepetiba trouxe muitos investimentos
industriais para a área. Toda esta expansão industrial e urbana resultou em uma série de impactos
ambientais, devido ao lançamento de efluentes domésticos e industriais, os quais são ricos em metais
pesados e outras substâncias potencialmente tóxicas.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a contaminação, disponibilidade e mobilidade de Zn em
sedimentos de fundo coletados na baía de Sepetiba-RJ, por meio da determinação da concentração total
de Zn nos sedimentos; utilização de um modelo de extração ácida (^Dͬs^Ϳ Ğ ĚĞ Ƶŵ ŵŽĚĞůŽ
geoestatístico que se baseia na distribuição espacial das concentrações determinadas.

2. MATERIAIS E METÓDOS
2.1 Amostragem
A etapa de campo aconteceu na primeira semana de agosto de 2003. As 65 estações de coleta
foram determinadas previamente dividindo-se a baía em quadrantes, de modo a se ter amostras
representativas de toda a área. Os sedimentos foram coletados usando um amostrador busca-fundo de
aço inoxidável tipo Van Veen (RUBIO e URE, 1993). Após a coleta, as amostras foram imediatamente
colocadas em saquinhos de polietileno, descartando as partes em contacto com o metal, para evitar
contaminação. As amostras foram, então, transferidas para um recipiente com gelo, guardadas a 4o C,
transportadas para o laboratório e congeladas a –20o C.
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2.2 Análise química de Zinco
Para a determinação das concentrações totais de Zn, as amostras de sedimentos foram
digeridas em forno microondas, utilizando-se o procedimento de digestão EPA 3052 (US-EPA 3052). As
análises de Zn foram realizadas por ICP OES (Spectro Flame M120E-Spectro).
Para a extração ácida dos sedimentos e as análises para determinação das concentrações de
sulfeto (AVS) e dos metais extraíveis (SEM) seguiu-se a metodologia otimizada por Machado et al.
(2004).

2.3 Modelo de atenuação das concentrações
O modelo de atenuação das concentrações proposto neste estudo baseou-se no trabalho de
Wasserman e Queiroz (2004). Utilizando-se os dados de concentração total gerou-se um mapa de
isolinhas, no qual foram traçadas radiais. Várias radiais foram inseridas, de modo a se cobrir toda a área
onde a baía de Sepetiba estava inserida. Em seguida, criou-se um arquivo, no programa SURFER, com as
coordenadas e a concentração dos pontos onde as radiais cortavam as linhas de isoteores. Este arquivo
foi exportado para o Excel, onde a distância (D) entre os pontos consecutivos foi calculada
trigonometricamente pelas suas coordenadas geográficas. O valor da atenuação (A), para cada intervalo
de isolinha, foi calculado utilizando-se a Equação 1:
сѐDĞ-1

Ƌ͘Ϭϭ

onde ѐDĞ é a diferença entre a concentração da primeira isolinha e a segunda, e  é a distância
entre duas isolinhas consecutivas. Novamente, no programa SURFER, foi gerado o mapa de atenuação
para o Zn.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 apresenta a distribuição das concentrações totais de Zn nas amostras de sedimentos
analisadas. A Tabela 1 apresenta a concentração média obtida para o metal, bem como os valores de
concentração mínima e máxima, além dos valores TEL e PEL (CCME, 1999).
-1

Tabela 1. Concentração média de Zn, em mg kg , e valores os de TEL e PEL para este elemento.
-1

-1

-1

-1

Elemento

Média (mg kg Ϳ

Faixa (mg kg Ϳ

TEL (mg kg Ϳ

PEL (mg kg Ϳ

Zn

600

23,7 – 1941,0

123,0

315,0

De acordo com a Tabela 1, pode-se observar que os valores de concentração obtidos para o Zn
ficaram acima do valor recomendado pelo índice PEL, indicando que é frequente a ocorrência de efeitos
negativos à biota de Sepetiba, provocados por este metal. Fato que pode ser confirmado por meio do
trabalho de Coimbra (2003) que estudou a distribuição de vários metais, inclusive Zn, em amostras de
sedimentos e em duas espécies de moluscos bivalves, coletados em duas áreas de manguezais (Coroa
Grande e Enseada das Garças) na baía de Sepetiba, com o intuito de verificar a possibilidade de esses
organismos serem utilizados como monitores biológicos na contaminação ambiental de áreas costeiras.
O manguezal de Coroa Grande está localizado na porção Norte da baía, na região de Itacuruçá, próximo
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ao parque industrial, enquanto que o mangue da Enseada das Garças está localizado nas proximidades
da restinga de Marambaia (porção Leste), ou seja, na área mais afastada do distrito industrial de
Sepetiba. Os resultados obtidos neste estudo mostraram que as amostras de sedimento coletadas em
Coroa Grande (região industrial) apresentaram concentrações de Zn na ordem de 373, enquanto que, na
Enseada das Graças, a concentração do metal ficou abaixo de 123 mg kg-1. Os resultados obtidos para as
espécies de moluscos analisadas mostraram que, as mais altas concentrações de metais (da mesma
forma como visto para os sedimentos) foram observadas nas amostras de Coroa Grande.
De acordo com o mapa de distribuição espacial de Zn (Figura 1), as altas concentrações do
metal foram observadas próximo aos aportes dos rios do Canal de São Francisco. Fato que era esperado,
uma vez que esta é a principal fonte antrópica de metais na região. As altas concentrações obtidas para
o Zn certamente são consequência da contaminação da baía de Sepetiba causada pelo vazamento de
diques de uma metalúrgica, (atualmente falida) responsável pelo pior acidente ambiental na baía de
Sepetiba, ocorrido em 1996 (PINTO, 2005). O Zn, oriundo dos diques da metalúrgica, parece estar sendo
mobilizado pelas correntes que predominam na baía, sendo fixado nas regiões NE e SE, em virtude da
presença de sedimento argiloso, altas concentrações de sulfeto e matéria orgânica (RIBEIRO, 2006).
Concentração total de Zinco
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(mg/kg)
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7470000
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1600
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Figura 1 - Variação da concentração total de Zn ao longo da baía de Sepetiba, comparação com os valores de TEL
;ůŝŶŚĂĂŵĂƌĞůĂͿĞW>;ůŝŶŚĂǀĞƌŵĞůŚĂͿ͘

As concentrações obtidas para o Zn na extração ácida (Figura 2) seguiram o mesmo padrão de
distribuição observado para a concentração total (Figura 1), com valores acima do índice TEL (linha
amarela) em praticamente todas as amostras analisadas. Nas porções NE e SE da baía, as concentrações
ultrapassaram também o índice PEL (linha vermelha). Estimativas de taxas de emissão sugerem que a
principal fonte de Zn para Sepetiba são os efluentes da planta de processamento do mineral de Zn-Cd,
de uma metalúrgica, que contribuiu com 24 ton.ano-1 de Cd e 3660 ton.ano-1 de Zn para a baía até 1998,
quando a planta fechou (MOLISANI et al., 2004). Da mesma forma como observado na Figura 1, este
metal apresentou as maiores concentrações na porção Nordeste da baía. A maior parte da região da
baía de Sepetiba apresentou valores acima do índice PEL (linha vermelha) que é de 315 mg kg-1,
indicando que são freqüentes os riscos à biota devido à presença deste metal em Sepetiba (Figura 2).
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Concentração de Zn obtida na extração ácida
Zn
(mg/kg)
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Figura 2 - ŝŶĐŽŽďƚŝĚŽŶĂĞǆƚƌĂĕĆŽĄĐŝĚĂ͖ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĐŽŵŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞd>;ůŝŶŚĂĂŵĂƌĞůĂͿĞW>;ůŝŶŚĂ
ǀĞƌŵĞůŚĂͿ͘

A concentração de AVS na baía mostrou-se bastante variável e mais alta na porção Nordeste,
indicando que nesta região, devido à maior concentração de sulfeto, os metais estão retidos, não
oferecendo risco à biota (RIBEIRO, 2006). Entretanto, deve-se ressaltar que, de acordo com alguns
autores (DI TORO et al, 1992, entre outros), a ausência de S2- no sedimento não implica,
obrigatoriamente, em sua toxicidade, uma vez que a matéria orgânica e a granulometria também são
parâmetros que interferem na disponibilidade do metal. O modelo ^Dͬs^ĨŽƌŶĞĐĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂ
respeito da concentração disponível do metal, que pode causar toxicidade em organismos bentônicos.
Assim, para a razão ^Dͬs^ ;&ŝŐƵƌĂ ϯͿ͕ ĨŽƌĂŵ ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĂďĂŝǆŽ ĚĞ ϭ Ğŵ ƉƌĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ
toda a região Nordeste da baía. Portanto, de acordo com o modelo ^Dͬs^ŽƌŝƐĐŽĚĞƚŽǆŝĐŝĚĂĚĞ
do sedimento não existe na região NE e é muito baixa na região SE. Contudo, deve-se levar em conta o
histórico da baía de Sepetiba, a qual foi, até o ano de 2005, cenário de vários acidentes ambientais
envolvendo substâncias potencialmente tóxicas, como é o caso do Zn e outros metais. Assim, nos
estudos ambientais feitos na região, este elemento sempre deve ser analisado de maneira bastante
criteriosa.

Figura 3 – Mapa das razões ^Dͬs^ŶĂĂşĂĚĞ^ĞƉĞƚŝďĂ͘

A partir dos dados de concentração total, foi possível aplicar o modelo de atenuação (Figura. 4)
proposto neste trabalho. O modelo fornece informações a respeito da mobilidade do metal, uma vez
que simula o comportamento do elemento à medida que vai se afastando do local onde está mais
concentrado. Segundo a proposta do modelo de atenuação, os mapas gerados a partir das
concentrações totais dos elementos devem mostrar regiões onde a retenção do metal é alta (maior
valor de atenuação) e consequentemente a disponibilidade é baixa, ou seja, as informações obtidas no
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modelo de atenuação devem ser opostas às obtidas no modelo ^Dͬs^͕ƋƵĞĨŽƌŶĞĐĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
a respeito das regiões onde há maior disponibilidade dos metais.
O modelo de atenuação aplicado às concentrações totais de Zn é apresentado na Figura 4.
Pode-se observar na região NE dois pontos onde a atenuação deste elemento é significante. O primeiro,
próximo ao canal de São Francisco, principal fonte de aportes de sedimentos com potencial poluidor, e o
segundo, em direção à Restinga de Marambaia. Aparentemente, a hidrodinâmica da região serve como
uma barreira geoquímica que retém metal na região NE em direção à região SE. De acordo com o gráfico
dos SEM para Zn (Figura 2), as regiões que poderiam apresentar grande risco de efeitos adversos para
biota são as mesmas regiões onde o metal teve maior retenção (Figura 4.) e menor biodisponibilidade,
segundo o modelo ^Dͬs^;&ŝŐƵƌĂϯͿ͘
Vê-se, portanto, que o modelo proposto reproduziu de maneira satisfatória as conclusões
obtidas pelos resultados da extração ácida.
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Figura 4 :Variação da atenuação de Zn na Baía de Sepetiba – RJ.

4. CONCLUSÕES
Os valores de concentração de Zn nos metais extraíveis simultaneamente (SEM) apresentaram,
na maioria das amostras analisadas, teores que superaram os valores recomendados pelo PEL
(principalmente na porção NE da baía), sugerindo que é muito provável a ocorrência de efeitos adversos
à biota, devido à presença deste metal. Por outro lado, como consequência das altas concentrações de
AVS, também na porção NE, a relação ^Dͬs^ĨŽŝ 1, indicando que tanto o Zn, como os outros
metais (por exemplo: Cd, Cu, Ni e Pb), está retido no sedimento, na forma de sulfeto.
O mapa de atenuação gerado para o Zn permitiu observar uma mobilidade mais restrita do
elemento ao longo da saída dos rios afluentes (ao Norte) em direção a Leste, os quais podem estar
atuando como barreira geoquímica. O despejo de sedimentos contaminados por meio dos rios, deve
provocar a imobilização de vários elementos, além do Zn, aumentando suas concentrações nas
proximidades de suas desembocaduras. As considerações feitas com os gráficos de atenuação
concordam com as considerações feitas a partir do modelo ^Dͬs^͕ ŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ƋƵĞ Ž ŵŽĚĞůŽ
geoestatístico proposto forneceu informações coerentes a respeito da mobilidade e disponibilidade do
Zn na baía de Sepetiba.
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RESUMO
O Transporte Fluvial da Amazônia tem destacada importância social no processo produtivo, com
grande movimentação de cargas e passageiros intermunicipais e interestaduais. Nesse movimentado
tráfego fluvial, acaba ocorrendo o lançamento indiscriminado de resíduos sólidos, óleos e graxas, além
de toda sorte de detritos nos corpos d’água da região, o que constitui problema ambiental grave. Este
projeto avaliou as condições atuais de contaminação das águas superficiais do Rio Negro, nas
proximidades de três portos estabelecidos na orla de Manaus, com intuito de se determinar o nível de
poluição deste recurso natural. As amostras foram coletadas a aproximadamente a 10m e 100m da
margem esquerda do rio. Foram analisados alguns parâmetros físicos e químicos, como temperatura,
pH, turbidez, sólidos sedimentáveis e óleos e graxas, estabelecendo sua relação com os padrões de
qualidade requeridos pela legislação ambiental vigente. Os métodos analíticos que foram utilizados
durante a pesquisa, para a determinação dos diversos parâmetros, estão descritos no “Standard
Methods For The Examination Of Water And Wastewater”, no “Official Methods of Analysis of the
Association of Official Analytical Chemists e nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Observou-se que a água do Rio Negro é ácida, com pH variando entre 4,9 e 6,6; possui temperaturas
que variam de 29 a 32oC; é límpida, por possuir baixo teor de sólidos em suspensão e baixa turbidez e
possui teores significativos de óleos e graxas, maiores na orla do que a 100m a partir da margem
esquerda do rio. Os dados obtidos no decorrer do projeto serviram para caracterizar os contaminantes
químicos das águas do Rio Negro na orla portuária, avaliar o grau de risco para o ecossistema aquático, a
comunidade ribeirinha, recreação de contato primário, e para o abastecimento destinado ao consumo
humano.
Palavras-chave: Contaminação ambiental, água superficial, óleos e graxas, orla portuária, Rio Negro.
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1. INTRODUÇÃO
A Poluição do meio ambiente é um grande problema e uma preocupação da sociedade
moderna, e a ocupação da Amazônia e sua integração ao resto do país foi – e ainda é – uma
preocupação do Governo Federal. A partir da década de 60 a Amazônia tornou-se objeto de políticas de
desenvolvimento econômico e social, que contribuíram para sua ocupação desordenada, ocasionando
sérios impactos ao ambiente, produzindo direta ou indiretamente a degradação dos recursos hídricos da
região (WAICHMAN, 2003).
A qualidade da água é um atributo dinâmico no tempo e no espaço e bastante susceptível às
ações antrópicas. Normalmente, os recursos hídricos prestam-se a múltiplos usos, tais como: a geração
de energia, a irrigação, a criação de animais, o abastecimento para consumo humano e fins industriais, a
recreação e a pesca, a composição e a harmonia paisagística e até mesmo a recepção de efluentes
domésticos e industriais, desde que de forma controlada. A cada uso corresponde uma certa demanda
de água, em quantidade e qualidade necessárias e suficientes. Entretanto, a concentração demográfica,
a expansão industrial, as atividades agropecuárias, enfim, o uso e a ocupação do solo na bacia
hidrográfica de um manancial podem introduzir na água substâncias em “excesso” ou indesejáveis,
comprometendo diversos usos (BRASIL, 2006b).
O Transporte Fluvial da Amazônia tem destacada importância social no processo produtivo
amazônico, com grande movimentação de cargas e passageiros intermunicipais e interestaduais
distribuídos em diversas rotas fluviais, geralmente de média e longa distância (ADA, 2006).
Nesse movimentado tráfego fluvial, acaba ocorrendo o lançamento indiscriminado de resíduos
sólidos, óleos e graxas, além de toda sorte de detritos nos corpos d’água da região, o que constituem
problema ambiental grave.
Na orla do Rio Negro, encontramos o porto de Manaus, o porto de São Raimundo, porto da
Colônia Oliveira Machado e grandes marinas, além de vários postos de combustíveis flutuantes,
ocorrendo, então, um grande aporte de contaminantes oriundos de derivados de petróleo, vários de
tipos de combustíveis e óleos lubrificantes, utilizados na movimentação de toda a frota fluvial da região.
Este estudo relaciona-se às condições de contaminação das águas naturais superficiais do Rio
Negro, nas proximidades dos portos estabelecidos na orla de Manaus, no intuito de se avaliar o nível de
poluição deste recurso natural, quando foram determinados alguns parâmetros físico-químicos
relacionados à qualidade das águas superficiais, estabelecendo sua relação com os padrões de qualidade
requeridos pela legislação ambiental vigente - Resolução CONAMA no 357 de 17 de março de 2005, com
vistas ao monitoramento ambiental (CONAMA, 2005).
Os métodos analíticos que foram utilizados durante o desenvolvimento deste projeto, para a
determinação dos diversos parâmetros, estão descritos no “Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater”, no “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical
Chemistry e nas Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Foto de Danilo Mello

O porto de Manaus é o ponto de convergência de navios de passageiros e de cargas, tanto de
cabotagem como de longo curso, que garantem a conexão da cidade com portos nacionais e
estrangeiros. Este porto recebe ainda embarcações regionais de todo tipo, que viabilizam a ligação com
inúmeros núcleos da Região Amazônica, como está mostrado na Figura 1. Há também outros portos que
movimentam cargas e passageiros entre a cidade e portos de localidades próximas, dos quais se
destacam o de São Raimundo e do CEASA, onde atracam balsas e ferry boats que transportam
passageiros e veículos de carga para os Municípios limítrofes de Manaus, localizados ao sul e sobre a
margem direita dos rios Negro e Amazonas, como Iranduba, Manacapuru e Careiro da Várzea
(AMAZONAS, 2009) .

Figura 1. Vista Aérea do Porto de Manaus.
A área urbana de Manaus abrange quatro bacias hidrográficas, todas contribuintes da grande
bacia do rio Negro. Duas bacias encontram-se integralmente dentro da cidade – do igarapé de São
Raimundo e do igarapé do Educandos – e duas parcialmente inseridas na malha urbana – do igarapé do
Tarumã-Açu e do rio Puraquequara (PROJETO GEO CIDADES, 2002).
O Rio Negro é um dos principais afluentes da margem esquerda do rio Amazonas. Nasce nas
regiões do Popaiã, mais precisamente na serra do Junai (Planalto Colombiano), com o nome de Guainia,
percorrendo cerca de 1.700 km, sendo aproximadamente 1200 km no Brasil, sobre leito arenoso, quase
sem aluvião ou sedimentos. (NORONHA, 2005 apud CARTONILHO & TEIXEIRA,2006). As áreas próximas à
nascente foram lixiviadas durante milênios, tendo como depósito humos e matéria vegetal, dando-lhe
cor escura e alto índice de acidez.
A região amazônica, por se tratar de uma região onde o transporte é essencialmente
hidroviário, a contaminação por óleos e graxas também se dá através de derramamentos no transporte
de óleos por embarcações, ou ainda, proveniente de vazamentos dos motores dos barcos e navios e do
esgotamento sanitário destes. Além disso, toda região conta com o abastecimento de combustíveis
através de postos flutuantes, espalhados por toda extensão navegável da grande bacia Amazônica. Estes
postos de gasolina flutuantes abastecem barcos de médio e pequeno porte, que se não tiverem
manutenção preventiva dos motores irão derramar combustíveis nas águas dos rios que entrecortam.
Além disso, os tanques combustíveis dos postos flutuantes deverão ter manutenção permanente em
função do alto pH das águas dos rios Amazônicos, que poderão corroer estes tanques, provocando
vazamento de seu conteúdo, e a conseqüente poluição dos rios (AMAZONAS, 2009).
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O conceito de qualidade da água encontra-se relacionado às características apresentadas pela
água, por sua vez determinadas pelas substâncias (parâmetros) nela presentes. A presença de
substâncias químicas dissolvidas pode ser natural e decorrente do elevado poder solvente da água ou de
natureza antropogênica (poluição). É, portanto, resultado das características específicas da bacia,
incluindo aspectos geomorfológicos, a intensidade e a natureza de atividades industriais e agrícolas,
além de características inerentes à própria substância, tais como solubilidade e persistência no solo e na
água (BRASIL, 2006c).

2.1 Temperatura
A temperatura desempenha papel principal de controle no meio aquático, condicionando as
influências de uma série de variáveis físico-químicas. Variações de temperatura são parte do regime
climático normal e, corpos de água naturais apresentam variações sazonais e diurnas, bem como
estratificação vertical. A temperatura superficial é influenciada por fatores tais como latitude, altitude,
estação do ano, período do dia, taxa de fluxo e profundidade. A elevação da temperatura em um corpo
d’água geralmente é provocada por despejos industriais (indústrias canavieiras, por exemplo) e usinas
termoelétricas (CETESB, 2001).
Organismos aquáticos possuem limites de tolerância térmica superior e inferior, temperaturas
ótimas para crescimento, temperatura preferida em gradientes térmicos e limitações de temperatura
para migração, desova e incubação do ovo (CETESB, 2001).

2.2 Turbidez
A turbidez é uma característica da água devida à presença de partículas em estado coloidal,
em suspensão, matéria orgânica e inorgânica finamente dividida, plâncton e outros organismos
microscópicos (BRASIL, 2006c).
A turbidez de uma amostra de água é o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz
sofre ao atravessá-la (esta redução dá-se por absorção e espalhamento, uma vez que as partículas que
provocam turbidez nas águas são maiores que o comprimento de onda da luz branca), devido à
presença de sólidos em suspensão, tais como partículas inorgânicas (areia, silte, argila) e de detritos
orgânicos, algas e bactérias, plâncton em geral (CETESB, 2001).
A erosão pode decorrer do mau uso do solo em que se impede a fixação da vegetação. Este
exemplo mostra também o caráter sistêmico da poluição, ocorrendo interrelações ou transferência de
problemas de um ambiente (água, ar ou solo) para outro (CETESB, 2001).
Alta turbidez reduz a fotossíntese de vegetação enraizada submersa e algas. Esse
desenvolvimento reduzido de plantas pode, por sua vez, suprimir a produtividade de peixes. Logo, a
turbidez pode influenciar nas comunidades biológicas aquáticas. Além disso, afeta adversamente os
usos doméstico, industrial e recreacional de uma água (CETESB, 2001).

2.3 pH (Potencial de Hidrogênio)
O pH (potencial hidrogeniônico) da água é a medida da atividade dos íons hidrogênio e
expressa a intensidade de condições ácidas (pH < 7,0) ou alcalinas (pH > 7,0). Águas naturais tendem a
apresentar um pH próximo da neutralidade em decorrência de sua capacidade de tamponamento.
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Entretanto, as próprias características do solo, a presença de ácidos húmicos (cor intensa) ou uma
atividade fotossintética intensa podem contribuir para a elevação ou a redução natural do pH. O valor
do pH influi na solubilidade de diversas substâncias, na forma em que estas se apresentam na água e em
sua toxicidade (BRASIL, 2006c). Essa influencia do pH é também observada nos ecossistemas aquáticos
devido a seus efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies. Também o efeito indireto é muito
importante podendo, em determinadas condições de pH, contribuírem para a precipitação de
elementos químicos tóxicos como metais pesados; outras condições podem exercer efeitos sobre as
solubilidades de nutrientes. Desta forma, as restrições de faixas de pH são estabelecidas para as diversas
classes de águas naturais, tanto de acordo com a legislação federal, quanto pela legislação estadual. Os
critérios de proteção à vida aquática fixam o pH entre 6 e 9 (CETESB, 2001).

2.4 Sólidos Sedimentáveis
De maneira geral, consideram-se como sólidos sedimentáveis, aqueles de densidade maior
que a da água, que sejam capazes de sedimentar por ação da força da gravidade em um determinado
período de tempo, quando o sistema está em repouso. Os valores podem ser determinados e
quantificados em relação ao seu volume (mL/L) através do cone Imhoff ou peso (mg/L), sendo o
primeiro denominado de teste volumétrico e o segundo gravimétrico. A quantidade e a natureza dos
sólidos nas águas variam muito. Águas com alto teor de sólidos suspensos podem prejudicar as
características físicas tornando-a imprópria para usos como o de recreação (FIRJAN, 2001).

2.5 Óleos e Graxas
Os óleos e graxas são substâncias orgânicas de origem mineral, vegetal ou animal. Estas
substâncias geralmente são hidrocarbonetos, gorduras, ésteres, entre outros. São raramente
encontradas em águas naturais, normalmente oriundas de despejos e resíduos industriais, esgotos
domésticos, efluentes de oficinas mecânicas, postos de gasolina, estradas e vias públicas. Entretanto, de
acordo com o procedimento analítico empregado, consiste no conjunto de substâncias que em
determinado solvente consegue-se extrair da amostra e que não se volatiliza durante a evaporação do
solvente a 100ºC. Essas substâncias, solúveis em n-hexano, compreendem ácidos graxos, gorduras
animais, sabões, graxas, óleos vegetais, ceras, óleos minerais, etc. Este parâmetro costuma ser
identificado também por MSH – material solúvel em hexano (CETESB, 2001).
Os despejos de origem industrial são os que mais contribuem para o aumento de matérias
graxas no corpos d’água, entre eles os de refinarias, frigoríficos e saboarias. A presença de material
graxo nos corpos hídricos, além de acarretar problemas de origem estética, diminui a área de contato
entre a superfície da água e o ar atmosférico, impedindo, dessa maneira, a transferência do oxigênio da
atmosfera para a água. Em seu processo de decomposição, os óleos e graxas reduzem o oxigênio
dissolvido, devido à elevação da DBO 5,20 e da DQO, causando prejuízos ao ecossistema aquático. Na
legislação brasileira a recomendação é de que os óleos e as graxas sejam virtualmente ausentes para os
corpos d´água de classes 1, 2 e 3 (CETESB, 2001).
As águas pluviais em geral contém glóbulos de óleo que variam de 25ʅm a 60ʅm e com
concentrações de óleo e graxas em torno de 4 mg/l a 50mg/l, mas entretanto as águas pluviais
proveniente de postos de gasolina, possuem grande quantidade de óleo e graxas (CARTONILHO &
TEIXEIRA, 2006).
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3. METODOLOGIA
3.1 Coleta das amostras de água
As amostras foram coletadas segundo as características de cada análise, levando-se em
consideração, preservação e volume necessário para os procedimentos analíticos, de acordo com as
normas técnicas de coleta e preservação de amostras contidas no Guia de Coleta e Preservação de
Amostras de Água da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB, 1988 (CETESB,
1988).
As coletas foram realizadas, iniciando-se pelo Porto do Ceasa, em seguida no Porto da Manaus
Moderna e finalmente no Porto de São Raimundo, sempre no mesmo dia. Coletou-se, em frascos de
vidro com capacidade de 1300 mL, de boca larga, amarrados com fios de barbante para auxiliar a coleta.
Amostras foram coletadas a ± 10 m e 100m da margem esquerda do Rio Negro ou 30 milhas náuticas,
sendo coletadas duas amostras em cada ponto da orla nos Portos previamente definidos.
A amostra da água superficial para análise de óleos e graxas, foi acidificada a pH < 2 com
solução de ácido clorídrico 1:1 para a conservação dos óleos e das graxas, confirmando esse valor com
fita de pH universal. Em outra alíquota coletada no mesmo ponto, foram determinados os seguintes
parâmetros: turbidez, sólidos sedimentáveis, pH e a temperatura. No momento da coleta foi
determinada a temperatura in loco, com o uso de um termômetro de mercúrio graduado de 0 à 100ºC,
e o pH com uso de fita de pH universal, que foi confirmado em laboratório por medidas
potenciométricas.
As análises laboratoriais de pH, turbidez e sólidos sedimentáveis foram realizadas no mesmo
dia da coleta. A determinação de turbidez foi realizada em Turbidímetro previamente calibrado. A
matéria sedimentável foi determinada utilizando-se o cone de Imhoff e o resultado obtido com leitura
direta, expresso em mL/L.
As amostras acidificadas para determinação de óleos e graxas foram mantidas sob refrigeração
a 4ºC até o momento da análise, respeitando-se o período máximo de até 28 dias para sua realização,
segundo a Metodologia preconizada no “Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater”.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Na tabela 1 estão relacionados os pontos de coleta, as amostras coletadas com o respectivo
número, assim como a data, a hora e o tipo de amostra durante o período da pesquisa. As amostras
coletadas na margem esquerda, a  10 m da margem, são designadas pela letra B, e as amostras a 100
m da margem esquerda,  30 milhas náuticas, são designadas pela letra M.
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Tabela 1 – Dados da coleta
Nº da
Data da
Amostra
amostra
coleta
1
27/02/2011
1B
2
27/02/2011
1M
3
27/02/2011
2B
4

27/02/2011

2M

5

27/02/2011

3B

6

27/02/2011

3M

7
8
9

09/06/2011
09/06/2011
09/06/2011

1B
1M
2B

10

09/06/2011

2M

11

09/06/2011

3B

12

09/06/2011

3M

Ponto de coleta

Horário

Porto Ceasa na margem
Porto Ceasa a 100m da margem
Porto Manaus Moderna na margem
Porto Manaus Moderna a 100m da
margem
Porto São Raimundo na margem
Porto São Raimundo a 100m da
margem
Porto Ceasa na margem
Porto Ceasa a 100m da margem
Porto Manaus Moderna na margem
Porto Manaus Moderna a 100m da
margem
Porto São Raimundo na margem
Porto São Raimundo a 100m da
margem

11:50 h
12:30 h
15:50 h

Chuva nas
últimas 24h
Não
Não
Não

16:15 h

Não

14:51 h

Não

14:37 h

Não

10:18 h
10:50h
12:10 h

Não
Não
Não

12:26 h

Não

13:20 h

Não

13:50 h

Não

Na tabela 2 são apresentados todos os resultados obtidos referentes à turbidez, temperatura,
sólidos sedimentáveis e concentração de óleos e graxas nos respectivos pontos de amostragem.

Tabela 2– Resultados dos parâmetros físico-químicos analisados.
Nº da Amostra
amostra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1B
1M
2B
2M
3B
3M
1B
1M
2B
2M
3B
3M

pH

Temperatura
em ȗ

5,75
5,99
5,99
5,97
5,96
5,47
5,27
5,36
5,55
5,32
5,00
5,08

29,5
29
30
30
30
30
31
31
31
30,5

Turbidez
14,00 UNT
8,57 UNT
8,00 UNT
6,98 UNT
54,90UNT
6,78 UNT
14,2 NTU
9,35 NTU
8,27 NTU
12,3 NTU
9,54 NTU
9,01 NTU

Sólidos Sedimentáveis

Óleos e
Graxas

<1ml/l
<1ml/l
<1ml/l
<1ml/l
<1ml/l
<1ml/l
<1ml/l
<1ml/l
<1ml/l
<1ml/l
<1ml/l
<1ml/l

8,95 mg/L
9,80 mg/L
42,75 mg/L
21,10 mg/L
126,00 mg/L
11,13 mg/L
21,12 mg/L
20,95 mg/L
31,05 mg/L
8,26 mg/L
5,81 mg/L
12,11 mg/L

Segundo o CONAMA – RESOLUÇÃO Nº 357, 2005, para águas doces Classe II, o valor MÁXIMO
permitido de:
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ͻ sólidos sedimentáveis: não faz referência;
ͻ turbidez: até 100 UNT
ͻ pH padrão: 6,0 a 9,0
ͻ óleos e graxas: virtualmente ausentes.
Entretanto, para águas doces Classe IV, são os seguintes os valores máximos:
ͻ óleos e graxas: toleram-se iridescências;
ͻ substâncias facilmente sedimentáveis que contribuam para o assoreamento de canais de
navegação: virtualmente ausentes;
Nossos resultados como, demonstra a tabela 2, indicam:
ͻ Sólidos Sedimentáveis: baixo nível de detecção;
ͻ Turbidez: abaixo do nível máximo;
ͻ pH: abaixo do valor recomendado;
ͻ óleos e graxas : visivelmente perceptíveis, e com valores detectáveis.
O campo da tabela 2 referente à temperatura das amostras 7 e 8 não apresentam valores de
temperatura por conta da ausência de termômetro no momento da coleta.
O cálculo do teor de óleos e graxas é expresso em mg/L, calculado para cada amostra através da
fórmula da Equação 01.
(B-A) x 106
mL da amostra

mg/L =

[Eq.01]

Sendo: B = massa (em g) do balão + óleo
A = massa (em g) do balão vazio
Na Tabela 3 são apresentados os resultados encontrados para a concentração de óleos e
graxas nos respectivos pontos de amostragem.

Tabela 3 – Dados para cálculo da concentração de óleos e graxas.
Nº da amostra 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Amostra
1B 1M
2B
2M
3B
3M
1B
1M
2B
2M
3B
3M
Resultado
8,95 9,80 42,75 21,10 126,00 11,13 21,12 20,95 31,05 8,26 5,81 12,11
mg/L

Observa-se que o teor de óleos e graxas detectados nas amostras do tipo B (amostra coletada
na margem) é maior que o detectado nas amostras do tipo M (amostra coletada a  100 m da margem),
atingindo um nível muito alto, como o encontrado na amostra 5, que apresentou a maior concentração,
constatando uma contaminação de óleos e graxas muito acima do permitido, visto que não era
esperada uma concentração significativa de óleos e graxas nessa região.
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9. CONCLUSÃO
Os resultados encontrados neste projeto sobre alguns parâmetros físico-químicos da qualidade
da água superficial do Rio Negro, na orla portuária, mostraram que a água do Rio Negro;
 É ácida, com pH variando entre 4,9 e 6,6;
 Possui temperaturas que variam de 29 a 32oC;
 É límpida, por possuir baixo teor de sólidos em suspensão e baixa turbidez e;
 Possui teores significativos de óleos e graxas.
No caso do teor de óleos e graxas, observou-se grande influência do transporte aquaviário,
principalmente nas proximidades dos portos instalados na orla do Rio Negro. Embora, a legislação atual
tolere iridescências para águas destinadas à navegação, em relação aos teores de óleos e graxas, os
resultados encontrados mostraram valores muito acima do que representam iridescências, além de que
em determinados pontos, é virtualmente visível a contaminação por óleos, oriundos das embarcações,
principalmente, pela falta de manutenção nos motores das mesmas.
Com os dados obtidos pode-se avaliar o grau de risco para o ecossistema aquático, a
comunidade ribeirinha, principalmente aquela que usa essas águas para recreação de contato primário,
e para o abastecimento destinado ao consumo humano, em relação aos contaminantes encontrados.
Espera-se das autoridades constituídas, providências no sentido de alertar os usuários dos
portos, para a manutenção corretiva e preventiva nos motores das embarcações, com o intuito de
minimizar a poluição por óleos e derivados de petróleo, nas águas superficiais do Rio Negro.
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RESUMO
Diante de uma política ambiental cada vez mais severa, onde se tem buscado o estabelecimento de
padrões de concentração cada vez menores para os poluentes presentes nos efluentes, pesquisas
voltadas para o desenvolvimento de tecnologias visando à remoção de elementos tóxicos em corpos
hídricos vêm recebendo atenção especial. Entre os contaminantes químicos presentes em efluentes, os
metais pesados destacam-se devido a sua elevada toxicidade, por essa razão, o estudo nesse tema vem
sendo considerado prioritário nos programas de promoção da saúde em escala mundial. Metais pesados
como o cádmio (Cd), chumbo (Pb), cobre (Cu), cromo (Cr), manganês (Mn), mercúrio, (Hg) zinco (Zn)
podem ser citados como os mais estudados, devido a seus efeitos à saúde humana. Esses metais
pesados ocorrem na natureza, mas as atividades humanas têm contribuído para o aumento do nível de
suas concentrações em muitos dos ecossistemas aquáticos naturais, tornando-os biodisponíveis. O
conhecimento dos processos e mecanismos que controlam o ciclo destes metais no ambiente é
fundamental para a compreensão da real dimensão do impacto causado por certas atividades humanas.
O meio mais comum de contaminação é a descarga de efluentes industriais não devidamente tratados
em rios ou lagos e este representam um importante problema ambiental com riscos muitas vezes
desconhecidos. Outras fontes de metais pesados que contribuem, porém em menor escala, para o
aumento da mobilidade dos metais pesados no ambiente aquático são os efluentes de esgotos,
incineradores de lixo urbano e industrial, partículas em suspensão na atmosfera e suas precipitações e a
atividade agrícola. Dentro desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo determinar a
concentração dos metais cádmio, chumbo, cromo, cobre e mercúrio, assim como, a caracterização
físico-química e microbiológica, em amostras de água coletadas as margens do rio São Francisco, nos
municípios de Juazeiro-BA e Petrolina-PE. As amostras de água foram coletadas no mês de junho/2011,
no período de estiagem, em diferentes pontos do rio São Francisco e foram submetidas a análises físicas
(Sólidos Totais Dissolvidos, Sólidos Suspensos, cor, turbidez e temperatura), químicas (Demanda
Bioquímica de Oxigênio, Oxigênio Dissolvido, concentração dos metais cádmio, cromo, cobre, chumbo e
mercúrio) e microbiológicas (coliformes totais). A concentração dos metais foi determinada por
espectrometria de absorção atômica com fonte de alta resolução. Os resultados das análises físicoquímicas e microbiológicas indicaram que as amostras analisadas estão dentro do padrão estabelecido
pela resolução CONAMA 357, que estabelece os padrões de qualidade de água. No entanto, a
concentração de metais pesados, em todos os pontos, foi superior ao limite estabelecido por essa
mesma resolução.
Palavras-chave: metais pesados, análises físico-química, qualidade da água
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1. INTRODUÇÃO
A crescente expansão demográfica e industrial observada nas últimas décadas trouxe como
consequência o comprometimento das águas dos rios, lagos e reservatórios. Nesse sentido, o rio São
Francisco vem sendo intensamente modificado e é um bom exemplo de que atividades urbanas,
agrícolas e industriais, acarretam impactos negativos. Esses impactos não só afetam os meios físicos,
como a modificação no uso do solo, alterações na qualidade da água, eutrofização e processo erosivo
das margens, como também, o meio antrópico e biótico comprometendo a qualidade de todo o
ecossistema (GUIMARÕES et al, 2010).
De acordo com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), o rio São Francisco tem
grande importância para o país por ter um potencial hídrico passível de aproveitamento, apresentando
também uma contribuição no que se diz respeito a aspectos históricos e econômicos. Devido a sua
extensão e seus vários ambientes percorridos, o rio é divido em quatro regiões: Alto, Médio, Sub-Médio
e Baixo São Francisco. A região do Sub-Médio São Francisco é limitada pelo município de Remanso até
Paulo Afonso numa extensão de 155.637 km2. Sua população urbana é de 1.375.230 habitantes, sendo
que 1.080.538 habitantes encontram-se na zona rural. Duas cidades se destacaram no Sub-Médio do
São Francisco, Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), por apresentar um evidente dinamismo devido a
agricultura irrigada. Nesse cenário de crescimento, vários outros setores industriais foram implantados e
expandidos. Juazeiro e Petrolina transformaram-se em pólos de atração de migrantes, em destaque,
Petrolina apresentou em 1991 taxa de urbanização um pouco superior ao Estado de Pernambuco. Sendo
evidente que o crescimento urbano desses pólos não se limita apenas a atividades agrícolas (LIMA,
1994).
O uso da água, em ambos os contextos, urbano e industrial, implica em subseqüentes poluições.
Qualquer atividade, seja ela doméstica, agrícola ou industrial, produzem efluentes contendo espécies
indesejáveis, e possivelmente tóxicas, que causam danos para a saúde humana. Sendo assim, questões
ambientais, principalmente a respeito do nível de concentração de poluentes químicos e biológicos,
representam uma das principais prioridades para a sociedade civil, autoridades públicas e,
especialmente, para o setor industrial (SANCEY et al, 2011).
A erosão hídrica pode ocorrer tanto por ação natural como por ação antrópica, como obras de
construção civil, substituição de matas ciliares por cultivos, urbanização e exploração de alúvios. As
conseqüências da erosão para o rio se dão pelo aumento da turbidez nos corpos hídricos, aumentando
assim, os sedimentos em suspensão na água, gerando um elevado custo para o tratamento para o
consumo. E ainda esses sedimentos em suspensão prejudicam os organismos aquáticos, por impedir a
passagem de luz solar (GUIMARÕES et al,2010). Dentro desse contexto, o monitoramento dos
parâmetros físico-químicos e microbiológicos, tais como, cor, sólidos totais, turbidez, temperatura, pH,
Demanda Bioquímica de Oxigênio e coliformes totais são de fundamental importância para se avaliar a
qualidade da água.
Diante de uma política ambiental cada vez mais severa onde se tem buscado o estabelecimento de
padrões de concentração cada vez menores para os poluentes presentes nos efluentes, as indústrias
tem sido levadas a ajustar os processos existentes através da adoção de procedimentos visando a
menor geração/remoção de elementos tóxicos dos efluentes. Entre os contaminantes químicos
presentes em efluentes de diversas naturezas, os metais pesados destacam-se devido a sua elevada
toxicidade, por essa razão, o estudo nesse tema vem sendo considerado prioritário nos programas de
promoção da saúde em escala mundial.
Os metais diferenciam-se dos compostos orgânicos tóxicos por serem absolutamente nãodegradáveis, de maneira que podem acumular-se nos componentes do ambiente onde manifestam sua
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toxicidade (BAIRD, 2002). Muitos organismos aquáticos podem bioconcentrar metais pesados; por
exemplo, ostras e mexilhões, que podem conter níveis de mercúrio e cádmio 100 mil vezes maior que os
das águas nas quais vivem. A maioria dos metais pode sofrer enriquecimento por bioacumulação na
cadeia alimentar, desde as plantas aquáticas e invertebrados, até os peixes e os mamíferos e, via de
regra, quanto maior o nível trófico do organismo, maior a concentração do metal (AZEVEDO et al, 2003).
O meio mais comum de contaminação por metais pesados é a descarga de efluentes industriais não
devidamente tratados em rios ou lagos, e este representa um importante problema ambiental com
riscos muitas vezes desconhecidos (SANTOS, 2009). Alguns destes metais estão entre os mais danosos
elementos poluentes, entre eles, o cádmio (Cd), chumbo (Pb), cobre (Cu), cromo (Cr), manganês (Mn),
mercúrio, (Hg) zinco (Zn) podem ser citados como os mais estudados, devido a seus efeitos danosos à
saúde humana (SEGURA-MUÕZ, 2003). A presença desses metais em grandes concentrações pode vir a
contaminar solos, águas ou mesmo bioacumular em organismos vivos, tais como, os invertebrados
aquáticos em decorrência de atividades antropogênicas como o despejo de efluentes domésticos e
industriais no meio ambiente. Os danos causados por esses metais nos seres humanos vão desde o
aumento da pressão arterial e até o surgimento de variados tipos de câncer (BIDONE et al, 2001).
Existem vários métodos de tratamento utilizados para alcançar os níveis de descarga de poluentes
permitidos pela legislação vigente, entretanto, a recuperação de íons metálicos utilizando processos
convencionais quando não são economicamente viáveis, são ineficientes na separação desses
contaminantes. Sendo assim, inúmeros trabalhos vêm demonstrando que sólidos de ocorrência natural
apresentam também grande potencial para remoção de metais pesados em solução, tornando esses
materiais valiosos no tratamento de efluentes industriais, bem como, na recuperação de metais com
interesse econômico. Portanto, na tentativa de se obter processos mais eficientes e economicamente
viáveis no que diz respeito à separação de metais pesados e de compostos orgânicos de efluentes,
merecem destaques pesquisas que vêem contribuindo para a utilização de zeólitas e argilas, como filtros
na retenção e adsorção desses compostos, contribuindo para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos
(FOLETTO et al., 2000).
Dentro desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo determinar a concentração dos
metais cádmio, chumbo, cromo, cobre e mercúrio, assim como, a caracterização físico-química e
microbiológica, em amostras de água coletadas às margens do Rio São Francisco no período de
estiagem, em diferentes pontos localizados nas cidades de Juazeiro-BA e Petrolina-PE e comparar os
valores obtidos com a legislação vigente.

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
2.1 Procedimento Experimental
A demarcação dos pontos de coleta foi padronizada e definida após o planejamento prévio e
estudo da área. A coleta foi realizada no dia 13 de junho de 2011, em diferentes pontos, conforme
mostra a Figura 1.
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Figura 1 – Mapa contendo a localização dos pontos coletados sendo: (1) descarte de efluente do curtume; (2)
captação de água da COMPESA; (3) captação de água para projetos de irrigação; (4) área frequentada por
banhistas na orla de Petrolina e (5) jusante do riacho do lixão de Juazeiro na comunidade do Rodeadouro.

A coleta das amostras para as análises físico-químicas (Figura 2) foram realizadas em recipientes
de polietileno com capacidade para 1 litro, as mesmas permaneceram refrigeradas até o momento da
análise. As amostras destinadas a ensaios microbiológicos foram acondicionadas em recipientes com
capacidade para 200mL, esterilizados, preservados com 0,6 mL de EDTA 15%. E, por fim, as amostra
para análise dos metais (cádmio, cromo, cobre, chumbo e mercúrio) foram acondicionadas em frascos
de vidro âmbar de 1L preservados com resfriamento. Todas as análises serão realizadas com três
repetições. A amostragem e o procedimento de coleta foram realizados conforme metodologia descrita
por APHA (2005).
As amostras foram submetidas a análises físicas (STD, SS, cor, turbidez, temperatura), químicas
(DBO, OD, concentração dos metais cádmio, cromo, cobre, chumbo, mercúrio e microbiológicas
(coliformes totais)). As análises físicas, químicas e microbiológicas foram realizadas seguindo a
metodologia proposta por APHA (2005). Essa metodologia será utilizada porque atende aos padrões
internacionais de qualidade de água.

Figura 2 – Fotografias da coleta de amostras de água às margens do Rio São Francisco para análises físico-químicas
e microbiológicas realizada em 13/09/2011, nas cidades de Juazeiro-BA e Petrolina-PE.
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Por outro lado, as concentrações dos metais (cádmio, cromo, cobre, chumbo e mercúrio) nas amostras
de água antes e após o tratamento com os adsorventes, foram determinadas por espectrometria de
absorção atômica de alta resolução com fonte contínua (HR-CS AAS). As medidas em alta resolução
foram realizadas em um espectrômetro de absorção atômica ContrAA 700 (Analytik Jena), operando no
modo chama (composta de ar-acetileno). As soluções estoques contendo os metais foram obtidas a
partir de padrão comercial multielementar, Merck, contendo 1000 mg.L-1 de cada metal a ser analisado.
Foram selecionadas cinco concentrações de padrões de calibração para o equipamento, sendo estes,
utilizados para a confecção da curva analítica durante todo o procedimento.
Para a análise dos resultados obtidos, foi consultada a Resolução CONAMA (Conselho Nacional do
Meio Ambiente) N° 357, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como, estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes. Os experimentos serão conduzidos em delineamento inteiramente
casualizado, com três repetições por análise.

2.3 Interpretação dos Resultados
O impacto dos resultados obtidos nesse projeto implicará em discussões técnico-científicas entre
pesquisadores e autoridades, alertando para os problemas ambientais existente no Vale do São
Francisco devido ao desenvolvimento da região nas últimas décadas. Os dados aqui apresentados geram
conhecimentos importantes e é um incentivo a pesquisas, que buscam alternativas para minimizar os
problemas relacionados à poluição de corpos hídricos, possibilitando ampliar a área de atuação do IFSERTÃO-PE, campus Petrolina.
Os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas estão apresentados nas Tabelas 2 e 3,
respectivamente. Os valores obtidos das análises físico-químicas e microbiológicas como: Sólidos Totais,
Sólidos Totais Dissolvidos, Sólidos Solúveis, Cor, Turbidez, Temperatura, pH, Demanda Química de
Oxigênio, Demanda Bioquímica de Oxigênio e Coliformes Totais, estão dentro do padrão estabelecido
pela Resolução CONAMA 357/2005, para as amostras de água analisadas pertencentes a “classe 2”, não
apresentando assim risco a natureza. Por outro lado, os valores de Oxigênio dissolvido, em todos os
pontos coletados, estão acima do permitido pela legislação.
Dentre os gases dissolvidos na água, o oxigênio é um dos mais importantes na dinâmica e
caracterização dos ecossistemas aquáticos (ESTEVES,1998). As principais fontes de oxigênio para a água
são a atmosfera e a fotossíntese. Por outro lado, as perdas de oxigênio são causadas pelo consumo pela
decomposição da matéria orgânica (oxidação), por perdas para a atmosfera, respiração de organismos
aquáticos, nitrificação e oxidação química abiótica de substâncias como íons metálicos - ferro (II) e
manganês (II) -, por exemplo. O oxigênio molecular (O 2 ) é o agente oxidante mais importante em águas
naturais (BAIRD, 2002). A concentração de oxigênio dissolvido (OD) em um corpo d’água qualquer é
controlada por vários fatores, tais como, a temperatura, pressão, salinidade, entre outros. No controle
da solubilidade do oxigênio em água, a temperatura é o fator mais importante (FIORUCCI, 2005). Sendo
assim, é importante lembrar que a coleta das amostras de água foi realizada durante o inverno, no
período de estiagem e o resultado de oxigênio dissolvido pode ter sido afetado devido à temperatura. A
solubilidade de gases em água é afetada pela temperatura, quanto maior for à temperatura menor é a
solubilidade do gás. As temperaturas das amostras estão apresentadas na Tabela 2.
Embora insignificante quando comparada à temperatura, a salinidade também influencia na
capacidade da água em dissolver oxigênio. O aumento da salinidade diminui a solubilidade do oxigênio
na água. Assim, a presença de minerais ou elevadas concentrações de sais dissolvidos na água em
decorrência de atividades potencialmente poluidoras podem, mesmo que em pequena intensidade,
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influenciar o teor de OD na água. Desta forma, a salinidade é a principal causa do menor valor de OD nas
águas salgadas, em relação ao mesmo valor em águas doces em condições idênticas de temperatura e
pressão atmosférica (FIORUCCI, 2005).

Tabela 2 – Valores referentes às análises físicas das amostras de água coletadas, em diferentes pontos, no período.
Análise
VMP*
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5
Unidade
Sólidos Totais
-56,5
85,5
85,0
82,0
62,0
mg/L
Sólidos Totais Dissolvidos
500
37,0
68,5
73,0
71,0
51,0
mg/L
Sólidos Solúveis
-19,5
20,0
9,0
11,0
11,0
mg/L
Cor
75
25
25
52,5
60
25
mgPt-Co/L
Turbidez
100
6,4
5,3
12,7
14,3
7,5
NTU
Temperatura
-24,0
24,1
24,4
24,8
24,4
°C
pH
6,0a 9,0
7,23
8,14
7,36
9,25
7,54
-* Valor Máximo Permitido de acordo com a Resolução CONAMA 357/2005.

Em um sistema aquático não poluído, a matéria orgânica biológica é o material que é oxidado pelo
oxigênio dissolvido na água. Esse processo é chamado de degradação aeróbica, devido à presença de
microorganismos aeróbicos. Um nível muito baixo de OD é um indicativo de um ambiente aquático
poluído. Essa situação ocorre normalmente com o lançamento de esgotos domésticos e de efluentes
industriais ricos em matéria orgânica nos corpos d’água. O aumento da matéria orgânica resulta na
maior taxa de respiração de microorganismos, dando origem uma demanda de oxigênio, cuja
disponibilidade é pequena devido à sua solubilidade bastante limitada na água (FIORUCCI, 2005). Nesse
trabalho, fora observado que a quantidade de OD (Tabela 3) é superior ao padrão estabelecido pela
resolução CONAMA/2005, indicando que o rio ainda não se encontra poluído nos pontos avaliados.
Os resultados da medida de OD, apresentados na Tabelas 3 não representam grandes riscos, uma
vez que, a abundância de oxigênio dissolvido pode ser atribuída à baixa quantidade de microrganismos
aeróbicos, que utilizam o oxigênio para a decomposição da matéria orgânica. Dessa forma, pode-se
justificar que a grande quantidade de oxigênio dissolvido na água é devido à existência de pouca
matéria orgânica no meio.
Para avaliar a qualidade da água quanto à concentração de OD e a presença de cargas poluidoras
ricas em material orgânico, parâmetros como a Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Demanda
Bioquímica de Oxigênio (DBO) foram determinados. Em águas poluídas com matéria orgânica oriundas
de resíduos de animais e alimentos ou de esgotos, a demanda de oxigênio necessária para a respiração
aeróbica deve ser superior à sua solubilidade máxima no equilíbrio. Sob tais circunstâncias, o nível de
OD estaria muito abaixo do recomendado para a sobrevivência de espécies aquáticas (FIORUCCI, 2005).
Os ensaios de DQO e DBO (Tabela 3) foram utilizados para determinar a quantidade de oxigênio
consumido por microrganismos no período de cinco dias. Os resultados mostram que uma quantidade
quase insignificante de oxigênio foi consumida (DBO e DQO), concordando com os dados de OD
medidos, no qual apresentaram valores superiores aqueles recomendados pela legislação vigente.
Apesar de não apresentar riscos aparentes às águas do rio São Francisco, a presença de altas
concentrações de OD não é conveniente em águas que percorrem tubulações de ferro e aço, devido ao
elevado poder oxidante do oxigênio pode favorecer a corrosão. Por essa razão, em águas tratadas é
recomendado que os valores de OD sejam menores que 2,5 mg L–1.
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Tabela 3 – Dados referentes às análises químicas e microbiológicas das amostras de água do rio São Francisco.
Análise
VMP
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5
Unidade
DQO
-20,75
-9,50
6,75
-46,50
-69,5
mg/L
DBO
5
1
1
0
0,5
0
mg/L O 2
OD
>5 e<6
7,75
8,40
7,80
8,40
7,90
mg/L O
4
Coliformes Totais
3,4x10³
<1,8
4,6x10³
1,7x10
2x10²
NMP/100mL
* Valor Máximo Permitido de acordo com a Resolução CONAMA 357/2005.

Enquanto as análises físico-químicas e microbiológicas indicaram que as amostras analisadas estão
dentro dos limites de tolerância estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, a concentração dos
metais pesados (Cd, Pr, Cr, Cu e Hg) avaliados nesse trabalho atingiram índices preocupantes.
Os resultados obtidos nessa pesquisa são de grande importância para a comunidade ribeirinha, e
principalmente aos órgãos públicos responsáveis pelo meio ambientes, pois após a determinação da
concentração de metais, foi detectada a presença de metais pesados com concentrações acima do
permitido pela legislação. Os dados de concentração de metais pesados estão apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 – Valores referentes à concentração de metais pesados nas amostras de água
estiagem.
Metal
VMP
Ponto 1 Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Chumbo
0,0100
0,0968
0,1277
ND
ND
Cádmio
0,0010
0,0012
0,0013
0,0029
0,0025
Cromo
0,0500
0,0897
0,0769
0,1514
0,1179
Cobre
0,0090
0,0132
0,0155
0,0092
0,0169
Mercúrio
0,0002
0,0020
0,0018
0,0021
0,0010
* Valor Máximo Permitido de acordo com a Resolução CONAMA 357/2005.

coletadas no período de
Ponto 5
0,0297
0,0037
0,1270
0,0206
0,0030

Unidade
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

A Figura 3 mostra a concentração dos metais pesados determinados em cada ponto, assim como,
os valores máximos permitidos organizados em uma representação gráfica. Observa-se que o cromo é o
metal que está presente em todos os pontos em concentrações muito acima do permitido pela
legislação vigente. Além disso, entre os metais analisados, foi aquele que apresentou maior
concentração (Ponto 3). O cromo é um metal que ocorre no ecossistema como resultado da
intemperização do material de origem dos solos e que pode ser introduzido através de deposições de
resíduos de origem industrial como curtumes e siderurgia. A disposição no solo pode causar uma
significante poluição de aqüíferos e do próprio solo quando os efluentes dessas indústrias são
depositados ou utilizados na irrigação e/ou como insumo agrícola (CASTILHOS et al, 2001). Sua maior
utilização está em ligas do metal tais como o aço inoxidável, revestimentos protetores no metal, fita
adesiva magnéticas, soldagens, curtume, pigmentos para pinturas, cimento, papel, borracha, e outros
materiais (EPA, 2006). Cuidados especiais são necessários no tratamento dos resíduos, pois, com
facilidade, o cromo atinge o lençol freático ou mesmo reservatórios ou rios que são as fontes de
abastecimento de água das cidades.
A Figura 3 mostra também que o cromo é o metal que está presente em todos os pontos em
concentrações muito acima do permitido pela legislação vigente. Além disso, entre os metais analisados,
foi aquele que apresentou maior concentração (Ponto 3). O cromo é um metal que ocorre no
ecossistema como resultado da intemperização do material de origem dos solos e que pode ser
introduzido através de deposições de resíduos de origem industrial como curtumes e siderurgia. A
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disposição no solo pode causar uma significante poluição de aqüíferos e do próprio solo quando os
efluentes dessas indústrias são depositados ou utilizados na irrigação e/ou como insumo agrícola
(CASTILHOS et al, 2001). Sua maior utilização está em ligas do metal tais como o aço inoxidável,
revestimentos protetores no metal, fita adesiva magnéticas, soldagens, curtume, pigmentos para
pinturas, cimento, papel, borracha, e outros materiais (EPA, 2005). Cuidados especiais são necessários
no tratamento dos resíduos, pois, com facilidade, o cromo atinge o lençol freático ou mesmo
reservatórios ou rios que são as fontes de abastecimento de água das cidades.
É observado, a partir da Figura 3, a elevada concentração de chumbo nos pontos 1 e 2. O chumbo é
um elemento de ocorrência natural, encontrado em relativa abundância na crosta terrestre, quase
sempre como sulfeto de chumbo, sendo que as maiores fontes geológicas do metal são as rochas ígneas
e metamórficas. As suas principais fontes naturais incluem as emissões vulcânicas, o intemperismo das
rochas e as emissões provenientes do mar. No entanto, devido à intensa exploração desse metal pelo
homem, atualmente é difícil avaliar o conteúdo de chumbo originado dessas fontes naturais (QUITÉRIO
et al, 2006). Atualmente, o chumbo é um dos contaminantes mais comuns do ambiente, devido às
inúmeras atividades industriais que favorecem a sua grande distribuição.

Concentração de Metais
-1
Pesados (mg.L )

No entanto, o local que foi encontrado a maior concentração de metais (Pb, Cr, Cu, Cd e Hg) foi à
jusante do riacho do lixão, conforme mostra a Figura 3, que dos cinco metais analisados, três deles
estavam com maior concentração em relação aos outros pontos. Este local é o mais preocupante, tendo
em vista que este riacho deságua acima de uma comunidade (Rodeadouro), na qual os habitantes
utilizam da água bruta para realizarem suas atividades domésticas.

0,1600
0,1200

Chumbo
Cádmio

0,0800

Cromo
Cobre

0,0400

Mercúrio

0,0000
VMP

Ponto 1

Ponto 2

Ponto 3

Ponto 4

Ponto 5

Figura 3 – Representação gráfica da concentração dos metais em cada ponto, sendo: Ponto 1 (descarte de efluente
do curtume moderno Petrolina-PE), Ponto 2 (captação de água da COMPESA), Ponto 3 (água destinada a projeto
de irrigação), Ponto 4 (área frequentada por banhistas), Ponto 5 ( jusante do riacho do lixão de Juazeiro-BA, na
comunidade do Rodeadouro) e VMP representa o Valor Máximo Permitido segundo a Resolução CONAMA
357/2005.

A sazonalidade climática pode alterar as concentrações dos contaminantes. Nesse trabalho, as
coletas foram realizadas no período de estiagem, então estes resultados só tendem a aumentar, pois em
época de chuvas na região, poluentes orgânicos e inorgânicos são arrastados diretamente para o rio.
Cabe a sociedade, e representantes políticos tomarem uma atitude para acabar com a poluição de
corpos hídricos e evitar um desastre natural.
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3. CONCLUSÃO
Os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas para as amostras analisadas estão
dentro dos valores permitidos pela resolução CONAMA 357/2005, exceto os valores medidos para a
concentração de Oxigênio Dissolvido. Apesar dos valores de oxigênio dissolvido estar acima do
permitido pela legislação estes não traz grandes riscos ao rio São Francisco.
Por outro lado, a concentração de metais pesados em todos os pontos, está acima do permitido
para os padrões de qualidade da água do rio classe 2. Os dados indicaram que, entre os metais pesados
determinados, o cromo e o chumbo são aqueles que estão presente em maior concentração, gerando
um risco aparente a população que faz o uso direto dessa água bruta, sem qualquer tipo de tratamento.
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RESUMO
Os corpos hídricos, objetos deste estudo, o rio Branco e o rio Cauamé, localizam-se no Município de Boa
Vista Estado de Roraima, na região Norte do Brasil. O rio Branco possui como afluente à sua margem
direita, o rio Cauamé. O presente estudo visou avaliar, através da determinação de parâmetros físicoquímicos e biológico (clorofila-a) o nível de contaminação do rio Branco e de seu afluente, o rio Cauamé.
Na realização deste estudo foram selecionados seis pontos de coletas considerados estratégicos para o
alcance dos objetivos propostos. Foram analisados os parâmetros: cor, turbidez, condutividade elétrica,
pH, temperatura, oxigênio dissolvido, e clorofila-a. As técnicas de coleta, transporte e preservação e
análises das amostras obedeceram às recomendações da NBR nº 9898 de junho de 1987 e os métodos
padrões descritos no Standart Methods for Examination of Water and Wasterwater. Através das
observações realizadas nos resultados das análises, pode-se verificar que o rio Cauamé sofre um maior
impacto humano através da retirada da cobertura vegetal, impermeabilização do solo pela ocupação
das imediações em relação ao rio Branco que apresenta uma maior vazão. Com exceção da variável
oxigênio dissolvido, em todos os pontos do rio Cauamé todas as outras se apresentaram, em acordo
com os valores de referência estabelecidos pelo CONAMA 357/05. A análise dos dados obtidos em sua
amplitude ambiental mostra a necessidade de implementação de ações conjuntas para a continuidade
no monitoramento destes corpos hídricos através dos parâmetros analisados.

Palavras-chave: rio Cauamé, rio Branco, parâmetros físico-químicos.
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1. INTRODUÇÃO
Aproximadamente ¾ da superfície do nosso planeta é coberto por água. Algo em torno 1,35
bilhão de km3, em que 97 % desse volume estão nos oceanos e mares, portanto, salgada e imprópria para
consumo. Dos 3 % correspondentes à água doce, 21 % se encontra disponível para o consumo; 20 %,
subterrânea, consequentemente de difícil acesso; 79 %, nas geleiras e calotas de gelo; e apenas 1 % da
água doce corresponde à água superficial de fácil acesso, em lagos, rios e vapor d’água atmosférico
(UNESP, 2006).
O Brasil possui uma posição privilegiada com aproximadamente 8 % da água potável do mundo,
porém a situação dessas águas alcança níveis críticos, quanto à manutenção da sua qualidade e de alguns
ecossistemas. Os rios localizados próximos às cidades, em sua maioria, estão contaminados, tanto por
efluentes domésticos ou industriais como por detritos das atividades humanas, agropecuária e de
mineração. Em todos os casos, esses resíduos trazem conseqüências diretas e indiretas ao meio ambiente e
suas populações, tornando as águas impróprias à diversa utilização (LEMES, 2001).
A região Norte do Brasil apresenta uma riqueza incomparável no que diz respeito a recursos
naturais, em especial os recursos hídricos, dentre os quais se destacam importantes rios como o
Amazonas, Negro, Solimões e o Rio Branco, além de uma grande quantidade de lagos e igarapés.
O Estado de Roraima é banhado por um dos mais importantes rios da região Norte, o rio Branco.
Boa Vista, a capital de Roraima, estrategicamente se estabeleceu às margens desse rio que é também o
manancial que abastece parte da cidade.
Além do rio Branco, Boa Vista possui vários rios afluentes do Branco, dentre eles, o rio Cauamé
que é utilizado como balneários, pesca, além de irrigar algumas riziculturas (ESBELL, 2006).
Apesar das leis ambientais de controle da poluição das águas terem evoluído ao longo dos
tempos, muitos recursos hídricos tiveram sua qualidade de água comprometida e usos limitados devido à
influência antrópica. Assim, considerando i) que o sistema hídrico natural de Boa Vista é formado pelo
rio Branco e seus afluentes, tendo como principal, o rio Cauamé, ii) que estes corpos hídricos são
utilizados para atividades de banho, lazer e pesca; e, ainda iii) que alguns freqüentadores não demonstram
preocupação com os tipos de resíduos que produzem, bem como com a qualidade das águas destes corpos
hídricos, este trabalho tornou-se importante por avaliar a qualidade da água em três pontos do rio Branco
e três pontos do rio cauamé, utilizando metodologias que primam pela praticidade, economia e menor
geração de resíduos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As águas superficiais raramente estão livres de contaminação, mesmo nas bacias com pouca ou
nenhuma atividade humana. A ocupação desordenada de uma bacia provoca grandes alterações na
qualidade da água, devido as atividade urbanas, tais como: efluentes domésticos e industriais, escoamento
da água das chuvas, dejetos de animais e resíduos de agrotóxicos procedentes da atividade rural, dentre
outros (SIRIGATE et al., 2005).
O estudo dos parâmetros físico-químicos e biológicos, indicadores da qualidade da água é um
importante diagnóstico ambiental de bacias hidrográficas, permitindo avaliar como os corpos d’água vêm
respondendo ao longo dos anos a crescente intervenção antrópica ou as possíveis ações mitigadoras. Tais
estudos proporcionam um amplo campo de participação e divulgação de conhecimentos na sociedade.
Primeiro por identificar os corpos hídricos mais degradados em que urge uma intervenção; segundo,
porque a divulgação desse tipo de estudo contribui para a tomada de consciência da população quanto ao
impacto de suas ações no ambiente local. Ademais, o aproveitamento dos resultados também se constitui
em ferramenta para a gestão pública, haja vista que serve para definir o modelo de monitoramento dos
impactos antropogênicos e para avaliar os efeitos positivos de medidas mitigadoras adotadas na bacia. Por
fim, aponta os caminhos para a realização de pesquisas mais aprofundadas sobre a presença de
contaminantes especiais e fontes de poluição no ambiente estudado.
A norma técnica - NBR 9897 de 1987 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
que trata do planejamento de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores, informa que os
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parâmetros físico-químicos, como cor, p , turbidez, temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade
elétrica, nitrito, DBO 5 , D O e microbiológicos (coliformes totais e coliformes fecais), são usados na
caracterização de um corpo hídrico, indicando a qualidade de suas águas. Desta forma, o objetivo deste
trabalho foi avaliar a qualidade da água do rio Branco e do rio Cauamé através da determinação de
parâmetros físico-químicos e da clorofila-a e o impacto ambiental causado pelo aporte de substâncias
provenientes da ação humana.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Área de estudo
Roraima é um dos Estados da ederação mais novo, situa-se no extremo Norte do Brasil
e ocupa parte da área geográfica da Amaz nica Ocidental, conforme pode ser visualizado na
figura 1, onde os rios em estudos encontram-se destacados através de um círculo à direita.

igura 6 - Localização de Roraima
onte: MIRANDA (200 )

3.2 Coleta, preservação e transporte das amostras.
As técnicas de coleta, transporte e preservação das amostras, foram feitas conforme as
recomendações da norma técnica - NBR n 9898 - de junho de 1987, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas ABNT.
As coletas das amostras foram realizadas em duas campanhas, sendo a 1 em abril de 2011 e a 2
campanha, em agosto de 2011. As coletas foram realizadas manualmente, mergulhando o recipiente a
aproximadamente 30 cm abaixo da superfície, em sentido contrário ao da corrente, obedecendo a um
horário pré-estabelecido (06h30min), utilizando frascos coletores com capacidade para 1 L. oram
utilizados três frascos em cada ponto de coleta, sendo frascos em vidro âmbar, destinados à determinações
dos parâmetros físico, químicos e da clorofila-a. Cada frasco foi identificado com o nome do ponto de
coleta correspondente, além da data e horário da sua realização.
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Após a coleta e determinação de alguns parâmetros em campo, as amostras foram acondicionadas
em caixas de isopor com gelo, e transportadas para o Laboratório de guas da Universidade ederal de
Roraima, a fim de receberem tratamento específico.
Os prazos para as realizações das determinações, bem como a preservação das amostras, foram
criteriosamente considerados a fim de se obter valores representativos.

3.3 Materiais e métodos.
Os parâmetros físico-químicos e clorofila-a foram analisados conforme os métodos descritos no
Standart Methods for Examination of Water and Wasterwater, sendo que alguns deles foram
determinados in loco, por meio do uso de equipamentos portáteis, enquanto outros determinados em
laboratório.
Os materiais utilizados (vidrarias e plásticos) foram previamente limpos e calibrados antes de
cada procedimento. Na preparação dos padrões e tratamento das amostras, foram utilizados reagentes de
pureza analítica e água desionizada.
A determinação do p foi realizada através do instrumento p metro (phtec, p -100). A
calibração do equipamento foi realizada utilizando-se solução tampão de p igual a e 7, conforme
instruções do fabricante.
A determinação da condutividade elétrica deu-se por meio do aparelho condutivímetro (hand lab,
L 1) o qual foi previamente calibrado com uma solução padrão de cloreto de potássio ( Cl), 0,01 mol L1
, conforme especificação do fabricante.
Para determinação do OD, recorreu-se ao uso do aparelho oxímetro (hand lab, O 1 set) que foi
previamente calibrado com uma solução padrão, conforme especificação do fabricante.
Na determinação da cor real, utilizou-se o instrumento Nessler uanti 200.
Com o turbidímetro (Alfakit, AT-2 ) fez-se a determinação da turbidez. O instrumento foi
previamente aferido com solução padrão de 100 NTU.
As determinações de clorofila-a foram realizadas através do método espectrofotométrico ( AC ,
DR 000U).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a definição dos pontos de coleta, observou-se que as águas dos rios em estudo possuíam
boas características, com base em uma análise visual. Nos locais definidos como pontos de coletas,
existem áreas de vegetação ciliar. Porém é possível observar a influência antrópica, principalmente no
que se refere a resíduos sólidos deixados às margens dos dois corpos hídricos (rio Branco e rio Cauamé),
tais como: sacolas plásticas, frascos de produtos de limpeza e resto de alimentos.
Os resultados médios obtidos na caracterização das amostras de água do rio Branco e do rio
Cauamé e seus respectivos coeficientes de variação (CV) estão expressos na tabela 1, a seguir.
A tabela 1 apresenta os valores obtidos na determinação dos parâmetros, através dos quais é
possível compreender as variações entre os dois corpos hídricos, nos três pontos de coletas realizados em
ambos os rios. Cabe ressaltar, que a tabela 1 traz, ainda, os limites estabelecidos pelo CONAMA 357 05
para águas de classe 2. Segundo essa resolução, em seu artigo 2,enquanto não aprovados os respectivos
enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2, podendo ser utilizadas para: abastecimento
para consumo humano, após tratamento convencional; proteção das comunidades aquáticas; recreação;
irrigação de hortaliças; frutíferas; parques e jardins; e aqüicultura ou atividade pesqueira. Considerando o
exposto no Art 2, aplica-se para os dois corpos hídricos em estudo, o rio Branco e o rio Cauamé, esta
classificação, classe 2, como referência.
Com exceção de alguns parâmetros, os resultados evidenciaram um padrão de distribuição
definido na distinção espacial, possibilitando pouca diferenciação entre os pontos de coletas, bem como
os dois corpos hídricos, conforme está demonstrado através dos valores representados na tabela 1.
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Tabela 1 Resultados das análises, seus respectivos coeficientes de variação e limites
estabelecidos pelo CONAMA 357 05 para águas de classe 2.

VALORES (CV)
Parâmetro

Limites
CONAMA

Campanha 1
(abr 11)

Campanha 2
(ago 11)

P 1B

6, 0(0,00)

7, 0 (0,00)

P 2B

6,60 (0,00)

7,10 (0,00)

P 3B

6,80 (0,00)

6,30 (0,00)

P 1C

5,67 (0,00)

6,10 (0,00)

P 2C

5, 0 (0,00)

5,90 (0,00)

P 3C

5,30 (0,00)

6,60 (0,00)

P 1B

28,00 (0,00)

27,00 (0,00)

P 2B

28,00 (0,00)

30,00 (0,00)

P 3B

29,00 (0,00)

30,00 (0,00)

P 1C

29,00 (0,00)

27,50 (0,00)

P 2C

31,00 (0,00)

29,00 (0,00)

P 3C

28,00 (0,00)

29,00 (0,00)

P 1B

15,00 (0,00)

10,00 (0,00)

P 2B

15,00 (0,00)

15,00 (0,00)

Cor

P 3B

15,00 (0,00)

10,00 (0,00)

(mg Pt-Co L-1)

P 1C

0,00 (0,00)

20,00 (0,00)

P 2C

0,00 (0,00)

20,00 (0,00)

P 3C

0,00 (0,00)

20,00 (0,00)

P 1B

15,07 (0,00)

13,01 (0,06)

P 2B

15,30 (0,00)

1 ,80 (0,03)

Turbidez

P 3B

15,30 (0,00)

1 ,20(0,10)

Até 100

(NTU)

P 1C

38,93 (0,00)

2 ,50 (0,07)

NTU

P 2C

33,28 (0,00)

19,30 (0,00)

P 3C

36,28 (0,00)

22,60 (0,26)

P 1B

2,16(2,8 )

3,99 (0,63)

P 2B

2,59 (0,00)

,65 (0,83)

P 3B

2,99 (1,52)

,32 (1,51)

P 1C

3,66 (3,27)

5, 9 (1,15)

P 2C

3,30 (0,00)

5,30 (0,00)

P 3C

3, 2 (0,00)

5,66 (2,28)

(Unidade)

p

Temperatura
0

( C)

Condutiv.
-1

( ȝVFP )
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6-9

-

Até 75
mg Pt-Co
L-1

-----

Tabela 1 Resultados das análises, seus respectivos coeficientes de variação e limites
estabelecidos pelo CONAMA 357 05 para águas de classe 2.
(continuação)
VALORES (CV)
Parâmetro

Campanha 1

Campanha 2

Limites

(Unidade)

(abr 11)

(ago 11)

CONAMA

P 1B

5,73 (0,00)

5,80 (0,00)

P 2B

5,30 (0,00)

5,20 (0,00)

P 3B

5,20 (0,00)

5, 0 (0,00)

P 1C

,73 (0,00)

,93 (0,00)

P 2C

,29 (0,00)

3,60 (0,00)

P 3C

3,73 (0,00)

3,96 (0,00)

P 1B

0,19 (1,85)

0,0

P 2B

0,2

(1,38)

0,07 (0,00)

Clorofila a P 3B

0,2

(1,00)

0,11 (0,10)

P 1C 16,0

(0,00)

10,0

O.D
mg.L-1

-1

g.L

5 mg L-1

(0,00)

(0,00)

P 2C 16,60 (0,00)

10,98 (0,00)

P 3C 15,78 (0,00)

11,60 (0,00)

Até 30

g.L-1

Segundo a literatura, em períodos de elevadas precipitações pluviométricas e ou após fortes
chuvas, o p das águas dos cursos hídricos superficiais tende a apresentar acidez maior que no período
seco. A redução dos valores de p durante o período chuvoso pode estar relacionada com o aporte de
material lixiviado dissolvido. De acordo com a tabela 1, verifica-se que não há uma nítida tendência de
alteração do p em relação aos períodos de coletas (abril e agosto), porém os valores de p verificados
na 1 campanha para os dois corpos hídricos foram, em geral, menores que os valores de p determinado
na segunda campanha, o que pode ser atribuído a elevada precipitação pluviométrica ocorrida no mês de
abril, bem como às chuvas ocorridas nos dias anteriores à coleta, obtendo-se assim maior valores de p
em todos os pontos da segunda campanha, tanto para o rio Branco, quanto para o rio Cauamé.
A temperatura da água é um fator que determina o desenvolvimento de vidas aquáticas, pois está
relacionada, entre outros fatores, com a solubilidade de oxigênio e com o metabolismo de
microrganismos.
O CONAMA 357 05 não estabelece limites para temperatura de um corpo hídrico. De forma
geral, as maiores variações de temperatura foram verificadas no ponto P 2C no mês de abril e nos pontos
P 2B e P 3B no mês de agosto.
Através dos resultados para o parâmetro cor real, conforme a tabela 1, verifica-se que, em todos
os pontos de coletas e nas 2 campanhas realizadas nos dois corpos hídricos, os valores foram menores que
o valor máximo estabelecido pela Resolução CONAMA 357 05 que é de até 75 mg PtCo.L-1. Porém, os
valores mais elevados foram obtidos nas amostras de todos os pontos de coletas do rio Cauamé em ambas
as campanhas realizadas.
Sabe-se que em períodos de intensas chuvas, a turbidez da água de corpos hídricos superficiais
tende a elevar-se, pois as águas das chuvas proporcionam o carreamento de material sólido para o leito
dos corpos hídricos, aumentando o valor deste parâmetro. O CONAMA 357 05 estabelece limite máximo
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de até 100 NTU (unidades nefelométricas) para este parâmetro. Conforme a tabela 1, os valores de
turbidez não foram elevados nas amostras analisadas do rio Branco e do rio Cauamé. Porém, os maiores
valores estiveram compreendidos na faixa de 15, 07 a 15,30 NTU para o rio Branco na 1 campanha e de
33,28 a 38,93 NTU para o rio Cauamé também na 1 campanha.
Não existe valor de referência para o parâmetro condutividade elétrica na resolução do
CONAMA, porém, de acordo com a CETESB (2001), valores de condutividade acima de 100 ȝs.cm-1
indicam ambientes impactados. Analisando os resultados para condutividade elétrica na tabela 1,
observa-se que os maiores valores obtidos nas análises foram de 2,16 e 3,66 ȝs.cm-1 respectivamente para
o rio Branco e o rio Cauamé na 1 campanha e de ,65 e 5,66 ȝs.cm-1 para o rio Branco e o rio Cauamé na
2 campanha.
As concentrações de Oxigênio Dissolvidos, nos três pontos de coletas dos rios Branco e Cauamé,
em sua maioria foram maiores que o valor mínimo estabelecido pelo CONAMA 357 05 (5 mg.L-1).
Entretanto, para os três pontos de coletas em ambas as campanhas realizadas no rio Cauamé, os valores
das amostras coletadas estiveram abaixo de mínimo estabelecido na resolução. Isto possivelmente pode
estar relacionado ao fato dos locais de coletas não apresentarem correnteza, como também pelas
temperaturas mais elevadas nestes pontos.
A resolução CONAMA 357 05 estabelece um limite máximo para a concentração de clorofila - a
de 30 g.L-1 , para as águas de classe 2. Dessa maneira, em relação a esse parâmetro biológico analisado,
todos os pontos de coletas analisados, encontram-se de acordo com a legislação, pois apresentaram
concentrações inferiores ao valor citado. Os ponto P 2C e P 3C foram os que apresentaram os valores mais
altos para este parâmetro, respectivamente 16,60 e 11,60 g.L-1.
Através das observações qualitativas dos ambientes em estudo e por meio da análise dos
resultados obtidos, evidenciou-se que o rio Cauamé apresenta maiores impactos em suas características
naturais em relação ao rio Branco, Isto é devido à ação humana, o que é perceptível pelo lixo disposto em
suas margens, causando a entrada de detritos no ecossistema aquático. importante destacar ainda, que
embora os dois rios sejam utilizados como balneários pela população de Boa Vista, o rio Cauamé é que
dispõe de melhor acesso. importante frisar, que neste último existe a presença de bares, bem como
grande quantidade de vendedores ambulantes, fato este, que contribui para o aumento de sua degradação.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos nas análises dos parâmetros físico-químicos e do parâmetro biológico,
quando comparados com os valores estabelecidos na resolução CONAMA 357 05, forneceram
informações sobre a qualidade da água do rio Branco e do rio Cauamé, mostrando a qualidade dessas
águas. Através de tais análises, torna-se possível concluir que:
1. A alteração da qualidade e a diminuição da quantidade da água devem-se à urbanização, com
ocupação de áreas inadequadas; à degradação ambiental, com a retirada da cobertura vegetal
para construção de bares e restaurantes e lançamentos de lixo nas margens dos rios;
2. Mesmo diante dos resíduos sólidos deixados pelos banhistas, os rios, Branco e Cauamé
apresentam, para todos os parâmetros analisados, água de qualidade para atividades de banho,
pesca e outros fins. Porém, torna-se necessário dar continuidade ao monitoramento e ainda,
avaliar a qualidade das águas destes rios em outros pontos distintos;
3. Em relação ao parâmetro oxigênio dissolvido, todos os pontos de coletas em ambas as
campanhas mostraram-se com valores abaixo do preconizado pela Resolução CONAMA
357 05 para corpo hídrico de classe 2, rio Cauamé. Isto demonstra um nível preocupação à
vida de espécies aeróbias.
. De forma geral, p de-se constatar que, que o rio Branco possui águas de qualidade melhor em
relação ao rio Cauamé, quando avaliadas pelos parâmetros aqui analisados, uma vez que o
primeiro apresenta maior vazão, o que aumenta a velocidade de depuração bem como as
reações químicas que ali ocorrem. Ainda é importante concluir, que se faz necessários
desenvolvimentos de educação ambiental para conscientizar os usuários destes corpos
hídricos sobre sua qualidade.
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RESUMO
Este trabalho apresenta a avaliação da Gestão de Resíduos nos laboratórios do Grupo de
Pesquisa Processos e Tecnologia – PROTEC- UFBA, buscando desenvolver entre os colaboradores:
pesquisadores, alunos de iniciação cientifica, mestrandos e doutorandos a importância da mudança da
percepção, pensamentos e valores, em busca do Desenvolvimento Sustentável aplicado a gestão de
resíduos em suas atividades dentro da instituição. A metodologia aplicada se baseou na utilização de um
questionário visando identificar a percepção dos participantes do grupo frente às questões ambientais;
direcionamentos, atitudes e perspectivas para a sustentabilidade.

Palavras-chave: Avaliação da Gestão de Resíduos, Resíduos de Laboratório, Desenvolvimento

Sustentável.
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com a lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981 que regulamenta a Política Nacional do
Meio Ambiente um dos seus principais princípios é “assegurar a educação ambiental a todos os níveis de
ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa
do meio ambiente”. Na mesma lei é citado que a difusão da tecnologia de manejo do meio ambiente,
divulgação de dados e informações ambientais e a busca de formação de uma consciência pública sobre
a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico é o objetivo dessa
política, porém essa não é uma prática comum nos centros de formação do país, e nossos profissionais,
muitas vezes, saem para o mercado de trabalho sem a mínima consciência ambiental.
Para Gomes (1999) a educação universitária não deve apenas assegurar o acesso a um
conhecimento especializado, para a aquisição de um titulo profissional que capacite o indivíduo para o
mercado de trabalho, mas deve possibilitar o desenvolvimento de habilidades, da capacidade de
indagar, exercitar a reflexão, de tentar ir além das aparências, de analisar e gerar resultados, que devem
ser comunicados à sociedade como resultado do seu investimento para mantê-la.
Toda esta reflexão nos levou a necessidade de avaliação da Gestão de Resíduos adotada nos
laboratórios ligados ao Grupo de Pesquisa PROTEC_UFBA onde os resíduos classificados como passivos –
estocados - se encontravam descaracterizados, sem aparente recuperação ou roteiro para uma
destinação final. Os colaboradores: pesquisadores, alunos de iniciação cientifica, mestrandos e
doutorandos, etc. - não se preocupavam com a geração dos resíduos ou aqueles que percebiam algum
fato de descaso ambiental, como por exemplo, descarte na pia, quando chamavam a atenção para o
fato eram ridicularizados pelos colegas. Já os resíduos ativos, frutos de atividades rotineiras, - com a
implantação deste estudo poderá ser verificado a sua minimização, recuperação ou classificação para
destinação final apropriada com base na Norma ABNT NBR 10004:2004.
Partindo do princípio que é necessário criar uma consciência ambiental através de atitudes e
medidas racionais na formação de nossos futuros profissionais aliando os trabalhos de pesquisa a
práticas ambientalmente corretas, é que queremos demonstrar possibilidades de fomento a cultura da
Produção mais Limpa nos laboratórios do Grupo de Pesquisa PROTEC contribuindo na construção de um
longo caminho, porém um caminho sustentável e justo para as gerações futuras.
2. FUNDAMENTAÇAO TEÓRICA
Pacheco cita (2003) que a maioria das instituições, tais como Universidades, não possui sequer
um depósito adequado para o armazenamento de resíduos. Eles acabam sendo estocados em lugares
alternativos, de fácil acesso e ao alcance de pessoas despreparadas para manuseá-los. A Unicamp, por
exemplo, não tem espaço físico para guardar os resíduos perigosos, provenientes de suas pesquisas,
ensino e atividades de extensão, produzidos desde a criação da universidade. Eles são guardados
temporariamente até encontrarem uma destinação final, o que não evita a ocorrência de acidentes em
função da deterioração dos mesmos ou de suas embalagens (Tonocchi apud Pacheco, 2003).
Segundo Pacheco (2003), as instituições de ensino que não gerenciam seus resíduos estão
perpetuando em seus alunos, funcionários e professores a prática errada de descarte de resíduos, sem
tratamento ou disposição adequada. Evidenciou-se também uma incipiente preocupação com o
consumo de água e energia – bens naturais essenciais que necessitam de estudos para o alcance do
Desenvolvimento Sustentável, visto que a maioria das instituições pesquisadas não possui sequer um
monitoramento desses recursos.
Nolasco (2006) cita em um dos seus trabalhos sobre educação ambiental em laboratórios
universitários, que o processo de destilação é a técnica de separação mais empregada nos laboratórios.
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E este processo desperdiça grande volume de água e energia (0,7 kW L –t de água produzida). Fato este
que, apesar de observado por muitos estudantes e pesquisadores, poucos se sensibilizam para buscar
alternativas que minimizem o problema.
Sabemos que muitas instituições sobrevivem com recursos limitados, oriundos de projetos e,
muitos deles, com valores pré-definidos onde a pesquisa é o foco principal, não importando a gestão de
resíduos. No entanto, a sociedade começa a cobrar atitudes pró-ativas ao invés da utilização de medidas
emergenciais. Já começamos a perceber que muitas instituições, principalmente aquelas cujo foco é a
educação, buscam, cada vez mais, se adaptar a nova realidade e a tirar proveito de novas tendências e
formas de pensar. Citamos como exemplo o trabalho desenvolvido na Universidade de Brasília (UnB),
onde é feita a capacitação de recursos humanos para tratamento e gerenciamento de resíduos,
favorecendo assim, a redução de custos financeiros e ambientais, bem como, a capacitação desses
profissionais para o mercado de trabalho, cuja necessidade é demonstrada nos manuais que descrevem
a metodologia UNIDO/ UNEP para implantação de P+L.
No ano de 2005 a Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS / RS - criou o curso de
Gestão Ambiental onde foi possibilitada a criação de laboratórios para estudos ambientais, ferramentas
de geoprocessamento e outros recursos técnicos e humanos que auxiliavam seus alunos no
desenvolvimento de projetos ligados à preservação, à melhoria e à recuperação da qualidade ambiental.
(Tauchen, 2006).
Conforme dito por Manzini e Vezzoli (2005), existe soluções para os principais problemas do
nosso tempo, porém os mesmos requerem uma mudança radical em nossas percepções, pensamentos e
valores, pois do ponto de vista sistêmico, as únicas soluções viáveis são as soluções “sustentáveis”.
Desta forma, a transição do estágio atual para o da sustentabilidade exigirá um grande esforço para
articularmos as inovações no meio social, cultural e tecnológico a partir de um novo contexto valorativo
em termos de produtos, relações e processos organizacionais.
Diante do exposto, e na esperança que possamos contribuir para o desenvolvimento sustentável
através do crescimento profissional, pessoal e social de forma equilibrada, propomos um questionário
para avaliar a Gestão de Resíduos cujo objetivo principal é sensibilizar os alunos de iniciação cientifica,
mestrado, doutorado, professores para atuarem com responsabilidade e respeito ao meio ambiente a
fim de promover condições favoráveis para as gerações futuras.
3. METODOLOGIA
A metodologia adotada consistiu nas seguintes etapas:
 Revisão bibliográfica sobre implantação de programas de gestão de resíduos em universidades
com a finalidade de criar uma estratégia a ser adotada nos laboratórios do grupo de pesquisa
PROTEC;
 Treinamento do grupo em práticas de P+L com o intuito de fomentar a educação ambiental e
disseminar a cultura de redução na fonte de materiais-primas e diminuição do uso de recursos
(energia, água e papel);
 Avaliação dos resultados da pesquisa (questionário) e sua divulgação;
4. RESULTADOS
Foi elaborado e aplicado um questionário visando identificar a percepção dos participantes do
grupo PROTEC frente às questões ambientais; direcionamentos, atitudes e perspectivas para a
sustentabilidade. Os questionários foram aplicados e classificados de acordo com a categoria acadêmica
de cada colaborador tais como: pesquisador/professor, aluno de iniciação cientifica, mestrando/
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doutorando. O questionário possui 21 questões sendo que na primeira parte de 1 a 11, abrange a
questão filosófica e tem o intuito de definir o perfil do colaborador no contexto socioeconômico e
ambiental. Já a segunda parte envolve questões técnicas ligadas a questões ambientais como
substâncias químicas utilizadas na pesquisa, tratamento de resíduos e disposição final.
4.1.Questões – 1ª Parte:
Os profissionais foram identificados pela maneira de se posicionar frente às questões ambientais.
Quando solicitado à posição do profissional e os planos que ele teria para contribuir com o meio
ambiente, identificou-se que os alunos de iniciação cientifica, seguidos pelos alunos de mestrado,
possuíam uma consciência mais atualizada que os profissionais mais experientes (professores). Os
alunos de IC estavam mais informados em relação ao meio ambiente, devido ao maior envolvimento
com as questões ambientais na busca de alternativas de conciliação da interação do homem com a
natureza.
No entanto, quando foi pedido para mencionarem as atividades diárias envolvidas em impactos
ambientais e se haviam presenciado algum fato de descaso ambiental todos repetiram que o uso
inapropriado de água, energia elétrica, papel, bem como os descartes resíduos químicos em locais
impróprios faz parte do dia-a-dia das atividades de pesquisa e não expuseram nenhuma reação de
contrariedade a esses fatos.
“Na maioria das vezes não é possível fazer muita coisa. O que se torna muito frustrante,
pois muitas coisas que aprendemos como correto, na teoria não são aplicadas nem
mesmo na própria Universidade.” (IC, 2008)

Com respeito às dificuldades enfrentadas para a gestão de resíduos, 71 % das pessoas
entrevistadas concordavam que a conscientização é uma das principais dificuldades para a gestão de
resíduos ter sucesso. Em seguida o transporte e armazenamento dos resíduos, 14 %, seguido de 7 % que
consideravam os recursos financeiros insuficientes.
Para alguns dos entrevistados o recurso financeiro, muitas vezes, impossibilitava a utilização de
outras formas menos prejudiciais ao meio ambiente, também mencionado pela aluna de IC:
“... Nem sempre é possível obter outros reagentes que causem menos impactos e muitas
vezes as possibilidades de aproveitamento se tornam mais inviáveis do que o tratamento
dos resíduos ou seu armazenamento.”

Foi identificado que 64 % dos entrevistados achavam que é da responsabilidade do gerador tratar
os resíduos gerados por eles. Sendo que 29 % disseram que a responsabilidade pelo tratamento é da
unidade universitária a qual eles estão ligados. O restante dos entrevistados, 7 %, acreditavam que
todos deveriam ser responsáveis pelo resíduo gerado.
Entretanto quando questionados sobre o conhecimento da Norma ABNT NBR 10004:2004 que
normaliza a caracterização e classificação de resíduos, 64 %, disseram não saber utilizá-la ou que não
tinham conhecimento da mesma, evidenciando a necessidade de um treinamento especifico. O
restante, 36 %, já tiveram algum tipo de atividade/curso de especialização, mestrado ou trabalho de
Atividade Curricular em Comunidade (ACC) relacionado à área ambiental.
Todas as pessoas entrevistadas acreditavam que a implementação de tecnologias de produção
mais limpa nos laboratórios podia contribuir para a disseminação da cultura de desenvolvimento
sustentável e, quando foram questionadas se já utilizaram alguns dos seus princípios em suas atividades
em laboratório, 50 % das pessoas disseram reduzir, reutilizar ou trocar produtos químicos menos
agressivos ao meio ambiente em suas atividades diárias. As outras pessoas, 21 %, mostraram-se
preocupadas na minimização de uso de água e energia, 29 % não quiseram opinar sobre o assunto.
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4.2.Questões técnicas - 2 ª Parte
De acordo com as informações passadas, as substâncias químicas que foram utilizadas, mesmo
em pequenas quantidades, merecem um cuidado por parte daqueles que as estão manuseando.
A figura 1 mostra que as substâncias químicas que foram utilizadas em maior quantidade na
pesquisa são do tipo bases (18 %), seguidas pelos sais (16 %) e ácidos (16 %). Logo depois vieram os
solventes orgânicos e os halogenados com 14 % e 7 % respectivamente.

ácidos
bases

9%

11%

metais (sólidos ou
soluções)
solventes
orgânicos
halogenados

16%
18%

5%

não-halogenados

16%

sais
óxidos

2%

2%

14%

7%

outros
Não se aplica

Figura 1: Tipo de substâncias utilizadas nas pesquisas no PROTEC em %

A Figura 2 mostra que a maior quantidade dos resíduos que foram gerados nas atividades são
solventes orgânicos e argilas (ambos 16 %), ácidos e polímero (ambos 13 %) seguidos pelas bases (11 %)
e por aqueles que declararam não gerar resíduos ( 11 %). O restante dos resíduos foram halogenados
(5%), óxidos (4 %) e metais (2 %).

não geram resíduos
ácidos

13%

2%

11%

bases

13%

16%

11%
4%
7%

2%
5%

16%

metais (sólidos ou
soluções)
solventes orgânicos
halogenados
sais
óxidos
Argila
Polímero
outros

Figura 2: Resíduos gerados nas atividades do Grupo de Pesquisa PROTEC em %

2551

O resíduo tipo argila é considerado inerte, mas deve ser avaliado uma destinaçao mais correta
visto que adicionar em vasos pode causar danos a vegetação. Cada ação deve ser bem avaliada para se
evitar impactos ao solo ou verificação da forma mais adequada para sua reutilização. Sempre a melhor
alternativa é devolver para o local de origem (de volta a mina geradora?). Muitas questões são
levantadas para cada tipo de resíduo avaliado e devem ser discutidas criteriosamente. O restante dos
resíduos, polímeros, que também são inertes, poderiam ser aproveitados para reciclagem; os saís
poderiam ser purificados, se viável economicamente. Os óxidos, utilizados basicamente em pesquisas
poderiam ser utilizados como catalisadores, e deveriam ser recuperados, para aproveitamento do
resíduo. Em todos os casos seria necessária a avaliação econômica para sua implementação. Já os
halogênios são solventes de difícil tratamento sendo normalmente encaminhados para incineração (
tratamento fim de tubo). Os resíduos a base de metais necessitavam da caracterização e classificação
conforme norma ABNT NBR 10004: 2004.
Os reagentes utilizados nos laboratórios do grupo eram armazenados no próprio laboratório. Já
na Figura 03 foi observado que 41 % dos reagentes vencidos foram utilizados para lavagem de vidraria
ou guardados para uma futura doação.
utilizados

guardados para uso futuro (doação,
por exemplo)

18%

17%

18%

guardados para posterior
tratamento no próprio laboratório

23%

guardados para posterior
recolhimento pela prefeitura da
universidade
outras medidas

12%

6%

6%

Não sabe

Não Responde

Figura 3: Resíduos gerados nas atividades em %

A maioria dos resíduos foram armazenados em bombonas e vasilhas plásticas que ocupavam um
espaço demasiado nos laboratórios e ocasionavam uma grande desorganização.
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não geram resíduos

guardados para posterior
tratamento pelo próprio
laboratório
guardados misturados para
recolhimento pela prefeitura

13%
20%
13%

7%

7%

reutilizam

outras medidas

Não sabe

40%
Não Responde

Figura 4: Destino dos resíduos após geração em %

A figura nº 04 acima mostra que parte dos entrevistados (13 %) informavam não gerar resíduos e
pode-se atribuir a algumas atividades de simulação de processo, e outras atividades práticas, que
geravam efluentes aquosos que, possívelmente, foram considerados pelos entrevistados, como não
resíduos.
Como pode ser observado o conhecimento referente a conceituação de resíduo é pouco
conhecido mesmo pelos profissionais mais experientes. Alguns entrevistados guardavam seus resíduos
no proprio laboratorio, não tendo uma gestão de resíduos implementada. Outros tiveram a percepção
que a prefeitura da UFBA, podia fazer este tipo de trabalho, o que não ocorria na prática.
É importante frisar que 27 % que geravam não sabiam o que fazer com os resíduos ou mesmo não
responderam a essas questões.
Dos entrevistados, 71 %, não sabiam ou não responderam sobre a quantidade mensal de
resíduos que eram gerados e 36 % não previram, durante a elaboração do seu projeto de pesquisa,
como os resíduos iriam ser tratados. Alguns dos alunos ligados à pesquisa não procuraram, mesmo
depois do projeto iniciado, dar uma destinação adequada aos resíduos, muito menos reciclá-los ou
reutilizá-los em outra atividade (Figuras 05 e 06)

21%

29%

1 - 10 L
não sabe
informar.
Não Responde

50%

Figura 5: Volume mensal dos resíduos em %
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14%

14%

Sim
Não
Não se aplica

36%

Não Responde
36%

Figura 6: Previsão de recursos para gestão dos resíduos em %

Mesmo depois que os resultados das questões anteriores demonstraram uma falta de
preocupação com a gestão e manuseio tanto de produtos químicos como dos resíduos oriundos dos
mesmos, as pessoas entrevistadas, através de suas respostas afirmaram que existia a intenção em
minimizar resíduos na fonte ou reintroduzi-los em outro processo de pesquisa e que, além destes,
existiam outras atividades ligadas aos laboratórios, que mereciam atenção para minimização dos
impactos ao meio ambiente, tais como:
 Reuso de água na destilação: a quantidades desperdiçada de água no processo de destilação era
“gritante” e ainda não havia forma de substituir o processo, em virtude de vários fatores, dentre
eles está o alto custo dos equipamentos que poderiam substituir o destilador convencional;
 Substituição de solventes por substâncias menos tóxicas nas atividades de pesquisa, manutenção
de equipamentos e práticas do curso de graduação;
 Gasto de Papel: ainda não existia um controle/ conscientização para o uso de papel para
impressão e toalha dentro dos laboratórios. A burocracia e a falta de conhecimento sobre os
procedimentos ocasionavam a impressão desnecessária e o alto consumo de papel ofício A4;
 Gasto de energia elétrica: como os espaços são comuns a várias pessoas, muitas delas não se
preocupavam com hábitos simples de desligar os equipamentos de informática, que não estavam
sendo utilizados, ou lâmpadas. A iluminação natural era pouco utilizada e mesmo quando o
espaço tinha bom acesso a mesma, a energia elétrica é acionada;
 Aproveitamento dos ventos com abertura dos vidros fazendo a circulação de ar ocorrer e passar
através do prédio. Alguns departamentos já faziam o aproveitamento do vento, reduzindo o
consumo de energia. Modelos de economia de energia deveriam ser seguidos em toda a
universidade, principalmente na Escola politécnica que esta posicionada de maneira a ter um
aproveitamento total do vento e um ganho energético e de conforto térmico;
 Instituir programa de coleta seletiva na Universidade com o treinamento dos serventes obtendo
ganho econômico, ambiental, social com a segregação e coleta seletiva de papelão, vidros, papel
de escritório, plásticos e ainda a criação de cooperativa para os serventes, como incentivo a esta
prática.
4.3.Treinamento
Durante a pesquisa realizada no grupo PROTEC foi percebido que existiam diferentes públicos a
serem alcançados. Muitos possuíam uma preocupação com o meio ambiente, mas confundiam
tecnologia fim de tubo com produção mais limpa. Existia também uma rotatividade do quadro PROTEC.
Desta forma, foi preparado o treinamento mostrando os novos formulários a serem implementados e a
sistemática de atuação no dia a dia visando a minimização ou não geração de resíduos e em caso de

2554

geração de resíduos, adotar métodos para quantificação (inventário) e destinação adequada. Trabalhouse de forma proativa em prol do desenvolvimento sustentável para que os membros do PROTEC
desenvolvessem conhecimentos e percepções sobre as novas formas de produzir a pesquisa científica,
sem agredir o meio ambiente.
5. CONCLUSÃO
Na fase inicial desse trabalho nosso intuito era contribuir com o crescimento profissional dos
membros do Grupo de Pesquisa PROTEC através da disseminação da cultura de Produção mais Limpa
dentro dos laboratórios. Com o tempo se percebeu que práticas mais simples como o acondicionamento
de produtos químicos e resíduos provenientes das pesquisas eram esquecidos pela falta de percepção e
responsabilidade com o meio ambiente ou até mesmo por falta de cobrança por parte dos
Orientadores.
Uma das práticas presenciadas nos experimentos de pesquisa era o descarte pela pia conforme
descrito por um aluno de mestrado no questionário aplicado. O que nos fez relacionar este trabalho em
duas vertentes: uma baseada na conscientização e a outra na prática diária.
As pessoas estão visualizando no dia-a-dia as mudanças na natureza que exigem não apenas das
grandes empresas, a reparação desses danos, mas também já começamos a cobrar de nós mesmos,
contribuições para o Desenvolvimento Sustentável. No questionário aplicado detectamos que para a
gestão de resíduos ter sucesso é necessário a conscientização e apoio institucional que ficaram em
primeiro lugar (50 %) seguidos de treinamento (36 %) e de 14 % das pessoas que não quiseram
responder a esta pergunta.
Neste trabalho a parte prática teve um considerável avanço, pois se conseguiu chamar a atenção
para o descuido no armazenamento dos resíduos químicos considerados perigosos, sem classificação ou
identificação da sua periculosidade. Estes resíduos eram mantidos em salas de aulas práticas, exposto
aos novos alunos. Desta maneira foi conseguido um espaço a parte dos laboratórios, para
armazenamento do passivo que estava pronto para ser direcionado para a empresa de tratamento de
efluentes – CETREL, em virtude de uma cortesia oferecida pela empresa.
O impasse alcançado com a nova medida foi o transporte desses resíduos perigosos, pois os
pesquisadores não previam em seus projetos, recursos financeiros para o tratamento adequado dos
mesmos e não tinham conhecimento dos procedimentos para a destinação adequada. Desta forma, foi
articulada uma parceria com o Instituto de Química que já possuía a Autorização de Transporte para
Resíduos Perigosos (ATRP) fornecida pelo IMA – Instituto do Meio Ambiente e aguarda-se o término dos
trabalhos desse Instituto, em relação às exigências para o recebimento dos resíduos, para agregar os
nossos resíduos a este procedimento já existente no IQ.
Criou-se um procedimento de atuação frente ao IMA para obtenção da ATRP tendo o prazo de
validade por um período de 1 ano. Além disso, foi previsto um o orçamento de cerca de R$ 400/ano +
custo do transporte dos resíduos, que só pode ser efetuado através de empresas autorizadas pelo IMA.
A depender da quantidade de resíduos, pode haver a isenção desse pagamento. Por essa razão a
iniciativa da listagem dos resíduos através de um formulário de controle atrelado a outro procedimento
que treinava novos membros com o incentivo a recuperação e reuso dos resíduos, para que no final do
período se obtivesse o mínimo ou, se possível, nenhum resíduo a destinar.
A maioria das pessoas acreditava em produção mais limpa para disseminação do
desenvolvimento sustentável, mas somente 50 % aplicavam na prática, 21 % mostravam-se
preocupados e 29 % não opinavam.
Tem-se a consciência que ainda resta muito a se a fazer. Estamos no inicio de um grande
caminho, porém acredita-se que foi transmitida a cultura de P+L aos membros do grupo PROTEC. Eles já
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possuíam a preocupação para a diminuição dos resíduos, do gasto de energia, água e outros insumos.
Desta forma, o crescimento profissional visualizado no inicio do trabalho superou expectativas e atingiu
uma das funções sociais da Universidade: difusão do conhecimento.
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RESUMO
O biodiesel produzido no Brasil, qualquer que seja a fonte de sua matéria-prima, deve atender a
alguns parâmetros físico-químicos que assegurem sua qualidade. O biodiesel etílico de mamona é
bastante estável por conter em sua composição o ricinoleato de etila como componente majoritário. Já
o biodiesel de algodão por apresentar um elevado percentual de cadeias poli-insaturadas é mais
susceptível a oxidação quando comparado ao biodiesel de mamona. Inserido neste contexto, as blendas
de biodiesel etílico de algodão e de mamona apresentam-se promissoras quanto à correção da
estabilidade térmica e oxidativa. As reações foram processadas separadamente para obtenção dos
ésteres etílicos, razão molar de 6:1 álcool etílico/óleo de algodão (BEA100) e 9:1 álcool etílico / óleo de
mamona (BEM100), utilizando 1,0 % em massa do catalisador KOH. As blendas entre biodiesel de
mamona e o biodiesel de algodão foram preparadas na faixa de 10 e 20% em volume, em relação ao
biodiesel de mamona. As siglas BEA100, BEAM10, BEAM20 e BEM100 referem-se a 0, 10, 20 e 100% de
biodiesel de mamona misturado ao biodiesel de algodão, respectivamente. As curvas
termogravimétricas foram obtidas em condições não isotérmicas em um Analisador Térmico, TA
Instruments, SDT 2960, em atmosfera de ar, razão de aquecimento de 10 °C min-¹, no intervalo de
temperatura de 25-600 °C e massa da amostra em torno de 10 mg. Os resultados mostraram que as
curvas TG/DTG dos biodiesel etílicos de mamona, algodão e suas blendas em atmosfera de ar
apresentaram duas etapas de perda de massa, apresentando estabilidade oxidativa crescente (BEA100 <
BEAM10 < BEAM20 < BEM100), com aumento do teor de BEM na blenda.

Palavras-chave: biodiesel, blendas, análise térmica
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1. INTRODUÇÃO
O uso de combustíveis renováveis, em substituição ao combustível derivado de petróleo, vem se
tornando cada vez mais evidente devido a forte preocupação com as recentes mudanças climáticas
globais. No Brasil a produção de biodiesel vem sendo incentivada por vários programas oficiais, para uso
principalmente em misturas com o diesel. Um fator relevante, além da produção, é a sua estocagem e o
seu transporte, onde o produto é submetido a condições adversas de clima e intempéries que podem
provocar degradação térmica e oxidativa, o que pode levar a uma redução em suas propriedades
deixando-os fora das especificações exigidas. Muitas metodologias vêm sendo propostas para avaliar a
qualidade de produtos, a maioria submetendo-os a condições que acelerem o processo de degradação.
Nas últimas décadas, o uso das técnicas termoanalíticas vem aumentando notavelmente em
versatilidade e sofisticação. Com isso, cresceu o interesse pelos estudos dos processos de decomposição
térmica de produtos de natureza orgânica, principalmente na área de óleos e gorduras, biocombustíveis
e derivados do petróleo. É necessário melhor compreender o mecanismo de degradação desses
produtos, tanto para desenvolver produtos de maior qualidade, quanto para melhor estimar a real
necessidade de tempo de estocagem e qualidade final do produto que chega ao consumo.
Recentemente, várias pesquisas vêm desenvolvendo trabalhos sobre a avaliação da
estabilidade térmica e oxidativa de biodieseis obtidos de fontes diversas, utilizando para esse fim,
técnicas como as de análise térmica, que permitem simular várias condições de armazenamento por um
longo período de tempo. Sendo assim, neste trabalho propõe-se investigar a estabilidade térmica das
blendas de biodiesel de mamona e algodão.
Inserido nesse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar a estabilidade térmica do
biodiesel etílico de mamona e algodão e suas blendas em duas diferentes concentrações, com o intuito
de investigar as alterações ocorridas, determinando uma ótima razão de mistura entre o biodiesel de
mamona e o biodiesel de algodão. Bem como, avaliar o perfil da decomposição térmica dos biodiesel e
blendas através das curvas termogravimétricas dinâmicas, em atmosfera ar, visando estabelecer a
natureza do comportamento térmico. Propor uma ordem de estabilidade térmica e oxidativa para os
biodiesel e blendas, através de dados termogravimétricos.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Apesar da auto-suficiência em produção do petróleo pela Petrobrás, sua extração em território
brasileiro é complicada e seu custo-benefício tende a elevar-se, devido às novas bacias petrolíferas
estarem situadas em locais de difícil acesso. Diante de tal circunstância, o Brasil tem desenvolvido novas
pesquisas sobre fontes renováveis e alternativas ao petróleo, como foco estratégico, social e ambiental,
com a implantação do Programa Brasileiro de Desenvolvimento Tecnológico Biodiesel (PROBIODIESEL),
instituído oficialmente na matriz energética brasileira a partir da lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005.
Estudos divulgados pela National Biodiesel Board, dos Estados Unidos, afirmam que o Brasil tem
condições de liderar a produção mundial de biodiesel, promovendo assim a substituição de 60% da
demanda mundial de óleo diesel (VASCONCELOS, 2009).
Ambientalmente, o biodiesel reduz os efeitos causados pela emissão dos óxidos de carbono e
enxofre, causadores respectivamente do aquecimento global e da chuva ácida. O dióxido de carbono
liberado na queima completa do biodiesel está inserido no ciclo do carbono, sendo absorvido pela
oleaginosa durante o seu crescimento. O biodiesel não é contaminado por enxofre e não apresenta na
sua constituição hidrocarbonetos aromáticos e poliaromáticos, é formado por ésteres que possuem dois
átomos de oxigênio por molécula, o que reduz a emissão de partículas de carbono na atmosfera, os
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átomos de oxigênio facilitam uma queima completa do biodiesel em comparação ao diesel de petróleo,
é biodegradável se exposto ao ambiente degrada-se bem mais rápido comparado com o petróleo
(OLIVEIRA e COSTA, 2009).
No aspecto social, o aumento da produção de oleaginosas destinadas ao biodiesel, pode
possibilitar a geração de empregos tanto na agricultura como na indústria, evitando o êxodo rural.
Economicamente o biodiesel pode também ser bastante vantajoso, em vista que a produção em larga
escala possibilitará a redução da importação de diesel.
Fica evidente, portanto, a importância da produção e utilização do biodiesel como combustível
veicular no Brasil, ao se considerar a redução dos gastos com importação de petróleo e os benefícios
sociais que o programa proporcionará. Neste sentido, o biodiesel é um combustível alternativo, que tem
recebido grande atenção nos últimos anos, podendo ser obtido de óleo vegetal ou animal. Os óleos
vegetais mais comumente usados para a obtenção do biodiesel são os óleos de soja, mamona, girassol,
algodão, palma entre outros (CONCEIÇÃO et al., 2009; RODRIGUES FILHO et al., 2009). O óleo de
mamona é bastante estável por conter 90% de seu componente majoritário (ácido ricinoléico) em sua
composição. Esse ácido tem como fórmula C18H34O3, lembrando que, além de possuir uma insaturação
no carbono 9, é praticamente o único encontrado na natureza que possui um grupo hidroxila no
carbono 12 (DANTAS, 2010). O óleo de algodão se diferencia dos demais óleos por conter um alto nível
de ácido palmítico (27%). No entanto, assim como o óleo de soja, sofre oxidação facilmente, pois
contem 18% de ácido oléico e 51% de ácido linoléico em sua composição (RODRIGUES FILHO et al.,
2009). A estabilidade térmica de óleos está relacionada à sua composição química. Normalmente,
quanto maior o grau de insaturação de um óleo, menor sua estabilidade térmica.
Uma das principais preocupações do uso do biodiesel como combustível diz respeito à sua
suscetibilidade à oxidação. Dependendo da matéria-prima utilizada para a produção do biodiesel, este
poderá ter concentrações distintas de cadeias carbônicas com múltiplas insaturações, estruturas
particularmente instáveis que, quando degradadas, formam produtos de oxidação que podem
prejudicar o desempenho dos motores.
Assim, o biodiesel produzido no Brasil, qualquer que seja a fonte de sua matéria-prima, deve
atender a alguns parâmetros físico-químicos que assegurem sua qualidade. Um dos principais
problemas associados com o uso do biodiesel, especialmente o preparado com óleo de mamona, é sua
alta viscosidade, encontrando-se fora do limite estabelecido pela ANP, tornando-se viável como
combustível apenas quando usado como mistura ao diesel ou a outro biodiesel de menor viscosidade. Já
o biodiesel de algodão por apresentar um elevado percentual de ésteres de ácidos graxos poliinsaturados é mais susceptível a oxidação quando comparado ao biodiesel de mamona.
O método analítico para a determinação da estabilidade à oxidação do biodiesel, contemplado
nas principais especificações internacionais, é o método EN 14112. No entanto, várias outras
metodologias têm sido desenvolvidas ou adaptadas de forma a buscar aquela que melhor represente os
fenômenos associados à degradação oxidativa do biodiesel, nas condições de armazenamento e de
operação nos veículos, com boa precisão e um menor tempo de análise.
Nas últimas décadas, as técnicas termoanalíticas adquiriram importância crescente em todas
as áreas de conhecimento na química básica e aplicada (FARIAS et al., 2002). As técnicas de análise
térmica podem ser consideradas como um instrumento essencial nos estudos da cinética e mecanismo
das substâncias, pois fornecem inúmeras e variadas informações. Tais técnicas incluem a
termogravimetria, calorimetria exploratória diferencial (DSC), entre outras. As curvas
termogravimétricas (TG/DTG) podem ser utilizadas para estimar a qualidade de óleos e gorduras através
da determinação de parâmetros cinéticos e do período de indução oxidativo. Estas técnicas são mais
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precisas e sensíveis que as convencionais, requerem menor quantidade de massa e os resultados são
obtidos com maior rapidez (FARIAS et al., 2002).
Assim, o biodiesel produzido no Brasil, qualquer que seja a fonte de sua matéria-prima, deve
atender a alguns parâmetros físico-químicos que assegurem sua qualidade. Um dos principais
problemas associados com o uso do biodiesel, especialmente o preparado com óleo de mamona, é sua
alta viscosidade, encontrando-se fora do limite estabelecido pela ANP, tornando-se viável como
combustível apenas quando usado como mistura ao diesel ou a outro biodiesel de menor viscosidade. Já
o biodiesel de algodão por apresentar um elevado percentual de ésteres de ácidos graxos poliinsaturados é mais susceptível a oxidação quando comparado ao biodiesel de mamona.
Deste modo, embora o biodiesel de mamona apresente valores de viscosidade e densidade
fora da especificação da ANP, este apresenta excelente estabilidade térmica e oxidativa, podendo ser
utilizado como aditivo antioxidante em misturas com outros de baixa estabilidade (CONCEIÇÃO et al.,
2009).
Baseado no fato de que o biodiesel é uma excelente fonte energética e com intuito de
contribuir na resolução destes problemas, blendas de biodiesel apresentam-se promissoras, quanto à
redução da susceptibilidade à oxidação, durante sua produção, armazenamento e uso (ANP, 2010).

3. METODOLOGIA
3.1 Obtenção do biodiesel etílico de algodão, mamona e preparação de suas blendas
Os biodiesel etílicos foram obtidos pela reação de transesterificação de óleo de algodão e óleo
de mamona. As reações foram processadas separadamente para obtenção dos ésteres etílicos, razão
molar de 6:1 álcool etílico / óleo de algodão (BEA100) e 9:1 álcool etílico/óleo de mamona (BEM100),
utilizando 1,0 % em massa do catalisador KOH.
Inicialmente, preparou-se o etóxido de potássio misturando-se 30 g de etanol com 1 g de KOH
para cada 100 g do óleo de algodão, na razão molar (1:6) e 44,42 g de etanol com 1 g de KOH para cada
100 g do óleo de mamona na razão molar (1:9) em um balão de fundo chato bem fechado, sob agitação
constante, até dissolução total do KOH. Em seguida, adicionou-se o etóxido de potássio ao óleo de
algodão e mamona, colocando-se depois sobre uma placa de aquecimento com agitação magnética,
para efetuar a reação de transesterificação durante o tempo de 40 minutos, à temperatura ambiente,
Essa mistura foi colocada em um funil de decantação para separação das fases. Após 30
minutos de repouso foram observadas nitidamente duas fases: uma menos densa e clara, rica em
ésteres etílicos e outra mais densa e escura, rica em glicerina. Depois de um repouso de 24 horas, a
glicerina foi retirada, ficando apenas o biodiesel.
O biodiesel foi submetido a um processo de lavagem com HCl 0,1 M, posteriormente com água
destilada. E, por fim, o biodiesel foi obtido separando a água por decantação, e os traços de umidade e
de álcool foram eliminados através de um aquecimento na estufa à 105 oC, durante 80 minutos. A
partir disso, foi realizado o estudo térmico do biodiesel e de suas blendas.
As blendas entre biodiesel de mamona e o biodiesel de algodão foram preparadas na faixa de
10 e 20% em volume, em relação ao biodiesel de mamona, sob condições ambiente (25 ºC). As siglas
BEA100, BEAM10, BEAM20 e BEM100 referem-se a 0, 10, 20 e 100% de biodiesel etílico de mamona
misturado ao biodiesel etílico de algodão, respectivamente.
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3.2 Estudo térmico do biodiesel etílico de algodão, mamona e suas blendas
As curvas termogravimétricas foram obtidas em condições dinâmica em um Analisador
Térmico, TA Instruments, SDT 2960, em atmosfera de ar, razão de aquecimento de 10 °C min-¹, no
intervalo de temperatura de 25-600 °C e massa da amostra em torno de 10 mg.

4. RESULTADOS E DISCURSSÕES
4.1 ESTUDO TÉRMICO
As curvas TG/DTG do biodiesel etílico de mamona, algodão e suas blendas em atmosfera de ar
(Figura 1 e 2), apresentaram duas etapas de perda de massa. Para o biodiesel etílico de mamona
(BEM100), a primeira etapa ocorreu no intervalo de 154,32-297,35 0C, com perda de massa de 95,07% e
a segunda etapa no intervalo de 297,35-585,69 0C, com perda de massa 6,40%. Enquanto que para o
biodiesel etílico de algodão (BEA100), a primeira etapa ocorreu no intervalo de 129,23-267,34 0C, com
perda de massa de 93,07% e a segunda etapa no intervalo de 267,34-493,75 0C, com perda de massa
6,12%. Já para a blenda BEAM10, a primeira etapa ocorreu no intervalo de 134,64-273,13 0C, com perda
de massa de 92,45% e a segunda etapa no intervalo de 273,13-588,710C, com perda de massa 6,95%.
Enquanto que a blenda BEAM20, a primeira etapa ocorreu no intervalo de 136,91-277,670C, com perda
de massa de 91,94% e a segunda etapa no intervalo de 277,67-588,710C, com perda de massa 6,96%. A
Tabela 1 mostra os dados referentes ás curvas termogravimétricas.

Figura 1 – Curvas TG do BEA100, BEAM10, BEAM20 e
BEM100, em atmosfera de ar, na razão de
o
-1
aquecimento 10 C min
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Figura 2 – Curvas DTG do BEA100, BEAM10, BEAM20 e
BEM100, em atmosfera de ar, na razão de aquecimento
o
-1
10 C min

Tabela 1 – Dados termogravimétricos BEA100, BEAM10, BEAM20 e BEM100
Amostras
BEA100
BEAM10
BEAM20
BEM100

Etapas
1
2
1
2
1
2
1
2

o

Intervalo deTemperatura ( C)
129,23-267,34
267,34-493,75
134,64-273,13
273,13-588,71
136,91-277,67
277,67-588,71
154,32-297,35
297,35-585,69

ѐDĂƐƐĂ;йͿ
93,07
6,12
92,45
6,95
91,94
6,96
95,07
6,40

BEA100: Biodiesel etílico de algodão
BEAM10: Blenda 10% biodiesel etílico de mamona e 90 % biodiesel etílico de algodão
BEAM20: Blenda 20% biodiesel etílico de mamona e 80 % biodiesel etílico de algodão
BEM100: Biodiesel etílico de mamona.

A partir das curvas TG, determinou-se as estabilidades oxidativas das amostras, definidas como
sendo as temperaturas em que se iniciam as decomposições das mesmas. A Tabela 2 mostra a
estabilidade oxidativa, determinada por TG das amostras estudadas.
Tabela 2 – Estabilidade oxidativa, determinada por TG, das amostras estudadas
Amostras
BEA100
BEAM10
BEAM20
BEM100

Estabilidade oxidativa (°C)
129,23
134,64
136,91
154,32

O uso da curva TG mostrou que amostras com maior grau de insaturações são mais
susceptíveis ao processo de oxidação. Dentre todas as amostras, o BEM foi o que apresentou maior
estabilidade oxidativa. As blendas apresentaram estabilidade oxidativa crescente (BEA100 < BEAM10 <
BEAM20 < BEM100), com aumento do teor de BEM na blenda.
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5. CONCLUSÃO
Em ar sintético, o biodiesel etílico de mamona (BEM100) apresentou a maior estabilidade
térmica e oxidativa, fato atribuído à composição química da amostra, que apresenta maior percentual
de cadeias mono-insaturadas. O biodiesel etílico de algodão (BEA100) apresentou a menor estabilidade
térmica e oxidativa, uma vez que foi obtido do óleo de algodão, que apresenta maior percentual de
cadeias poli-insaturadas em sua composição química. As blendas apresentaram estabilidade crescente
com aumento do teor de biodiesel de mamona em biodiesel de algodão.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo avaliar os parâmetros físico-químicos das águas do Igarapé
dos Educandos e quantificar as concentrações de metais tóxicos ali existentes. As amostras foram
coletadas de setembro de 2010 a janeiro de 2011 na jusante do igarapé do Quarenta, sendo medidos, in
loco, os seguintes parâmetros físico-químicos: condutividade, pH, temperatura da água e turbidez. As
concentrações dos metais Zn, Cr, Cu, Pb foram determinadas por espectrometria de absorção atômica.

Palavras-chave: Metais tóxicos, Análise de águas, Absorção atômica.
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1. INTRODUÇÃO
A água é essencial à vida, é talvez o recurso mais precioso que a terra fornece à humanidade,
embora se observe tanta negligência e tanta falta de visão em relação a este recurso.
Pesquisas mostram que apesar de todos os esforços, a sua qualidade está se deteriorando cada vez mais
rápido, devido à crescente concentração populacional, falta de saneamento básico, poluição industrial,
transporte de petróleo e também pela contaminação por metais tóxicos nos diversos ambientes.
(ESTEVES, 1986; MANAHAN, 1999).
Pode-se verificar, mundialmente, aumento nos níveis desses metais tóxicos, e essa constatação tem
levado à formulação de estratégias para diminuir o impacto causado nesses ecossistemas que
sustentam a maior parte da biodiversidade. Talvez a Inglaterra tenha sido o primeiro país a introduzir
técnicas de tratamento e controle da qualidade da água (LIEBMAN, 1979).
A intervenção humana pode ser considerada como a maior responsável pela magnitude e frequência
da disposição dos metais, uma vez que a sua geração e utilização como subproduto nas atividades
industriais ocorre em escala exponencial, gerando diversos impactos em níveis locais e globais, levando
a um estresse contínuo na natureza e, consequentemente, a efeitos agudos ou crônicos à saúde dos
ecossistemas e do homem (BRAYNER, 1998).
Em Manaus, a instalação do Polo Industrial trouxe muito desenvolvimento e riquezas para a região,
porém deve-se lembrar que os produtos fabricados neste polo utilizam quantidades consideráveis de
metais tóxicos em seus processos, como exemplo a produção de motocicletas e eletroeletrônicos. E o
não tratamento dos rejeitos destes processos, que a maioria das vezes é descartado nos igarapés da
cidade, fez com que se elevasse consideravelmente os índices de contaminação por metais pesados nas
águas dos igarapés (SILVA, 1996; VALLE, 1998; DIAS, 2001).
Um destes igarapés que sofreram com a contaminação, por metais tóxicos, é o igarapé do Quarenta
que, segundo pesquisas, já possui elevados índices de contaminação (VALLE 1998, CHAVES 2008,
OLIVEIRA 2002). Este tem uma de suas nascentes no Conjunto Castanheira (Zona Leste) e sua jusante no
bairro de Educandos. No decorrer de seu curso, percorre parte do Distrito Industrial de Manaus, onde
pelas indústrias instaladas nas proximidades são despejados rejeitos, estes contaminam suas águas
fazendo com que estas estejam com índices alarmantes de contaminação, neste caso o Igarapé dos
Educandos é diretamente afetado, pois recebe toda a água proveniente do Igarapé do Quarenta.
Este trabalho foi desenvolvido com a finalidade de monitorar a contaminação do igarapé do
Educandos pelos metais Pb, Cr, Zn e Cu, advinda de resíduos domésticos e industriais, contribuindo para
a implementação de controle da poluição na bacia do Educandos.

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
A seguir serão apresentados os parâmetros físico-químicos nos pontos e meses coletados.

Tabela 1 - Resultados dos parâmetros físico-químicos ao longo dos sete meses de coleta.
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A partir da tabela 2 observa-se que o maior índice de acidez ocorreu no ponto 1 no mês de
setembro e o menor no ponto 3 no mês de fevereiro. E mostra que em geral o pH encontra-se acima de
6,0 nos pontos analisados. Porém, em uma das nascentes do igarapé do Quarenta os valores de pH
variam de 3, 2 a 5,6 (MELO, et al, 2006), isso mostra que há uma alteração no nível do Igarapé dos
Educandos. Segundo Melo (2006) “provavelmente a mudança de pH está relacionada a alterações
provocadas por substâncias provenientes de despejos industrial e doméstico na área de coleta, o que
corrobora com Silva (1999) quando afirma que “o aumento de pH na região em estudo pode estar
relacionado às interferências humanas.”
Em relação à temperatura das águas do ponto 4 no mês de setembro foram as maiores,
atingindo 32,9ºC e no ponto 1, do mês de fevereiro, foram medidas as águas com menor valor,
atingindo 27,0ºC. Pôde-se notar que as maiores temperaturas são medidas entre os meses setembro e
novembro, sendo que há uma diminuição nos meses de dezembro e janeiro. A variação dos valores de
temperatura pode estar relacionados à existência de mata ciliar em igarapés, oxidação biológica da
matéria orgânica e lançamento de despejos industrial e doméstico (MELLO, 2006).
A maior condutividade elétrica foi encontrada no ponto 4 no mês de março com aferição de
0,45 mS. No mesmo ponto porém, no mês de fevereiro, obteve-se a menor delas, 0, 22 mS, o que indica
a ação antrópica, pois na nascente são observados baixos valores de condutividade elétrica (menores
que 0,033 mS.cm-1)(MELO, 2006).
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Os maiores índices de turbidez foram medidos nos pontos 2 e 3 no mês de fevereiro atingindo
0,31 ppt, enquanto os menores foram medidos nos pontos 1 e 2 no mês de dezembro, atingindo 0,11
ppt. Pôde-se verificar que a turbidez nas águas do Igarapé do Educandos diminui com a chegada do
período chuvoso.

Tabela 2 - Concentrações em mg/L dos metais potencialmente tóxicos

Cr

n

Cu

Pb

Com base na Tabela 3 constatou-se que a maior incidência de Cr ocorreu no mês de dezembro,
com picos de 0,55 mg/L no ponto 4 do mesmo mês. O CONAMA 357/05 determina como concentração
limite de Cr na água 0,05 mg/L. Assim, tem-se que valores superiores a estes são tóxicos e cancerígenos.
Quanto às concentrações de Zn nos pontos analisados, todos ultrapassaram os limites impostos
pelo CONAMA 357/05, que é de 0,18 mg/L, com variações de 0,21 mg/L, no ponto 1 do mês de março, a
23 mg/L, no mesmo ponto do mês de setembro.
Em relação ao Cu todos os pontos nos diferentes meses apresentaram índices de concentração
maiores que o permitido pelo CONAMA 357/05, o qual limita em 0,009 mg/L o seu valor máximo. Em
janeiro houve maior incidência deste elemento, alcançando concentrações de 4,2 mg/L.
O Pb tem como concentração aceitável 0,01 mg/L estabelecida pelo CONAMA 357/05, porém foi
encontrada a concentração de 0,02 mg/L no ponto 1 do mês de setembro. Houve ocorrência deste
metal apenas entre os meses setembro e dezembro.
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3. CONCLUSÃO
O igarapé dos Educandos é um sistema aquático localizado em uma área urbana, portanto,
efluentes industriais e domésticos são lançados ao longo do seu percurso, contribuindo para o
agravamento da qualidade da água na cidade de Manaus. Isso pode ser corroborado pela caracterização
das concentrações de metais tóxicos e pelos parâmetros físico-químicos, cujos valores foram bastante
expressivos, isso evidencia que o grau de contaminação no igarapé dos Eduandos é bastante
considerável.
Diante das concentrações de metais tóxicos e a medição dos parâmetros físico-químicos é
importante à realização de mais coletas para uma maior confiabilidade dos dados e também para o
monitoramento da poluição deste igarapé, pois a utilização antropogênica de metais pesados contribui
para o aumento da presença desses metais nos compartimentos ambientais.
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1

RESUMO
Este artigo analisa as contribuições da aula prática no processo ensino-aprendizagem dos alunos em
Ciências. Para tanto, realizou-se uma atividade experimental relacionada à cromatografia de papel, que
foi aplicada em duas turmas do 9º ano do Ensino Fundamental em uma escola da rede pública de ensino
de Manaus- AM. O trabalho se organiza em dois momentos: um primeiro, teórico, em que se aponta a
dificuldade dos professores na escola de realizar uma aula prática, discutindo-se alguns critérios básicos
para essa escolha, em seguida faz-se uma abordagem sobre a cromatografia, apresentando o panorama
histórico, as técnicas e o seu uso no meio educacional; o segundo momento, prático, expõe a
organização da pesquisa, sua aplicação, análise e resultados. Esses resultados mostram que as
atividades práticas desenvolvidas contribuíram para favorecer a compreensão dos fenômenos tratados
em sala de aula, deixando visível a aprendizagem dos alunos. Mostraram também que tais atividades
têm um grande potencial motivador e desperta maior interesse nos alunos em realizar e participar das
atividades propostas, sendo este um fator relevante para no processo ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: aulas prática, ensino de ciências, cromatografia de papel
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1. INTRODUÇÃO
Estudos, como os realizados por Cruz (2000) e Mello (2011), mostram que os professores têm
grandes dificuldades de realizar aula práticas de ciências para o desenvolvimento de conteúdos
científicos em sala de aula. Dentre os principais motivos para essas dificuldades os autores mencionados
apresentam alguns problemas estruturais, tais como: laboratórios sucateados, falta de equipamento,
professores sobrecarregados, salas cheias, tempo de aula muito curtos, entre outros.
No entanto, as dificuldades ultrapassam esses limites, chegando a questões de cunho mais teórico
e metodológico, por exemplo, a seleção das atividades práticas a partir do conteúdo teórico trabalhado,
que não pode se distanciar de conteúdo científico. Neste sentido, Fourez (2003) aponta as atividades
práticas deverão está devidamente atrelada à teoria, ou seja, vinculada ao conteúdo para atingir o seu
objetivo que é aprendizagem de conceitos pelo aluno, passando pelos procedimentos na busca por
desenvolver atitudes.
Considerando o exposto, procurou-se, neste trabalho, discutir as dificuldades que os professores
encontram na realização de atividades práticas: escolha da atividade, relação com o conteúdo, etc., e
apontar algumas alternativas com o objetivo de analisar as contribuições da aula prática no processo
ensino-aprendizagem dos alunos em Ciências.
Para exemplificar a atividade prática, escolheu-se uma atividade experimental relacionada a
cromatografia de papel, pois relaciona-se ao conteúdo trabalhado na ocasião pelo professor. A atividade
foi aplicada em duas turmas do 9º ano do Ensino Fundamental em uma escola da rede pública de ensino
de Manaus-AM. A cromatografia de papel é um método se separação de mistura complexa, segundo
Skoog, Holler e Nieman (2002), Harris (2005), Peres (2002), Alquino Neto (2003), Degani, Cass e Vieira,
(1998) e Okumura, Soares e Cavalheiro (2002).
O trabalho se organiza em dois momentos: um primeiro, teórico, em que se aponta a dificuldade
dos professores na escola de realizar aulas práticas, discutindo-se alguns os critérios básicos para essa
escolha, a seguir faz-se uma abordagem sobre a cromatografia, apresentando o panorama histórico, as
técnicas e o seu uso no meio educacional; o segundo momento, prático, mostra a organização da
pesquisa, sua aplicação, análise e resultados.

2. A DIFÍCIL E IMPORTANTE ESCOLHA DE UMA AULA PRÁTICA: CRITÉRIOS BÁSICOS
Uns dos critérios nas escolhas das atividades práticas para uso escolar é que esta mantenha uma
relação, de alguma forma, com o cotidiano dos alunos (BRASIL, 1998) e que explicite uma relação
dialética com a teoria, não sendo somente uma escolha de uma prática qualquer que apresente:
mudança de cor, brilho, aquecimento, corrosão e expô-lo em sala/laboratório.
O objetivo das práticas não é o de fazer somente experiência em sala (FOUREZ, 2003), mas o de
proporcionar aos alunos uma melhor compreensão dos fenômenos químicos tratados antes em sala
(CRUZ, 2009). No entanto, se as práticas não forem bem escolhidas poderão vir a atrapalhar o processo
ensino-aprendizagem, mais do que ajudar; se elas não forem refletidas a tendência é que ocorra do
mesmo modo que a química de quadro e giz (MALDANER, 2006), não tendo relevância para o
aprendizado.
Neste sentido é de suma importância que as escolhas das atividades experimentais sejam de forma
contundente onde estas
[...] devem ser precedidas ou acompanhadas de aulas teóricas. A linguagem deve ser
simples e adequada ao grupo de alunos, as estratégias didáticas devem ser bem
escolhidas para que as atividades laboratoriais não sejam meras demonstrações.
Assim, a teoria, as demonstrações, o exercício prático e o experimento produzirão a
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interação entre o aluno e o aprendizado de maneira prazerosa. (CRUZ, 2009 p. 21 e
22).

Seguindo este princípio, Cruz (2009, p. 26) cita que as atividades práticas, no geral, poderão ser
desenvolvidas, no laboratório, visando vários objetivos:
Pode ser usado para demonstrar um fenômeno, ilustrar um princípio teórico, coletar
dados, testar uma hipótese, desenvolver habilidades básicas de observação ou
medida, propiciar à familiarização com os instrumentos, propiciar experiências com a
luz e o som, conhecer os hábitos alimentares e o modo de vida de determinadas
espécies. Há uma infinidade de ações e procedimentos a serem desenvolvidos em um
laboratório, não apenas a observação em microscópios ou a mistura de reagentes
químicos. Quando é feito um trabalho pedagógico coerente, em que o
desenvolvimento do aluno é apreciado, as atividades didáticas passam a ter um perfil
totalmente diferenciado.

O segundo critério é a relação das atividades práticas com o tempo: tempo que o professor tem
para prepará-las, tempo para aplicá-las e o tempo de aula. Bueno e Kovaliczn (2001) citam que das 40
horas-aulas semanais que o professor tem que exercer, parte é hora-aula, em sala, e parte é para
preparação de aula e atividades práticas. Somente que esta estrutura não vem sendo obedecida e o
professor acaba sobrecarregado com excessivas aulas, como uma simulação no Paraná:
Com a carga horária de três horas-aulas semanais para o ensino de Ciências, no final de
um mês o professor teve em torno de 12 horas-aulas e 24 horas-aulas bimestrais para
ministrar o conteúdo teórico-prático com atividades experimentais, realizar no mínimo
duas avaliações com os alunos e também a recuperação daqueles com baixo
rendimento escolar.
Considerando que em cada atividade experimental foram utilizadas duas horas-aulas
(tempo mínimo necessário na maioria das vezes para uma aula em laboratório), e que
as turmas em geral são numerosas (36 alunos), e ainda, se dividirmos cada turma em
dois grupos e utilizarmos uma hora-aula para a realização da mediação didática, o
professor terá usado todas as aulas de Ciências da semana (três horas-aulas semanais),
geralmente na abordagem de um único tema em uma aula experimental. (BUENO e
KOVALICZN, 2001, 5 e 6).

Entende-se que esse seja um dos principais critérios que levam muitos professores a não realizar
atividades práticas com a devida frequência. Por conseguinte, as aulas de ciências ficam fortemente
atreladas a aulas expositivas, centradas somente no aspecto teórico do ensino.
Nesse sentido, concorda-se com Fourez (2003) que esse tipo de aula, meramente expositiva, faz
com que o ensino de ciências seja fortemente acumulativo, não contribuindo para que o aluno faça
relação entre o conteúdo trabalhado pelo professor e sua aplicação. Isso também é discutido por
Gonzaga (2006) quando enfatiza que a falta de espaço nas escolas para o fomento da pesquisa e o
visível culto ao enciclopedismo que incrementa a memorização dos conteúdos.

3. CONHECER A CROMATOGRAFIA: PANORAMA HISTÓRICO E TÉCNICAS, E O SEU USO NO
MEIO EDUCACIONAL
A escolha pela exemplificação da aula prática experimental cromatografia de papel, além de
relacionar-se ao conteúdo trabalhado em sala de aula pelo professor, ocorreu em virtude de pesquisas
feitas no âmbito da proposta do projeto Uirapuru- Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência), de metodologias e, outras técnicas, para contribuir para o Ensino de Ciências.
Segundo Skoog, Holler e Nieman (2002), cromatografia é uma técnica muito conhecida como sendo
um eficaz método de separação de misturas complexas. Esta separação ocorre visivelmente nas cores:
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separando os componentes da mistura a partir do arrasto, ou faixa de cor. De acordo com o autor, o
nome cromatografia surgiu da junção das palavras gregas “croma”, que significa cor e “graphein”, que
significa escrever (idem, 2002) e foi idealizado por M Tswett, importante pesquisador botânico russo, na
separação de pigmentos de plantas.
Segundo Harris (2005, p.543) no ano de 1903 Mikhail Tswett
[...] aplicou pela primeira vez a cromatografia de adsorção na separação de pigmentos
de plantas, usando um hidrocarboneto como solvente e a inulina (um carboidrato) em
pó como fase estacionaria. A separação das bandas coloridas fez com que a técnica
fosse chamada de cromatografia, [...]. Mais tarde, Tswett descobriu que o CaCO 3 ou a
sacarose também podiam ser usados como fases estacionarias.

A técnica, de modo geral, é conhecida pela utilização de dois termos: fase móvel e fase
estacionária. Segundo Peres (2002, p. 227)
[...] a fase estacionária pode ser um sólido ou um líquido dispostos sobre um suporte
sólido com grande área superficial. A fase móvel, que pode ser gasosa, líquida ou ainda
um fluido supercrítico, passa sobre a fase estacionária, arrastando consigo os diversos
componentes da mistura.

A Figura 1, abaixo, vem ser um exemplo cromatográfico de fase móvel (álcool e água) e fase
estacionaria (filtro de papel).

Figura 1 – exemplo cromatográfico

Já as técnicas são, hoje em dia, inúmeras, sendo que 05 se destacam como as mais utilizadas:


(1) a cromatografia de camada delgada – CCD, que tem a sílica gel como sendo a mais
frequentemente utilizada. Este, a sílica gel, é a fase estacionaria e ela pode revestir
finamente uma placa de vidro ou de alumínio;



(2) a cromatografia de alta eficiência-CLAE, que anteriormente era conhecida como
cromatografia de alta pressão. Este termo, pressão, foi substituído por alta eficiência
depois de se ter percebido que o que diferencial não era a pressão e sim o desempenho;



(3) a cromatografia gasosa – CG, que utiliza um gás atuando como uma fase móvel sobre
um solvente líquido ou sólido: fase estacionaria;



(4) a cromatografia de papel – CP, que é um método de separação de misturas, sendo esta
arrastada por uma fase móvel, o soluto. A fase estacionaria seria aqui o papel



(5) e a cromatografia de adsorção (do giz) que é muito similar ao de papel, somente
mudando a fase estacionária, papel, para o giz. (ALQUINO NETO, 2003)

Ainda sobre as técnicas, Degani, Cass e Vieira, (1998, p. 22) nos falam que a cromatografia de papel
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[...] é uma técnica de partição líquido–líquido, estando um deles fixado a um suporte
sólido. Baseia-se na diferença de solubilidade das substâncias em questão entre duas
fases imiscíveis, sendo geralmente a água um dos líquidos. O solvente é saturado em
água e a partição se dá devido à presença de água em celulose (papel de filtro).

Analisando as técnicas cromatográficas citadas e trazendo a discussão para o campo educacional,
observa-se que estas são mais utilizadas em processos industriais e no campo da pesquisa do que na
área educacional escolar, salvaguardando a CP devido a sua “simplicidade, facilidade de execução e
possibilidade de uso de amostras coloridas, em pequenas quantidades” (OKUMURA, SOARES e
CAVALHEIRO, 2002 p. 680). Como afirmar isto? Basta observar os principais livros de Ensino
Fundamental do 9º ano e livros do Ensino Médio de Ciências, e se notará que as técnicas de
cromatografia, são pouco citadas como uma técnica de separação de misturas.

4. METODOLOGIA
A presente pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública da rede estadual de ensino, localizada
na parte central da cidade de Manaus-AM, com duas turmas do 9º ano do Ensino Fundamental 9º ano 1,
composta por 34 alunos, e 9º ano 2, com 31 alunos. A escolha por esta escola ocorreu em virtude do
programa institucional de bolsa de iniciação à docência Uirapuru- PIBID, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas- IFAM que atua na escola, e do qual fazemos parte.
De modo geral, a pesquisa contemplou três momentos:
1º. Momento - caracterizou-se pela observação em sala de aula a para de identificação do
conteúdo que se estava sendo trabalhado e no diálogo com o professor para planejamento de uma
intervenção em sala. A intervenção fazia parte do cronograma de atividades apresentados, neste
estudo, que foi firmado com o professor, em uma atividade prática, a cromatografia de papel. Esta
atividade estava de comum acordo com o conteúdo desenvolvido em sala de aula pelo professor, que
era separação de mistura, identificado no decorrer do acompanhamento das aulas do professor,
2º. Momento - aplicação da atividade prática nas duas turmas em questão. Esta foi desenvolvida
em sala devido a não existência de um laboratório na escola. A sala foi disposta em cinco grupos de
alunos, onde cada grupo recebeu um roteiro da atividade e os seguintes materiais e reagentes: dois
copinhos (um contendo água e o outro álcool), tiras de papel filtro (filtro de coar café), pincéis a base de
água, pinceis atômicos. Logo em seguida foi explanado o roteiro e o objetivo da prática.
A figura 2 e 3, mostram os materiais e os reagentes utilizados na atividade e o procedimento que
eles deveriam seguir.

Figura 2 – Materiais e reagentes
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Figura 3 – O procedimento

Para o desenvolvimento da prática foi estabelecida uma sequência com os alunos em três partes:
1ª. Parte: pegar duas tiras de papel filtro, três pinceis hidracor de cores distintas; fazer,
separadamente, três pontos, a cerca de dois centímetros da base e levá-los aos copinhos um contento
água e outro contendo álcool;
2ª. Parte: semelhantemente à primeira parte, mas em vez de fazer três pontos, traçar uma reta na
horizontal, bem abaixo a cerca de tantos centímetros da base, uma sobre a outra.
3ª. Parte - pegar uma tira de papel filtro, dois pinceis hidracor, de cores distintas, e um pincel
atômico; marcar dois pontos, onde em cada ponto deverá conter: pincel atômico e pincel hidracor,
respectivamente (a distâncias dos pontos é igualmente ao primeiro); levar este a um copo contendo
água.
3º. Momento - a aplicação do questionário com os alunos das duas turmas em questão: 9º ano 1 e
9º ano 2. Foram elaboradas, ao todo, cinco perguntas, objetivas, que relacionava a prática ao conteúdo
e sobre a aceitação desta atividade.

5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
5.1 Referente à atividade prática
No tempo determinado (45 minutos) todos os grupos formados, haviam conseguido desenvolver a
prática e alcançado resultados satisfatórios: que era verificar qual fase móvel arrastaria melhor (água ou
álcool), que cores são melhores arrastados e, no caso do pincel atômico e pincel hidracor, quem é
separado e por que.

Figura 4 – Resultados alcançados

Uma questão importante, discutida com os alunos, é que a separação, acontecia devido ao
diferencial de polaridades das substâncias. Por isso, os solventes e os pincéis foram classificados, a partir
de suas composições, como sendo polar ou apolar, como é demonstrado na Tabela abaixo:
Tabela 1 - Polaridades dos reagentes e dos pinceis
Água (H 2 O)
Álcool
(CH 3 CH 2 OH)

Substância polar

CH 3 CH 2 -

Parte apolar do álcool

OH

Parte polar do álcool
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Pincel hidracor (base d'água)

Polar

Pincel atômico (base de
álcool)

Bipolar: polar e apolar

O fato de uma substância possuir dupla polaridade, como é caso do álcool, não lhe dá característica
suficiente para arrastar produtos/eluentes polares e apolares com tanta eficiência quanto um solvente
de uma única polaridade, como é o caso da água. Isto foi observado para a maioria dos experimentos
cromatográficos com pincéis a base de água, que apresentaram deslocamento com pouca eficiência,
distância percorrida, quando a fase móvel foi o álcool, e duas vezes maior, quando a fase móvel foi a
água, como é apresentado na Figura 5. A dupla polaridade é, de certo modo, uma divisão das forças.

Figura 5 – Resultados alcançados

Outro dado observado foi o pincel atômico e a base de água, juntos, na água como fase móvel. A
dupla polaridade presente no pincel atômico não fez com que este fosse arrastado pela força polar da
água, ocorrendo dessa forma a separação da mistura, ou seja, somente a tinta a base de água foi
deslocado. Figura 6.

Figura 6 – Resultados alcançados

Estes resultados aguçaram bastante os alunos que constantemente questionavam sobre a
separação e se outros solventes poderiam ser utilizados como fase móvel. Lembrando aqui, a
importância das questões e dúvidas surgidas durante a prática, que eram discutidas, havendo grande
interação entre os alunos e estes e o professor.

5. Referente ao questionário aplicado
A aplicação do questionário não teve o objetivo de avaliar a capacidade do aluno a cerca do
conteúdo trabalhado, mas de avaliar o próprio a atividade prática, como proposto por Mendes e
Martins (2006), e analisar se esta correspondeu ou não as perspectivas esperadas para ela: aceitação,
compreensão; ligação desta com a teoria ministrada em sala e melhor compreensão dos conteúdos
abordados em sala.

2576

Na primeira pergunta (avaliação da atividade prática realizada), as repostas variaram bastantes,
sendo que, na Turma A, 11 alunos marcaram Ótimo; 21 Bom; 02 Razoável e nenhum aluno marcou a
questão Deficiente. Já na Turma B: 16 alunos escolheram Ótimo; 12 Bom; 02 Razoável e 01 Deficiente.

Figura 7 – Resposta da pergunta número 1 do questionário - Turmas A e B

Uma análise do gráfico mostra que as notas se concentraram entre Bom e Ótimo, sendo que na
Turma A, a maioria avaliou como Bom e na Turma B, a maioria avaliou como Ótimo. Com isso, pode-se
afirmar a atividade prática foi bem feita aceita pelos alunos.
A pergunta número dois (se os alunos haviam compreendido a prática como sendo um tipo de
separação de mistura), na turma A, 27 alunos responderam Sim, 07 responderam Não. Já na Turma B,
foram 29 alunos que responderam Sim e 02 responderam Não.

Figura 8 – Resposta da pergunta número 2 do questionário - Turmas A e B

As respostas dadas revelam que a maioria dos alunos das turmas A e B conseguiu perceber que a
CP era um tipo de separação de mistura. A atividade prática, por ser de fácil entendimento pelos alunos
(CRUZ, 2009) demonstrou ter possibilitado aos alunos não somente desenvolver um roteiro de uma
prática qualquer mecanicamente, mas compreender o que se está sendo feito.
Referente à questão três (se a prática estava de acordo com o conteúdo ministrado), na Turma A,
30 alunos responderam Sim, 04 responderam Não. Estes números foram semelhantes na Turma B, onde
27 alunos responderam Sim e 04 responderam Não.
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Figura 9 – Resposta da pergunta número 3 do questionário - Turmas A e B

A pergunta três analisa a ligação teórica e prática a partir da percepção do aluno, uma das questões
centrais ao se trabalhar com a atividade prática como apontam Fourez (2003), Bueno e Kovaliczn (2001),
Cruz (2009), entre outros. Nota-se que a atividade atingiu esse objetivo, tendo em vista o grande
percentual de alunos que responderam favoravelmente a essa questão.
Correlação a pergunta de número quatro (se a prática ajudou a compreender melhor o conteúdo
de química), na Turma A 27 responderam Sim e 07 responderam Não. Já na Turma B, todos os 31 alunos
responderam Sim.

Figura 10 – Resposta da pergunta número 4 do questionário - Turmas A e B

Os resultados dessa questão confirmam à questão anterior, mostrando que a atividade prática foi
um fator relevante para que os alunos compreendessem o conteúdo trabalhado, no caso, separação de
mistura. Tais resultados reforçam a necessidade de as atividades práticas estarem devidamente atrelada
à teoria, como aponta Fourez (2003).
Referente a quinta e última questão (se deveria haver mais atividade prática em sala de aula), na
Turma A, 28 alunos marcaram Sim e 06 marcaram Não. Já na Turma B, 30 responderam Sim e 01
respondeu Não.
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Figura 11 – Resposta da pergunta número 5 do questionário - Turmas A e B

Como se vê no resultado dessa questão, os alunos são favoráveis a uma maior presença de
atividade prática em sala de aula. Essa presença no ensino-aprendizagem de ciências é algo
indispensável, para os professores que acreditam que “[...] a melhoria do ensino está na introdução de
aulas práticas no currículo” (MELO, 2011, p. 2).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho procurou discutir as dificuldades que os professores encontram na realização de
atividades práticas e apontar algumas alternativas com o objetivo de analisar as contribuições da
atividade prática no processo ensino-aprendizagem dos alunos em Ciências.
Dentre as dificuldades encontradas, observou-se tanto pelo estudo teórico quanto pela experiência
realizada na escola, que salas de aula com um número excessivo de alunos, tempo de aula muito
reduzido, professores sobrecarregados de aulas, falta de tempo para preparar atividades práticas são
fatores determinantes para que tais atividades não ocorram com regularidade na escola.
Algumas alternativas apontadas para mudar esta realidade decorrem da criação de espaços com
laboratórios bem equipados e um técnico credenciado que possa apoiar os professores no
desenvolvimento das atividades práticas, que precisam estar relacionadas com o conteúdo teórico
ministrado em sala.
Quanto à análise das contribuições das atividades práticas realizadas nesta pesquisa o estudo
mostrou que tais atividades contribuíram para favorecer a compreensão dos conteúdos tratados em
sala de aula, deixando visível a aprendizagem dos alunos. Mostrou também que essas atividades têm
um grande potencial motivador e desperta maior interesse nos alunos em realizar e participar das
atividades propostas, sendo este um fator relevante para no processo ensino-aprendizagem em
Ciências.
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AULA EXPERIMENTAL SOBRE A TEMÁTICA ‘GASES’ NUMA TURMA DO PROEJA
DO IFPB CAMPUS JOÃO PESSOA
S. D. G. Marques, A. C. Silva, A. M. T. A. Figueiredo, N. Silva, E. M. Brandão
Instituto Federal da Paraíba

RESUMO
O presente trabalho foi fundamentado em uma experimentação que abordou a temática ‘Gases’,
tendo como um dos objetivos a coadunação entre a teoria e a prática, no intento de facilitar o
processo de ensino e aprendizagem. O experimento, denominado ‘pressômetro’, foi utilizado para
medir a diferença de pressão enquanto varia-se o volume. Este foi elaborado com materiais
alternativos e de baixo custo financeiro. Durante a aplicação desta atividade, houve a
contextualização do assunto com algumas situações do dia-a-dia presenciadas pela maioria dos
alunos em suas casas e/ou em seus trabalhos, levando-os a um questionamento e, despertando
assim, a curiosidade deles. A pesquisa foi desenvolvida no IFPB campus João Pessoa, numa turma da
3ª série do Ensino Médio do PROEJA, durante as aulas de Química. Este trabalho gerou a interação
do alunado com a experimentação, por meio de debates com os colegas, respeitando a
heterogeneidade de cada um. Oferecendo a todos a participação ativa, bem como a compreensão do
tema trabalhado. Com relação à obtenção dos resultados, foram elaborados dois questionários, um
pré, que analisou o assunto teórico, e um pós, que teve o intuito de constatar se a aula experimental
contribuiu para uma aprendizagem eficaz. Ambos continham questões de múltipla escolha e
questões abertas, permitindo assim que os dados fossem tratados de maneira quantitativa e
qualitativa. Nesta última, pôde ser observada a evasão escolar, a carga horária reduzida e a ausência
de laboratório para aulas experimentais. Todavia, a relação teoria/prática, a motivação dos
discentes, a contextualização e a interação da turma superou as dificuldades, sem contar o aspecto
visual que foi decisivo para a compreensão do conteúdo e interesse entre os educandos.
Palavras-chave: aula experimental, gases, materiais alternativos, PROEJA.
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INTRODUÇÃO
Em um regime supletivo, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma metodologia ‘conteudista’ para
a difusão do conhecimento, dificulta ainda mais a habilidade cognitiva dos educandos que não
puderam cumprir em idade própria os seus estudos, e se encontram defasados na relação
série/idade.
Na EJA, ocorre ainda, a precariedade de recursos e de infraestrutura, que muitas vezes,
desestimulam os discentes e quase sempre não são usados tecnologias como computadores com
acesso à internet, dispositivos midiáticos e materiais de laboratório para a elaboração de práticas. O
quadro negro é, na maioria das instituições, a única ferramenta disponível, sendo assim, o
instrumento mais importante do trabalho docente no contexto desta modalidade de ensino.
Além disso, é sabido que muitos estudantes da EJA apresentam uma exaustiva jornada de trabalho,
consequentemente, não possuem tempo hábil para estudos extra-classe, este pode ser um dos
fatores que ocasionam numa incompreensão da contextualização dos tópicos de nível médio, da
situação-problema trazida para a classe, causando a inexistência do questionamento e/ou
entendimento, pois os educandos não identificam a importância da Química em seu cotidiano.
Em concernência ao ensino de Química, os problemas metodológicos nesta área são comumente
citados em pesquisas sobre didática e docência, pois a maioria dos alunos, tanto de escola regular e
principalmente da modalidade EJA, acham alguns conteúdos químicos complexos e nada atrativos.
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio -PCNEM- para as Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias (CNMT) (BRASIL, 2002, p.133) há uma recomendação sobre a
relevância das atividades coletivas ou individuais dos discentes, em que suas preferências e
interesses possam se manifestar, e suas diferenças singulares possam ser reveladas e valorizadas, o
que também contribui significativamente para a motivação, para o desejo de aprender.
Desta forma, o ensino de Química é apresentado como uma prática social no âmbito sócioeconômico-político, não sendo, portanto, uma atividade neutra, pois traz benefícios para todos e
contribui para assegurar os direitos fundamentais dos indivíduos, em todos os níveis.
Para tanto, este trabalho estruturou-se numa pesquisa-ação efetivada a partir de um novo
paradigma educacional, fundamentado no processo eficaz de construção do conhecimento e no
respeito à diferença.
Numa perspectiva de ação holística que relaciona o homem e a natureza, tendo como referência o
esgotamento dos recursos naturais, cuja degradação é realizada pelo ser humano, é que se propõe
esta prática educativa ao se utilizar materiais alternativos, enfatizando as temáticas de reuso e
reciclagem.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Constituição Federal de 1988 proclama que “a educação, direito de todos e dever do estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho” (BRASIL, 1988, art. 205).
Dessa forma, este ensaio foi realizado em uma turma do PROEJA (Programa Nacional de Integração
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade EJA). Uma das finalidades deste
programa é atender a demanda de jovens e adultos com a oferta de educação profissional técnica de
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nível médio, da qual, em geral, são excluídos, bem como, em muitas situações, do próprio Ensino
Médio (BRASIL, 2009, p. 12).
Logo, a educação de adultos inclui a educação formal, a educação não-formal e o espectro da
aprendizagem informal e incidental disponível numa sociedade multicultural, onde os estudos
baseados na teoria e na prática devem ser reconhecidos (IRELAND; MACHADO; PAIVA, 2004, p. 42).
O PROEJA foi elaborado por meio da união de ações complexas que geram desafios, em que o
sucesso só é alcançado com a participação social. A atribuição governamental consiste em corroborar
no desenvolvimento e na aplicabilidade desse programa, para que não se busque somente a
inclusão, mas que se construa uma sociedade igualitária politicamente, economicamente e
socialmente e, que este, seja voltado para o mundo do trabalho (BRASIL, 2007, p. 8).
Em relação à disciplina Química, quando se trata da interpretação dos conceitos químicos, é
necessário que estes sejam compreendidos como uma construção da mente humana em contínua
mudança e não somente como um conjunto de conhecimentos isolados (BRASIL, 1999, p. 66).
Segundo Arroio et al. (2006, p. 173), a maneira como esta ciência é abordada nas escolas, isto é, de
forma puramente teórica, pode ter contribuído para a difusão de concepções distorcidas, como
consequência deixando a maioria dos discentes entediados. Ela é explanada como algo que se deva
memorizar e que não se aplica a diferentes aspectos da vida cotidiana.
De acordo com os PCNs, para se seguir o fio condutor no ensino de Química, combinando visão
sistêmica do conhecimento e formação da cidadania, há necessidade de se reorganizar os conteúdos
químicos atualmente ensinados, bem como a metodologia empregada (BRASIL, 1999, p. 67).
Para isso, surge o planejamento participativo que acolhe as diferentes concepções de linguagem,
realidade, formas de subjetivação e que sugere um currículo interdisciplinar, pluri ou transdisciplinar
em que as diferenças têm caráter de positividade (LOCH, 2009, p. 20).
Deste modo, esta pesquisa propõe a produção de uma nova metodologia na área de Química, que
proporcione resultados mais favoráveis na aprendizagem dos alunos do 3º ano do PROEJA,
corroborando assim, para construir melhorias e soluções perante o ‘fadado’ ensino tradicional.

METODOLOGIA
O trabalho em questão foi desenvolvido a partir de uma abordagem quantitativa e qualitativa, sendo
a pesquisa-ação a técnica metodológica utilizada. Este estudo efetivou-se em uma turma da 3ª série
do Ensino Médio do PROEJA, com lócus no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba (IFPB) campus João Pessoa-PB.
A pesquisa foi baseada em um experimento que contemplou o assunto ‘Gases’, onde se pôde falar
de maneira contextualizada, pois na maioria das vezes, ele é entendido de maneira totalmente
teórica.
Assim sendo, foi construído um equipamento denominado ‘pressômetro’ (Figura 1). Para a sua
construção foram utilizados materiais de baixo custo, como: uma panela com tampa, um prato de
diâmetro menor que a tampa da panela, um manômetro (instrumento utilizado para medir a
pressão), uma mangueira para encher tanque de motocicletas e fita veda rosca.
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Figura 1. Instrumento de medição da diferença de pressão – ‘pressômetro’.

Para a etapa de elaboração, foi necessário furar a panela com um diâmetro de aproximadamente 1
cm na parte lateral e acoplar a mangueira ao furo e ao manômetro. Feito isto, já foi possível medir a
pressão dentro da panela, para finalmente, empurrar o prato até a metade da altura do recipiente e
se observar a diferença de pressão contida dentro da própria panela.
O ‘pressômetro’ é uma simulação do que acontece com a pressão quando o volume do gás é
reduzido ou expandido, se a temperatura estiver constante.
A marcha sistemática utilizada foi: aula teórica (quadro e giz); avaliação da aula teórica; aula prática
com o experimento e com animações em multimídia; avaliação da aula prática. Vale frisar que o
conteúdo trabalhado, tanto na aula teórica, como na prática foi ‘Gases’, explanou-se sobre seus
conceitos, aplicações, grandezas e sobre a Lei Isotérmica.
Descrevendo detalhadamente as etapas supramencionadas foram realizadas: a priori, uma aula
teórica da temática em questão e, por conseguinte, aplicação de um instrumento avaliativo pré
contendo seis questões de múltipla escolha sobre o tema ministrado.
Em seguida, exibiu-se uma animação de uma câmara de ar, em que foi possível variar algumas
grandezas como: número de moléculas, temperatura e volume e, ainda, observar o que acontecia
com a pressão do gás contido em todos os casos.
Posteriormente, foi realizada a aula prática com o equipamento ‘pressômetro’. Após a aplicação do
experimento, passou-se um instrumento avaliativo pós, similar ao primeiro, contendo seis questões
de múltipla escolha e duas interrogativas com questionamentos sobre a aula experimental e se esta
pôde favorecer o aprendizado dos estudantes. Vale salientar que estavam presentes 18 alunos nos
dois momentos, pré e pós, das respectivas aulas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a aplicação dos questionários, obteve-se as respostas das questões de múltipla escolha, em que
foi possível com estas construir o Gráfico 1, este ilustra um comparativo entre a quantidade de
acertos dos alunos no momento pré e no pós, prática.
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Gráfico 1. Acertos, pré e pós, relacionados à aplicação dos instrumentos avaliativos.

Neste Gráfico, no momento pré, onze alunos acertaram a questão 1, este foi o mesmo número de
estudantes que acertaram a questão 3. Enquanto que, doze alunos acertaram a questão 2 e oito, a
questão 4. Por outro lado, no momento pós, houve uma evolução na quantidade de acertos, doze,
quatorze, quinze e treze alunos acertaram as questões 1, 2, 3 e 4, respectivamente.
Numa breve visualização ainda deste Gráfico, percebe-se, no geral, um resultado enaltecedor no que
tange ao desempenho dos estudantes, sendo o método alternativo (aplicação do experimento) o
alicerce para a evolução quantitativa nas respostas ao questionário.
Todavia, durante a aula teórica, os alunos não sentem interesse em aprender algo que para eles é
abstrato ou dispensável no dia-a-dia. Assim sendo, o experimento em questão foi realizado com a
intenção de modificar a situação de apatia por parte dos estudantes, estimulando um maior nível de
criticidade, aonde eles, por meio da análise, pudessem avaliar a prática relacionada à teoria e julgar
como verdade ou não o novo conceito lecionado, de acordo com suas próprias conclusões e
observações.
Portanto, no transcorrer da aplicação do ‘pressômetro’, com o uso do manômetro, os discentes
mediram a pressão do ar com a panela fechada, em seguida os educandos conseguiram mensurar a
diferença (variação) de pressão quando a tampa foi sendo baixada, com consequente diminuição do
volume do gás dentro da panela.
Em meio à observação do funcionamento do equipamento na aula experimental, os discentes
discutiram a transformação isotérmica, um dos conceitos da temática ‘Gases’, outros conceitos sobre
o referido tema também foram discutidos. Os estudantes discorreram que aulas
práticas/contextualizadas são potencialmente mais estimulantes que as teóricas/expositivas.
Diante do exposto, o que deve ser feito, na verdade, é propor ao nosso público-alvo, por meio de
certas contradições básicas, sua situação existencial, concreta, presente, como problema que os
desafia e, assim, lhes exige respostas, não só no nível intelectual, mas no nível de ação e pró
atividade (FREIRE, 2005, p. 100). Dessa maneira, instigando a curiosidade de nossos alunos, o
aprendizado fluiu naturalmente, tornando-o mais fácil e duradouro.
O Gráfico 2 esquematiza a diferença de acertos entre os instrumentos avaliativos, ou seja, demonstra
quantos acertos a mais foram obtidos no instrumento pós.
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Gráfico 2. Diferença de acertos, pré e pós.

Constata-se no Gráfico 2 que a diferença foi satisfatória após a aplicação da aula experimental.
Assim, a aplicação do ‘pressômetro’ implicou em resultados positivos. Todavia, nas questões (5 e 6)
a quantidade de acertos no momento pré foi a mesma do momento pós, isto é, não foi obtido
diferença alguma nestas questões, como pode ser observado nos dois gráficos. Mais o que pode ter
contribuído para tal resultado?
Como já foi dito inicialmente os instrumentos, pré e pós, respondidos, proporcionaram a discussão
dos resultados que serão aqui tratados quantitativamente e qualitativamente. As abordagens
quantitativas e qualitativas não são excludentes e até pode-se dizer que estas se complementam,
visto que existem fatos que são de domínio quantitativo e outros que são de domínio qualitativo nos
campos da pesquisa (OLIVEIRA, 2008, p. 60).
Essa afirmação deixa explícita a necessidade de tratar os dados sob o foco das duas abordagens, pois
estamos lidando com pessoas e, neste caso, há vários fatores que podem interferir de forma
significativa na coleta dos resultados quantitativos.
Desta forma, é incoerente levar em consideração apenas a parte quantitativa, uma vez que há vários
fatores externos e internos que influenciam o discente, assim como na relação dele com o docente e,
consequentemente, afetam o aprendizado de forma positiva e por vezes negativa.
Ao longo da aplicação do experimento, os alunos ficaram atentos, curiosos e interessados em
observar a variação da pressão. Esta situação ficou registrada na Figura 2.
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Figura 2. Momento de interesse durante a aplicação do ‘pressômetro’.

Complementando esta análise qualitativa, estão elencadas, a seguir, algumas respostas descritas
pelos próprios alunos. Estas foram coletadas por meio das seguintes questões abertas: i) Você gostou
desta prática? Por quê? ii)O que você acha da realização de aulas práticas durante as aulas de
Química? Ambas as questões estão contidas no instrumento pós.

i)

“Sim, pois temos maior concentração da Química em aula prática, no meu ponto de vista
ficou bem mais interessante”;

ii)

“Super importante, pois aprender na prática facilita no aprendizado”;

iii)

“Sim, pois uma aula prática ajuda bastante no desempenho dos alunos e na interação
dos mesmos”;

iv)

“Foi uma oportunidade única”;

v)

“Sim, porque saímos da rotina, e podemos constatar aquilo que aprendemos no dia-a-dia
das aulas, além de nos despertar a aprender mais”;

vi)

“Gostei porque foi uma aula diferente e serviu como forma de estimular o interesse na
matéria”;

vii)

“Acho que tem que acontecer mais vezes”.

Conforme as referentes respostas do alunado pôde-se concluir que, quanto mais o professor se
utilizar da criatividade para ajudar a desenvolver e ampliar o conhecimento, maior será a motivação
dos discentes e, por conseguinte, a qualidade do ensino e a ampliação de possibilidades de estímulos
cognitivos para com eles.
Ao romper com a rotina diária de aulas teóricas, contextualizando cada assunto com o cotidiano, o
trabalho em sala de aula torna-se mais prazeroso para todos os atores do processo de ensino e
aprendizagem e, principalmente, para os alunos que compõem a EJA. Neste trabalho, a
multiplicidade do alunado foi respeitada e utilizada como potencialidade no planejamento do
desempenho didático descrito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa buscou melhorar o processo de ensino e aprendizagem da disciplina Química,
discutindo os conceitos não só teoricamente, mas problematizando sobre suas utilidades e
funcionalidades, levando em consideração as condições de vida dos alunos, o bom reuso de
materiais alternativos, a importância do conhecimento no seu dia-a-dia e o respeito à diversidade.
Por outro lado, trabalhar com a EJA, significou também, respeitar o conhecimento prévio que muitos
já possuíam. Tal fato foi deveras relevante e estimulador, propiciando debates e indagações durante
a alusiva prática.
Neste experimento, os discentes também desenvolveram a capacidade de raciocínio,
compreendendo os conceitos químicos, por meio de práticas contextualizadas com o cotidiano,
sendo possível inserir o conhecimento químico através da motivação e da curiosidade.

2587

Além disso, a forma do aprender dos educandos da EJA foi respeitada, tendo em vista os potenciais e
não a idade, classe social, cultura e/ou língua. O escopo deste trabalho se baseou na multiplicidade
onde as diferenças são vistas como oportunidades de aprendizagem e não como barreiras
intransponíveis.
Para tanto, o uso de materiais de baixo custo e fácil aquisição demanda criatividade de professores e
discentes, bem como desperta a curiosidade nos estudantes. Além disso, a reutilização de materiais
contribuiu para uma conscientização, pois gerou reflexões e sensibilização para com os estudantes
frente aos problemas ambientais.
Destarte, é notório que as metodologias obsoletas de ensino não satisfazem mais as exigências da
educação na atualidade. A aula tradicional, mesmo possuindo sua importância, precisa ser
complementada com outras propostas didáticas. Desta maneira, a aula prática surge como um
relevante subsídio para a docência em Química em todos os níveis e modalidades de ensino.
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RESUMO
Neste artigo, serão apresentados dados obtidos de uma pesquisa realizada em Escolas da rede
Pública Estadual de Nível Médio dos Municípios de Pau dos Ferros e Marcelino Vieira – RN, (E. E.
Professora Maria Edilma de Freitas e E. E. Desembargador Licurgo Nunes) que discuti a respeito da
importância da utilização de aulas experimentais nas escolas para o ensino da química. O trabalho além
de diagnosticar as condições da infraestrutura encontrada nas escolas para o ensino de química buscou
analisar as situações do ensino dessa disciplina, na qual foi constatada a carência de aulas práticas por
parte dos alunos, foi, no entanto aplicada uma aula experimental com 40 alunos com a finalidade de
demonstrar a importância e a necessidade desse método como ferramenta de estudo na resolução de
situação-problema.

Palavras-chave: Diagnóstico escolar, Aulas experimentais, Ensino de química.
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1. INTRODUÇÃO
O ensino de química, assim como o de qualquer outra ciência da natureza, requer a utilização de
práticas e procedimentos metodológicos para uma melhor concretização de seus conteúdos. A falta de
aulas experimentais exclui o aluno de saber lidar com conceitos reais, assim fazendo com que o mesmo
não tenha uma visão mais ampla dessa ciência, passando a mostrar um desinteresse pela disciplina.
Moreira e Diniz (2002) explicam que a relevância das atividades experimentais no ensino das ciências é
praticamente inquestionável. Mas para que os objetivos sejam alcançados e as habilidades
desenvolvidas em toda a sua potencialidade, é preciso que as atividades estejam enquadradas dentro
de uma perspectiva construtivista. Os problemas que se levantam acerca do uso do trabalho
experimental nas aulas de ciências não residem tanto na quantidade do trabalho experimental
realizado, mas são muito mais uma questão de qualidade, de natureza, de contexto e de objetivos
(Matos e Morais, 2004).
Cabe ao professor procurar adequar às atividades experimentais com a realidade vivida pelos
alunos e com os conteúdos exposto em sala de aula. As questões que serão colocadas durante as aulas
práticas devem seguir uma linha de raciocínio, ou seja, o grau de dificuldade exigido nos problemas deve
aumentar com o passar da atividade. Assim, os alunos se sentirão motivados, sendo dessa forma,
protagonistas durante toda a resolução do problema encontrado na prática, e o professor age apenas
como um guia na construção do conhecimento. Essa metodologia pode trazer mais interesse e
motivação para os alunos, pois desafiam o seu raciocínio lógico, possibilitando com que os mesmos se
estimulem e procurem uma solução para o problema proposto, e será importante para o professor
deixando suas aulas mais atraentes e menos cansativas, melhorando a interação com seus alunos,
tornando-os mais participativos.
É muito comum nas Escolas do Ensino Médio, o desinteresse dos alunos nas aulas de química, os
mesmos declaram a disciplina como algo extremamente difícil. A falta de aulas práticas nas escolas
pode ser o fator principal para que se tenha esse pensamento negativo sobre a química, o que se pode
observar no ensino dessa ciência em escolas de todo o país é que muitas vezes ele é destinado apenas
ao estudo dos conceitos através da teoria aplicada em sala de aula. Pode-se destacar que as aulas
tradicionais muitas vezes não trazem o conhecimento efetivo, ou seja, as informações são repassadas
pelo professor ao aluno, mas essas informações são memorizadas por certo período de tempo e depois
são esquecidas.
Para Nardi (1998) a ausência de atividades experimentais é causada pela não existência de um
local adequado, ou seja, laboratório equipado; excessiva carga horária enfrentada pelos professores que
raramente chega a trinta horas semanais em sala de aula; desvalorização das aulas práticas, conduzida
por uma concepção errônea de que as atividades práticas não são importantes para o vestibular e a falta
de pessoas qualificadas na área laboratorial. Todos esses detalhes dificultam a realização de aulas
práticas nas escolas do ensino médio.
Nesta direção o presente trabalho objetivou em fazer um levantamento situacional em duas
escolas da região, a fim de fazer um diagnóstico mais preciso sobre a possível utilização de aulas práticas
e coletar informações sobre o ensino de química e a situação da infraestrutura física disponível para o
ensino de química nessas escolas, além de aplicar uma proposta de aula prática experimental para os
alunos.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
Segundo Galiazzi et al (2001), há mais de cem anos surgiu o trabalho experimental nas escolas,
influenciada pelo trabalho experimental que era desenvolvido nas universidades. Tinha por objetivo
melhorar a aprendizagem do conteúdo científico, porque os alunos aprendiam os conteúdos, mas não
sabiam aplicá-los. O ensino com atividades experimentais recebeu um grande impulso no início da
década de 60, com o desenvolvimento de alguns projetos de ensino como, por exemplo, os oriundos
dos EUA: CHEMS (Chemical Educational Material Study) e o CBA (Chemical Bond Aproach Project).
Matos et al (2010) explicam que os experimentos de modo geral chamam a atenção dos
alunos em sala de aula, porém, em muitos casos é algo vazio, onde o professor norteia sua pratica
experimental em um roteiro pragmático e que não imprime aprendizado significativo. O mesmo autor
afirma que as atividades experimentais, embora sejam raramente realizadas, não podem e não devem
ficar apenas no campo da demonstração, é importante que o alunado entenda e eles mesmos possam
fazê-los e sentir que aquele experimento terá utilidade em sua vida cotidiana.
Dessa forma, Laburú (2003) deixa clara a importância da investigação experimental abordando
situações - problemas no ensino:
“A investigação pode acarretar variados benefícios educacionais específicos, tais como:
o encorajamento e a iniciativa à imaginação individual, a busca pela reflexão, para com
o pensamento crítico, de modo a iniciar o estudante em julgamentos pessoais para
que, com o tempo, possa atuar de maneira autônoma e cognitivamente independente,
além de ajudar a promover a capacidade criativa, a gerar mudança de atitudes,
conceituais e epistêmicas.” (p.02)

Diante disso, Gonçalves e Marque (2006) ressaltam que geralmente os “kits” experimentais das
escolas se apresentam com características próximas aos chamados laboratórios de bancada, utilizando,
assim, os mesmos equipamentos e reagentes. Além do mais, na maioria das vezes, esses “kits” são
usados apenas para demonstrações e para valorizar um empirismo colorido e divertido, que
supostamente motivaria os alunos a gostar de química
Enquanto Hodson (1990) mostra algumas barreiras encontradas pelo professor ao utilizar essa
ferramenta de ensino, segundo ele, em grande parte das vezes essas barreiras aparecem em razão de
ficar implícita na atividade que aos estudantes deve caber a compreensão da natureza do problema, o
procedimento experimental, a adoção da perspectiva teórica relevante relacionada com o tema em
estudo, o acompanhamento da leitura e a assimilação das instruções do experimento, a compreensão,
ou pelo menos, o manejo correto dos aparatos em questão. Alves e Stachak (2005) acreditam que a
experimentação em si, dissociada de uma estratégia de ensino mais abrangente, não é suficiente que o
aluno apenas manipule “coisas”, isto seria uma apenas contribuição ao seu desenvolvimento intelectual.
Por outro lado, tais contribuições não devem ser superestimadas e nem subestimada demasiadamente
e sim associada a uma boa didática, antes da construção do conhecimento científico, propiciando que os
alunos aprofundem seus conhecimentos e estimulem a buscar soluções.
Para Bueno et al (2007) não havendo uma articulação entre os dois tipos de atividades, isto é, a
teoria e a prática, os conteúdos não serão muito relevantes à formação do indivíduo ou contribuirão
muito pouco ao desenvolvimento cognitivo deste. Porém, ao que parece, o ensino de Química não tem
oferecido condições para que o aluno a compreenda enquanto conceitos e nem quanto a sua aplicação
no dia-a-dia.
Machado e Mól (2008) afirmam que a aula experimental em Química pode ser considerada uma
estratégia pedagógica dinâmica que tem a função de gerar problematizações, discussões,
questionamentos e buscas de respostas e explicações para os fenômenos observados, possibilitando a
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evolução do aspecto fenomenológico (macroscópico) observado para o teórico (microscópico), e
chegando, por conseqüência, ao representacional. (situação-problema) neste sentido Bueno et al (2007)
acreditam que a realização de um curso prático, diversos fatores precisam ser considerados: as
instalações da escola, o material e os reagentes requeridos e, principalmente, as escolhas das
experiências. Estas precisam ser perfeitamente visíveis, para que possam ser observadas pelos alunos;
precisam não apresentar perigo de explosão, de incêndio ou de intoxicação, para a segurança dos
jovens; precisam ser atrativas para despertar o interesse dos mais indiferentes; precisam ter explicação
teórica simples, para que possam ser induzidas pelos próprios alunos.
Para Bueno e Kovaliczn (2009) É oportuno lembrar ainda, que para realizar atividades
experimentais o professor de Ciências necessita conhecimentos técnicos prévios e estar apto a
manipular diversos tipos de vidrarias, equipamentos, reagentes, substâncias tóxicas e contaminantes, e
que o professor deve insistir na idéia de que a ciência é muito mais que mera descrição dos fenômenos
observados. É uma tentativa de descobrir a ordem e a relação entre os diversos fenômenos. O
estudante deve estar ciente de que o progresso do conhecimento científico depende da organização das
informações e da procura das regularidades ocorridas (Alves e Stachak, 2005)
Galiazzi et. al. (2001) fizeram uma pesquisa com um grupo de professores e graduandos do curso
de licenciatura em Química, com relação aos objetivos das aulas experimentais no ensino médio,
descreveram trinta e dois objetivos que influência na aprendizagem dos alunos. Esses objetivos foram
colocados em quatro grupos: Desenvolver o conhecimento conceitual; desenvolver o saber fazer
(conhecimento procedimental); desenvolver o ser (conhecimento atitudinal); desenvolver o saber e o
saber fazer. Dentre esses trinta e dois objetivos, os pesquisadores destacaram: Aprender por meio da
prática conceitos científicos, fazer a prática para deduzir a teoria, propor hipóteses para solucionar
problemas sugeridos, desenvolver a observação, desenvolver o raciocínio e desenvolver a capacidade de
trabalhar em grupo como sendo essenciais para a aprendizagem significativa do aluno. Esse aprendizado
envolve deste o desenvolvimento de habilidades até o aperfeiçoamento da capacidade cognitiva do
aluno em seu processo acadêmico.

3. METODOLOGIA
O estudo inscreveu-se no quadro da pesquisa descritiva exploratória e segue o método indutivo.
Além disso, adota-se o método qualitativo por buscar percepções e entendimento a cerca das
dificuldades dos alunos, uma vez que o foco do trabalho é a contribuição das aulas práticas para com o
ensino de química, dando ênfase ao estudo de ácidos e bases. No entanto, também apresenta caráter
quantitativo por ter se embasado na quantidade de alunos participantes e posterior quantificação dos
dados fornecidos por estes. Utilizou-se o método indutivo, pois neste método “O pensamento percorre
um cominho partindo de fatos particulares, para fatos universais” (Lakatos e Marconi, 1991) o é
descritiva por “descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade” (TRIVIÑOS,
1987, p. 100)
A pesquisa foi dividida em duas partes, na primeira foi feita uma visita em duas escolas da região
do auto-oeste potiguar, e na segunda foi realizada uma oficina, na qual os pesquisadores ministraram
uma aula investigativa e experimental com alguns dos alunos no ambiente escolar do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Pau dos Ferros.
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3.1 Visita as Escolas
A fim de diagnosticar os problemas enfrentados pelos alunos da rede pública de ensino, no
tocante ao ensino aprendizagem. Foi feito um levantamento situacional do ensino de Química em duas
escolas públicas da região, de cidades diferentes localizadas no auto oeste potiguar, inicialmente foi
feita visita de campo à Escola Estadual Prof.ª Maria Edilma de Freitas (EEPMEF) – Pau dos Ferros - RN e
Escola Estadual Desembargador Licurgo Nunes (EEDLN) – Marcelino Vieira - RN. Durante essas visitas
foram analisadas juntamente com os diretores e professores da disciplina Química, questões como
infraestrutura laboratorial e fatores que afetam a aprendizagem por parte dos alunos, bem como
possíveis estratégias a serem utilizadas a fim de sanar tais problemas. Ao fim da visita foi proposta a
idéia de levar os alunos a participar de uma Oficina Educativa a qual foi realizada no período de 17 e 22
de junho do corrente ano. Devido ao fato das escolas não apresentarem espaço físico adequado, a
referida oficina foi realizada no ambiente escolar do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte - Campus Pau dos Ferros, uma vez que, esse dispõe em sua estrutura
laboratórios de Química e um auditório que comporta a quantidade de alunos prevista.
A pesquisa de campo foi efetuada com uma turma inicialmente de 46 alunos de nível médio da
escola pública da rede estadual de ensino de Pau dos Ferros - Rio Grande do Norte, Professora Maria
Edilma de Freitas, localizada na Rua Respício José Nascimento, S/N – Princesinha do Oeste. Desse
público, 35% de alunos da 1ª série, 20% da 2ª série e 45% da 3ª série, turno matutino. Trabalhamos com
as séries diferenciadas para demonstrar que o método investigativo pode ser aplicado a qualquer nível
de ensino. Depois foi efetuada a pesquisa com 40 alunos de nível médio da escola pública da rede
estadual de ensino de Marcelino Vieira-Rio Grande do Norte - Escola Desembargador Licurgo Nunes,
localizada na Rua Professor Manoel Raimundo, S/N- Centro. Desses alunos, 50% pertencem a 1ª série;
25% a 2ª série e 25% a 3ª série do turno vespertino.
A pesquisa teve como técnica a pesquisa-ação. Inicialmente foi realizada uma pesquisa
bibliográfica nos periódicos e textos científicos sobre o ensino de ciência/química em busca de
investigações sobre o ensino por situações-problema abordando o tema Ácidos e Bases. Após a pesquisa
todos os textos científicos foram analisados e serviram de orientação para as atividades elaboradas e
desenvolvidas ao longo da investigação, no momento do experimento foram usadas notas de campo
para a coleta de dados.

3.2 A Abordagem Experimental
A abordagem experimental do tema ácidos e bases objetivaram fazer com que os alunos
observassem a mudança de comportamento das diferentes substâncias em contato com o indicador
natural (Extrato de beterraba previamente preparado pelos pesquisadores), para classificá-las quanto à
acidez e basicidade e utilizar o indicador papel de tornassol para provar a referida classificação dessas
substâncias.
A atividade experimental foi realizada no Laboratório de Química Geral e Inorgânica do IFRNcampus Pau dos Ferros. Essa atividade iniciou-se com a explanação do tema: Segurança no Laboratório
de Química, por se tratar de um assunto de extrema importância. A abordagem destacou as regras
gerais de segurança, as precauções e os cuidados pessoais e coletivos antes durante e depois da
experimentação e indicações de simbologias importantes que revelam o grau de periculosidade de
certas substâncias.
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Após essa abordagem, devidamente trajados (calça comprida, tênis e Jaleco), os alunos foram
divididos em quatro grupos. Cada grupo foi encaminhado a uma bancada, contendo: uma estante com
oito tubos de ensaio numerados, um becker com 100 ml de extrato de beterraba, um conta gotas,
quatro bastões de vidro, uma pipeta volumétrica com uma pêra de sucção, uma piceta ou frasco
lavador. Sendo que, na primeira bancada, conforme a imagem 1, estava todo o material a ser utilizado
na prática: água, hidróxido de cálcio - Ca(OH 2 ), suco de limão, açúcar, detergente com amoníaco,
cloreto de sódio – NaCl (sal de cozinha), soda cáustica - NaOH e ácido muriático – HCl, todas estas
presentes no cotidiano dos alunos. No decorrer da aula experimental, ficou nitidamente demonstrado o
interesse e a motivação dos alunos quanto à atividade elaborada.

Figura 1- Bancada com os materiais utilizados na prática

Para preparar cada solução os alunos foram orientados a colocar 2 ml de água nos oito tubos de
ensaio, dando sequência, acrescentaram em cada tubo uma das substâncias acima citadas, sendo
orientado que quando a substâncias fosse sólida, adicionassem a quantidade equivalente a um grão de
arroz, quando for líquido adicionassem três gotas. Continuando o procedimento adicionaram cinco
gotas do extrato natural de beterraba em cada tubo de ensaio, depois foram questionados, baseados
em seus conhecimentos prévios, quais substâncias eram ácidas ou bases, posteriormente usaram o
papel de tornassol para comprovar as propriedades das substâncias, analisando a cor adquirida pelo
extrato em solução e a classificação das substâncias em grupo dos ácidos, dos básicos e dos neutros.

4. RESULTADOS
4.1 Diagnóstico Escolar
As visitas as escolas foram extremamente importante para se ter um diagnóstico mais preciso de
suas estruturas, verificar a presença de laboratórios, conhecer um pouco os alunos, ouvir as
reclamações e a satisfação dos mesmos, no local foram aplicado um questionário com perguntas
objetivas, a fim de identificar as dificuldades enfrentadas pelos alunos nas aulas de Química. Dentre os
tópicos abordados no questionário, podemos mencionar: a importância da química no cotidiano do
aluno; como o aluno avalia o ensino de química em sua escola, principalmente quanto à necessidade de
aulas práticas.
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4.1.1 Escola Estadual Prof.ª Maria Edilma de Freitas
A escola tem um laboratório de química “improvisado”, o diretor era o professor que lecionava a
disciplina e não tinha formação na área (era pedagogo e agrônomo). Segundo o professor, raramente os
alunos tinham aulas práticas e quando tinham eles não participavam da experiência, eram apenas
observadores. O docente comentou ainda a grande importância das aulas experimentais que segundo
ele ajuda o aluno a ver na prática o que foi dito na teoria trazendo assim benefícios para a aprendizagem
do discente.
No tocante a importância da química para os alunos (Figura 2.a), alguns afirmaram que a química
é importante por está presente em nosso dia-a-dia, já a maioria revelaram, por fornecer aprendizagem e
benefícios para a vida, e por ser essencial devido às áreas de estudos e descobertas científicas, outro
restante dos estudantes indicaram descobrir coisas novas, e uma pequena parte deles disseram que não
há importância alguma.
Sobre o ensino de química oferecido na escola (Figura 2. b) a maioria revelaram que era bom, já
alguns afirmaram que é ótimo, e ruim. Na avaliação sobre aulas práticas (Figura 2. c), grande parte dos
alunos disseram não ter aulas práticas, enquanto pequena parte deles avaliaram como ótimas, boas ,
ruim e teve alguns que não responderam.
Quando indagados sobre algumas sugestões para a melhoria do ensino de química (Figura 2.d),
muitos estudantes destacaram a necessidade de ter acesso a laboratório e aulas práticas, alguns
sugeriram a reforma do laboratório, ter um professor qualificado, uso de dinâmicas nas aulas e
pequena parte deles não deram nenhuma sugestão.

Figura 2 – respostas dos alunos durante a aplicação dos questionário na EEMEF, (A) questão 1; (B) questão2; (C)
questão 3; (D) questão 4.

Com base nesses dados pode-se perceber que a maioria dos alunos pesquisados afirmaram que o
ensino na escola é de qualidade, porém fica claro que os alunos eram carentes de aulas práticas. A
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escola possuía laboratório de química improvisado, A falta de atividades experimentais foi um dos
motivos principais apresentados pelos alunos da dificuldade em assimilar o conteúdo.

4.1.2 Escola Estadual Desembargador Licurgo Nunes
Nessa escola o laboratório de química já tinha uma estrutura melhor, havia um espaço físico
maior, várias vidrarias, equipamentos e reagentes, porém, poucos equipamentos se encontravam em
funcionamento, vários reagentes estavam fora do prazo de validade. O professor é licenciado em
Química, mas além de ser o único da escola, ainda era vice-diretor.
Segundo ele a falta de tempo dos professores, acaba sendo um fator que contribui para a
carência de aulas práticas na escola, os alunos raramente vão ao laboratório, e quando vão é somente
para conhecê-lo. Após a conversa com o professor aplicamos os questionários aos alunos.
Como mostra a (Figura 2.a), a maioria dos estudantes afirmaram que a química é importante por
está presente em nosso dia-a-dia, ou seja, por fazer parte do nosso cotidiano e por fornecer
aprendizagem e benefício para a vida, isso revela que os alunos associam à química como sendo
indispensável para vida. Alguns alunos avaliam como sendo importante pelas suas áreas de estudos e
descobertas científicas, a química pra esses estudantes está associada ao âmbito científico, ao estudo
laboratorial que acarreta várias descobertas existentes na sociedade. Uma pequena parcela de discentes
revelou que a química é importante por descobrir coisas novas e poucos afirmaram não existe nenhuma
importância
Com relação ao ensino de química oferecido na escola (Figura 2.b), boa parte dos alunos
afirmaram que é ótima e bom, já outros destacaram como sendo regular/ruim.
Na avaliação sobre as aulas práticas (Figura 2.b), a grande maioria dos alunos disseram não ter
aulas práticas e laboratórios, o que é um dado preocupante, alguns alunos avaliaram como ótimas e/ou
legais, poucos estudantes revelaram que são boas, regular e outras possibilidades.
Quando indagados sobre algumas sugestões para melhorar o ensino de química na escola
(figura 2. c), boa parte dos alunos destacaram a necessidade de ter acesso ao laboratório e aulas
práticas, e sugeriram também a reforma do laboratório. Na avaliação dos estudantes as aulas práticas
seriam extremamente essencial para melhorar o ensino aprendizagem na instituição. Alguns alunos
disseram que é importante a utilização de jogos e outras metodologias nas aulas, já outros descreveram
que não existia nenhuma sugestão.
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Figura 2 – respostas dos alunos durante a aplicação dos questionário na EEDLN, (A) questão 1; (B) questão2; (C)
questão 3; (D) questão 4.

Através desses questionários pode-se comprovar a carência das aulas práticas na escola, como
sendo destacado pelos alunos como um fator importante para o ensino e aprendizagem dos estudantes.
Os alunos revelaram também que o ensino da escola é de qualidade, mas que o professor nunca saiu do
método tradicional nas aulas da instituição. Depois desses dados adquiridos pelo questionário, utilizouse como ferramenta pedagógica essencial dentro dessa perspectiva acadêmica, a Oficina Educativa.

5. OFICINA EDUCATIVA
5.1 Aula Experimental
Na aula experimental, uniu-se teoria a prática e se deu em torno do seguinte problema: como
identificar uma substância enquanto ácida ou básica? Esse foi respondido a partir da investigação
realizada passo a passo, de acordo com o procedimento da prática laboratorial.
No decorrer da aula prática, foi pedido que os alunos colocassem as soluções nos tubos de
ensaios e que embasados nos seus conhecimentos prévios, fizessem o diagnóstico, o que seria ácidos,
bases e neutros, eles sentiam-se maravilhados ao observar a mudança de cores das substâncias ácidas e
básicas em contato com extrato de repolho roxo, comprovando que experiências simples podem
chamar a atenção do alunado. Os estudantes observavam as explicações atentamente, responderam os
questionamentos e as indagações proposto na situação-problema e afirmaram aumentar ainda mais o
interesse pela disciplina. Além disso, os alunos não forma pressionados a responder lista de exercícios.
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Ao final da aula foi pedido para que os alunos avaliassem a proposta e 100% afirmaram ser
ótima ou boa, na tabela 3 estão transcritas algumas respostas dos alunos.

Tabela 3. Avaliação da proposta por alguns alunos.

ALUNO

RESPOSTA

1

“Maravilhosa. Muito bom”

2

“Otima, pois tem conteúdo e foi bem elaborada! parabéns!
Meninos (todos)!”
“ótima”

13

6. CONCLUSÃO
Deve-se salientar que as experiências por si só não melhoram o aprendizado, porém, a utilização de
práticas experimentais mostrou-se um método eficiente na construção do conhecimento e facilitadora
no fortalecimento dos conceitos da química, bem como, sua relação com o cotidiano dos alunos. Foi
nítida a satisfação dos alunos na execução dos experimentos, e a importância de estimular a autonomia
dos mesmos, pois impulsionou a busca de respostas para as diversas indagações formuladas,
proporcionando maior interação, entusiasmo e conhecimento. Percebe-se que a ausência de atividades
experimentais nas escolas do ensino médio e fundamental dificulta a aprendizagem dos alunos, por
formular e desenvolver o processo cognitivo dos discentes. É importante destacar que essas atividades
devem seguir um raciocínio lógico, que possa levar o aluno ao aprendizado, pois ele passará a ser o
protagonista da sua própria aprendizagem.
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RESUMO
O principal objetivo deste trabalho foi o de investigação sobre o ensino de química no ensino
médio a partir de atividades experimentais e sua relevância para auxiliar na aprendizagem. Para isso, foi
utilizada pesquisa bibliográfica adequada. Esta, por sua vez, apontou que no âmbito da educação das
ciências exatas, tais como física, biologia e química, existem certas dificuldades de aprendizagem por
serem classificadas como ciências de difícil compreensão e desvinculadas da realidade por serem
abstratas em seus conceitos. A maioria das aulas de química acontecem de modo tradicional, dando
enfoque a memorização e reprodução de conceitos e fórmulas químicas; dessa forma as aulas práticas
laboratoriais acabam não ocorrendo. Na rede pública de ensino, por diversas razões apontadas pelos
professores, como por exemplo a falta de material, falta de laboratórios equipados, grande número de
alunos por turma, ausência de laboratorista e principalmente a falta de tempo e de estímulo para o
professor preparar as aulas experimentais, visto que na sua maioria, muito dos professores da rede
pública possuem carga horária de trabalho excessiva, o que agrava ainda mais o baixo rendimento de
aprendizagem, as aulas práticas não são ministradas. A experimentação é uma atividade didáticopedagógica capaz de despertar o interesse e o gosto pela ciência, especialmente a química, pois a
realização do experimento é capaz de comprovar a teoria aprendida nas aulas, unindo teoria e prática e
aproximando o aluno da ciência, trazendo esta para o cotidiano escolar, valendo ressaltar que os PCNs e
os mais novos livros didáticos já trazem ferramentas que auxiliam os professores para a prática
pedagógica. A realização de experimentos com materiais de baixo custo é uma alternativa para as
escolas da rede pública de ensino aperfeiçoarem as aulas ministradas, pois de fato, a maioria das escolas
não dispõem de materiais básicos de laboratório. O importante é que as aulas práticas possam ocorrer,
pois estas garantem um incentivo a mais para os alunos questionarem, descobrirem, observarem e
agirem, levando assim à minimização das dificuldades, correlacionando à parte teórica e prática a vida
cotidiana do aluno. Além disso, as práticas de química devem fazer parte da formação inicial e
continuada do professor, visto que o papel dos mesmos na sociedade é de suma importância como
mediadores do saber, facilitadores do ensino-aprendizagem. Assim, tal pesquisa pretende nortear o
quanto a experimentação em química auxilia no processo de ensino aprendizagem, contribuindo para o
melhor entendimento dos conteúdos teóricos, além de ampliar os métodos de ensino, levando a uma
compreensão mais ampla sobre a experimentação e sua importância no processo educacional e na
prática pedagógica.

Palavras-chave: Atividades experimentais; Ensino médio; Ensino-aprendizagem; PCN’s.
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1. INTRODUÇÃO
A química é a ciência que estuda as propriedades e transformações provenientes da matéria bem
como as relações energéticas envolvidas, caracterizando-se como uma ciência experimental. O devido
entendimento das interações e transformações da matéria dá embasamento a muitos fenômenos
naturais ou causados pela intervenção do homem na natureza. Além disso, no mundo moderno essa
ciência tem enorme relevância no contexto socioeconômico e socioambiental, pois a aplicação
crescente de produtos químicos em processos industriais vem aumentando, fazendo com que o custo
de produção seja menor; porém, os resíduos gerados durante o processo industrial tem trazido
prejuízos severos à natureza fazendo com que essa ciência nos últimos anos passasse a buscar o
desenvolvimento de novas tecnologias que aumentassem a eficiência dos processos industriais com a
geração de resíduos não tóxicos ou de baixa toxicidade.
Com o surgimento de novas tecnologias atreladas ao desenvolvimento da química e a
importância do conhecimento químico para a formação dos cidadãos, o ensino dessa ciência passou ter
um maior enfoque, porém a metodologia utilizada no processo de ensino aprendizagem acabou fazendo
com que o estudo de química fosse pouco atrativo ao aluno do ensino médio. Isso ocorreu por inúmeros
fatores, por exemplo, a falta de estrutura das escolas, falhas na formação dos professores e a carga de
trabalho excessiva dos profissionais da educação. A experimentação tem um papel fundamental para
uma melhor compreensão dos fenômenos químicos, pois a partir dela o aluno é estimulado a refletir e a
pesquisar para entender o que acontece durante um fenômeno químico e então estabelecer a sua
opinião própria embasada em seu conhecimento cotidiano em conjunto ao conceito cientifico.
No âmbito escolar o estudo da química é cotado por parte dos alunos como de difícil compreensão,
abstrato e fora da realidade, pois o ensino de química é ofertado a eles de forma completamente
teórica, fazendo com que os discentes não visualizem o que ocorre durante uma reação química,
aceitando assim algumas verdades impostas pelo conteúdo acadêmico.
A experimentação no ensino de química não é algo complicado nem executado apenas por químicos
especializados em laboratórios com aparelhagem cara e sofisticada, pelo contrário, ela está sempre
presente no nosso dia-a-dia. Experimentos simples com materiais de fácil acesso podem demonstrar o
que acontece na teoria e facilitar o processo de aprendizagem de química.
Autores como Vanin (2005) e This (2008) ressaltam a importância da experimentação e a ligação
direta entre a química e o cotidiano no âmbito da educação de química, visto que todos os fenômenos
que acontecem a nosso redor são provenientes das relações químicas e físicas da matéria.
“Através das transformações da matéria, toneladas de substâncias são
produzidas diariamente nas indústrias, e produtos naturais – como o
algodão, a lã, o couro – são colocados em condição de uso. A vida torna-se
impossível de ser concebida em um mundo no qual esses materiais estejam
ausentes”. (VANIN, 2005:54)
“Os alimentos são misturas químicas (mas o que não é uma mistura
química no nosso ambiente?) e as qualidades que buscamos modificar pelo
cozimento são manifestações das propriedades químicas dessas misturas:
quando compostos aromáticos se formam na superfície de um assado é o
resultado de uma reação química; quando os cogumelos escurecem após
terem sido cortados é o fruto de uma reação química (enzimática, mas
chegaremos lá); quando o arroz integral amolece no cozimento é ainda
uma reação química”. (THIS, 2008:11-12)

2601

O educador da área de química deve utilizar uma metodologia que estimule o aluno a estudar e
buscar, de forma prazerosa, compreender a ciência, relacionando os fatos estudados ao seu cotidiano,
tornando assim o aprendizado significativo. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi debater sobre o
ensino de química por meio de atividades experimentais simples e centradas na realidade do aluno e sua
importância para a compreensão do conteúdo e sua formação cidadã.

2. Desenvolvimento
2.1 As atividades experimentais no ensino de química
A realidade do ensino de química nas escolas está centrada no método tradicional e conteudista de
memorização de fórmulas, conceitos e aplicações, tendo mais enfoque na parte teórica, o que torna o
aprendizado, na maioria das vezes, difícil e enfadonho. A correlação entre a teoria e a prática torna o
conteúdo mais relevante e concreto à realidade do aluno, para que este possa observar a química no seu
cotidiano.
As pesquisas nacionais sobre o ensino de química tiveram início na década de 1940, com a criação
do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC). A partir de então, várias pesquisas se
desenvolveram para tratar do assunto, tendo como ponto em comum à investigação e a compreensão
mais clara dos elementos característicos do ensino de ciências, gerando dessa forma uma adequação e
manipulação das práticas pedagógicas.
Os professores, de um modo geral, dão importância às aulas experimentais pois elas basicamente
servem como um atrativo e auxílio para a compreensão da parte teórica do conteúdo; porém, a
realidade da prática pedagógica é controversa, pois na verdade, a maioria dos professores (da rede
pública em grande maioria), recém-formados ou já atuantes, encaram a ausência de aulas experimentais
devido há alguns fatores como destaca Nardi:
“Podemos citar, por exemplo, a falta de laboratórios e equipamentos no
colégio, número excessivo de aulas, o que impede uma preparação
adequada de aulas práticas; desvalorização das aulas práticas, conduzida
pela idéia errônea de que aulas práticas não contribuem para a
preparação para o vestibular; ausência do professor laboratorista;
formação insuficiente do professor. Na química, onde poucos são os
professores formados na disciplina, parece-nos que o último desses
fatores tem grande importância, pois muitas vezes existem equipamentos
no colégio, mas os professores não sabem utilizá-lo”.

Uma das alternativas para a realização de experimentos químicos na rede pública é a utilização de
materiais de baixo custo, com experimentos simples e de fácil manipulação. Na opinião da maioria dos
professores, a experimentação leva o aluno a compreender e comprovar a teoria, despertar uma
curiosidade e afinidade com a química.
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2.2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Química e sua influência no ensino

Apesar da criação e elaboração dos PCN’s de química, poucos profissionais da educação acessam
esse material e continuam lecionando suas aulas de forma mecânica, sempre da mesma forma. Além
disso, alguns livros didáticos contribuem ainda mais para que essa forma de ensino continue, podendo
isso ser confirmado pelas propostas pedagógicas configuradas nos diferentes materiais didáticos
utilizados nas escolas, apostilas, livros etc. Com o estabelecimento do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) para o ingresso na universidade, poderá ser observado um progresso na forma de ensino no
nível médio e, gradativamente, um melhor desempenho dos discentes no processo de ensino
aprendizagem em todas as disciplinas, visto que o ensino contextualizado e interdisciplinar é o que se
deve imperar para se garantir uma melhor formação dos cidadãos. Vigotski (1997) defende que no
período de amadurecimento intelectual do jovem é que se constitui a capacidade do pensamento
conceitual, isto é, a plena capacidade para o pensamento abstrato ou a consciência do próprio
conhecimento. Isso também é expresso nos PCNEM [...] mais amplamente integrado à vida comunitária.
O ensino de química deve ser abordado de forma que o aluno reconheça, entenda e seja capaz de
explicar diversos fenômenos que ocorrem ao seu redor. Para isso, o professor deve estabelecer
mediações capazes de produzir o conhecimento escolar na inter-relação dinâmica de conceitos
cotidianos e científicos diversificados, que incluem o universo cultural da ciência química.
Com o novo sistema de ingresso para a entrada de alunos no ensino superior (ENEM), tem-se
esperança de que a metodologia de lecionar de forma mecânica e monótona seja mudada e aos poucos
os educadores adotem metodologias como as descritas nos PCN’s de química, onde os temas a serem
tratados diversificam e abrangem muito bem a área de estudo, estando essa organizada e estruturada
numa forma em que temas sociais, conceitos associados à formação humano-social e toda uma
abordagem ética-cidadã integram os conteúdos a serem tratados numa abordagem de situações reais e
facilitadoras de conhecimentos significativos.
Com essa nova abordagem de conteúdos e conceitos que visam atender as perspectivas dos PCN’s
para preparar os discentes para a vida, espera-se que ocorra apropriação de conhecimentos
disciplinares, intercomplementares e transdisciplinares. Assim, novas concepções de ensino surgem,
dando segmento a novas idéias que inovarão o processo de ensino. Conforme está retratado num
pequeno trecho dos PCN’s:

“Essa expectativa precisa ser acompanhada pela pesquisa, pois, até aqui, sabe-se que o ensino das
Ciências da Natureza é exclusivamente disciplinar e, com as características já descritas, contribui pouco
para a qualidade da aprendizagem. As avaliações realizadas como, por exemplo, o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM), mostram que os alunos não têm conseguido produzir respostas coerentes a
partir de um conjunto de dados que exigem interpretação, leitura de tabelas, quadros e gráficos.”(
PCN’s)

Tem-se observado que o desempenho de muitos estudantes de escolas públicas na realização do
ENEM não foram satisfatórios, visto que estes alunos não estão adaptados com a forma de abordagem e
resolução das questões do exame, por ser interdisciplinar e exigir muita leitura e associação de
conceitos. Os estudantes, na sua maioria, estão adaptados a resolução de questões mecânicas e
memorizadas, que muitas vezes não despertam o lado crítico do aluno. Com o auxílio da
experimentação em química, por exemplo, estes estudantes seriam estimulados a exercitar sua visão
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cognitiva e associativa sobre o que esta sendo observado na prática recorrente e como a teoria pode
explicar cada etapa do que esta sendo observado; porém, como a realidade de muitas escolas é
diferente do que se esperaria idealmente, os resultados muitas vezes não são os melhores. Vigotski
(2001) fundamenta e argumenta que uma adequada aprendizagem escolar é capaz de realizar um tipo
de desenvolvimento capaz de permitir e aperfeiçoar uma maior capacidade de abstração e
entendimento de conceitos e experiências diversas, como a que se é necessária para promover e
permitir o surgimento de um pensamento coerente e fundamentado em argumentos e princípios sobre
determinado contexto ou sobre uma específica situação em um contexto mais amplo. Logo, esse
conhecimento não é espontâneo, pois tem que ser instigado pelo educador e por quem auxilia no
processo de ensino para torná-lo concreto.
Os experimentos ajudam no desenvolvimento de aulas de química que vão além das teorias
presentes nos livros, com fórmulas, exercícios mecânicos, repetitivos e decorativos. Quando o educador
consegue colocar os conteúdos teóricos em prática, automaticamente ele consegue proporcionar a seus
alunos uma forma destes começarem a ter uma visão crítica do mundo que está ao seu redor,
melhorando o seu raciocínio lógico com relação a tudo que faz e observa, além da vontade despertada
para o gostar de aprender química.

3. CONCLUSÃO
Por fim, é fundamental que a escola pense na sua organização curricular e veja a melhor forma
didática para abordar os conteúdos específicos de química usando práticas experimentais relacionadas à
teoria proposta e lecionada, além, claro, da sua construção pedagógica buscar a contextualização e
interdisciplinaridade dos conhecimentos e conceitos da área de estudo. Para isso, é necessário instruir
espaços interativos de planejamento e acompanhamento por parte de todos os que compõem o
processo educacional. Os PCNs podem ser o ponto de partida, por exemplo, pois eles descrevem
metodologias para a abordagem de conteúdos e busca atender as necessidades do ensino com
propostas fundamentadas na LDB, no qual a instrução e o conhecimento adquirido pelo aluno
influenciarão diretamente na formação e maturação da sua intelectualidade como cidadão atuante na
sociedade, em que esse terá opiniões críticas e fundamentadas sobre o meio que o cerca.
O mundo atual exige que o dissente se posicione, julgue e tome decisões, e essas capacidades
mentais são construídas nas interações sociais vivenciadas na escola, em situações complexas que
exigem novas formas de participação a cada momento. Para isso, não servem componentes curriculares
desenvolvidos com base em treinamento para respostas padrão, pois a qualidade de ensino não é
avaliada em notas de avaliações, mas sim no que é significativo para os estudantes e que contribua para
sua formação social e ética.
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RESUMO
A Moringa oleifera Lam. vem sendo utilizada como importante complemento alimentar e
também na medicina popular. Em estudos recentes sobre a utilização das sementes da moringa para o
tratamento de água, descobriu-se que seu uso para esse fim é de alta importância porque pode remover
as bactérias na faixa de 90 a 99%. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antioxidante frente ao
radical DPPH e o teor de compostos fenólicos e flavonóides da cascas das sementes da M. oleifera. A
atividade antioxidante dos extratos variou de 15% a 21%. Os teores de compostos fenólicos e
flavonóides nos extratos da casca das sementes variaram de 88,965 a 189,171 mg de equivalente de
ácido gálico/g de extrato e 56,181 a 98,487 mg de rutina/g de extrato.

Palavras-chave: Moringa oleifera Lam., antioxidante, compostos fenólicos, flavonoides
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1. INTRODUÇÃO
A Moringa oleifera Lam. é uma planta pertencente a família Moringaceae que apresenta apenas um
gênero (Moringa). A moringa, como é conhecida popularmente, é nativa da Índia e está difundida em
alguns países como África e Brasil. Em épocas de seca, as folhas da moringa apresentam-se muito
vantajosa, pois suas folhas são ricas em vitaminas e sais minerais, podendo ser utilizadas em sopas,
molhos e saladas. Os frutos da M. oleifera é uma espécie de vage com três faces com grande número de
sementes.
Em estudos recentes sobre a utilização das sementes da moringa para o tratamento de água,
descobriu-se que seu uso para esse fim é de alta importância porque pode remover as bactérias na faixa
de 90 a 99%. A proteína é o composto majoritário das sementes de moringa, aproximadamente 40%, e é
o composto de maior importância no processo de clarificação da água para o consumo humano.
Atualmente existem poucos estudos científicos sobre os efeitos da moringa em humanos. Avaliando seu
alto potencial nutritivo e seus benefícios para a humanidade, objetivou-se o estudo sobre o potencial
antioxidante pelo método do sequestro do radical DPPH e ABTS, e determinação do teor de compostos
fenólicos e flavonóides dos extratos hexânico e etanólico das cascas das sementes da M. oleifera.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Atualmente há um grande interesse no estudo dos antioxidantes devido às descobertas sobre o
efeito dos radicais livres no organismo (SOUSA et al, 2010). As espécies reativas de oxigênio (ERO) são os
produtos do metabolismo normal das células, os quais estão associados como produção de energia,
regulamentação do crescimento celular e síntese de substâncias biológicas importantes. No entanto, o
excesso dessas ERO apresentam efeitos prejudiciais, tais como peroxidação dos lipídeos da membrana e
agressão às proteínas dos tecidos, às enzimas, carboidratos e DNA, resultando em algumas doenças
degenerativas como a doença de Parkinson (HUSSAIN et al, 1987; SOUSA et al, 2010).
Além disso, os radicais livres estão relacionados com várias patologias como a artrite, doenças
cardíacas, envelhecimento e câncer. O excesso de radicais livres o organismo são combatidos por
antioxidantes produzidos no corpo ou absorvidos na dieta.
O método DPPH é um método colorimétrico baseado na captura do radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) por substâncias antioxidantes, produzindo um decréscimo da absorbância a 517 nm
(BRAND-WILLIAMS et al., 1995). O DPPH é um radical livre que pode ser obtido diretamente por
dissolução do reagente em meio orgânico (Figura 1).

Figura 1 – Estrutura do DPPH antes e após a ação de um antioxidante (R’)
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Nos últimos anos está crescendo muito o interesse por compostos fenólicos devido principalmente
à propriedade destas substâncias em sequestrar radicais livres (DORMAN et al, 2003). Os compostos
fenólicos constituem um grupo heterogêneo formado de várias classes de substâncias, dentre elas os
flavonóides. As propriedades biológicas dos fenólicos estão relacionadas com a atividade antioxidante
que cada fenol exerce sobre o meio, além da estrutura química dos compostos. Javanmardi et al (2003)
relataram que estudos epidemiológicos têm mostrado correlação entre o aumento do consumo de
compostos fenólicos com ação antioxidante e a redução de riscos de doenças cardiovasculares,
degenerativas e certos tipos de câncer.
Em alguns países da África, quase todas as partes da planta (folhas, frutos e raízes) são usadas na
alimentação humana, pois possui alto valor nutritivo, como presença de cálcio, ferro, vitamina C e
carotenóides (FAREY, 2005; MORINGA, 2008).
A M. oleifera é conhecida como moringa, cedro, lírio branco, quiabo-de-quina, e pertence à família
Moringaceae. É originária do nordeste da Índia e está amplamente distribuída na Índia, Egito, Tailândia,
Malásia, Paquistão Jamaica e Nigéria e no nordeste brasileiro (CÔRREA, 1984; DUKE, 1987; GALLÃO et al,
2006).
A M.oleifera é uma espécie arbórea, podendo chegar a 10 m, de copa rala, com folhas compostas
bipinadas, de folíolos obovais, pequenos e glabros. Apresenta flores amarelas, grandes em racemos
pendentes. Seus frutos são do tipo cápsula alada e deiscente com aspecto de uma vagem, podendo
medir até 35 cm de comprimento e marcado pelas sementes (Figura 3) em seu interior que são triladas
e oleaginosas. No Brasil ela é cultivada com planta ornamental e medicinal, onde atinge porte muito
menor (LORENZI E MATOS, 2002; BEZERRA et al, 2004).

Figura 3 – Sementes de Moringa oleifera Lam.

As sementes da moringa estão sendo utilizadas atualmente como coagulantes para a promoção da
coagulação das partículas dispersas na água. Sua eficácia nessa utilização chega a ser superior aos
coagulantes químicos como o sulfato de alumínio. A semente de M. oleifera é rica em proteínas e
lipídeos e seu óleo é rico em ácidos graxos cujo componente majoritário é o ácido oléico (C18:1cis9) e
há estudos recentes para a utilização do óleo para a produção de biodiesel (ESNARRIAGA, 2010;
FRANCO et al, 2009).

3. METODOLOGIA
3.1. Obtenção dos Extratos Hexânico e Etanólico
As sementes da M. oleifera foram coletadas no Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências
Agrárias (CCA) da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Foram separadas as cascas das sementes,
moídas em moinho de facas e extraídas no sistema tipo soxhlet com hexano e etanol, respectivamente,
por oito horas cada solvente. O material obtido foi concentrado em evaporador rotatório sob pressão
reduzida, obtendo-se o extrato hexânico e o extrato etanólico.
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3.2 Atividade antioxidante pelo método do sequestro do radical DPPH
Foi preparada uma solução estoque (250 μg.mL-1) do extrato etanólico e dos padrões, e realizadas
diluições para obtenção de concentrações finais de 200, 150, 100, 50 e 25 μg.mL-1. As medidas das
absorbâncias das misturas reacionais (0,3 mL da solução da amostra ou do controle positivo e 2,7 mL da
solução estoque de DPPH na concentração de 40 μg.mL-1), foram feitas a 517 nm para o extrato e
controles no tempo 30 minutos. A mistura de etanol (2,7 mL) e extrato (0,3 mL) foi utilizada como
branco.
Os valores de absorbância nas concentrações de 250, 200, 150, 100, 50 e 25 μg.mL-1, no tempo de
30 min foram ser convertidos em porcentagem de atividade antioxidante (AA%), determinados pela
seguinte equação (TEPE E SOKMEN, 2007; HUANG et al, 2003).
%AA={[Abs controle -(Abs amostra -Abs branco )]x100}/A bscontrole

[Eq. 01]

onde, Abs controle é a absorbância inicial da solução etanólica de DPPH e Abs amostra é a absorbância da
mistura reacional (DPPH + amostra). A análise estatística foi realizada usando o Software Origin®.

3.3 Quantificação de compostos fenólicos totais
O teor de compostos fenólicos presentes nos extratos foi determinado pelo método
espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau com modificações utilizando o ácido gálico como padrão de
referência. Os extratos (10 mg) foram dissolvidos em metanol, transferindo-se quantitativamente para
um balão volumétrico de 10 mL e o volume foi completado com metanol. Uma alíquota de 100 μL foi
agitada com 500 μL do reagente Folin-Ciocalteau e 6 mL de água destilada em um balão volumétrico (10
mL) por 1 minuto; em seguida 2 mL de Na 2 CO 3 a 15% foram adicionados à mistura e agitada por 30 s.
Por fim, a solução teve seu volume acertado para 10 mL com água destilada e deixou-se em repouso por
2 horas ao abrigo da luz, medindo a absorbância das amostras a 750 nm utilizando-se cubetas de vidro
tendo como “branco” o metanol e todos os reagentes, menos o extrato. O teor de compostos fenólicos
totais foi determinado por interpolação da absorbância das amostras contra uma curva de calibração
construída (R = 0,999) com padrões de ácido gálico (10 a 350 μg/mL) e expressos como mg de
equivalente de ácido gálico (EAG) por grama de extrato. As análises foram realizadas em triplicata.

3.4 Quantificação de flavonóides
O conteúdo de flavonóides totais nos extratos foi determinado por espectrofotometria de absorção
molecular utilizando solução metanólica de AlCl 3 com modificações. Transferiu-ƐĞ ƵŵĂ ĚĞϯϬϬ ʅ> ĚĂƐ
soluções dos extratos (1000 mg L-1) para balões volumétricos de 10 mL e adicionou-ƐĞϮϰϬʅ>ĚĞĄĐŝĚŽ
acético glacial (P.A), 4 mL de piridina (20%), 1 mL da solução de AlCl 3 (5%). Em seguida, completou-se o
volume das soluções com água destilada. Depois de 30 minutos de reação, mediu-se a absorbância no
comprimento de onda de 420 nm. Os teores de flavonóides totais foram determinados usando uma
curva analítica de rutina (R = 0,999) e os valores foram expressos em equivalente de rutina por grama
de extrato (mg de ER/g de extrato).

4. RESULTADOS E DICURSSÕES
Na figura 4 estão descritos os resultados obtidos pelo método de sequestro de radical DPPH dos
extratos hexânico e etanólico das cascas das sementes da M. oleifera.
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Figura 4 - Atividade antioxidante (%) do extrato hexânico e extrato etanólico da casca da semente de
Moringa oleifera Lam. no tempo de 30 minutos
Ao comparar os extratos com os padrões, no tempo de 30 minutos, observa-se ambos apresentaram uma
-1
fraca atividade antioxidante com cerca de 15 % e 21 % de atividade antioxidante na concentração de 250 μg.mL
para o extrato hexânico e etanólico, respectivamente.
Os resultados da quantificação dos compostos fenólicos pelo método Folin-Ciocalteau e flavonóides estão
descritos na Tabela 1.
Tabela 1 - Conteúdo de fenóis totais (FET) e flavonóides totais (FLT)

FET (mg de EAG/g de
extrato ± DP)

FLT (mg de ER/g de
extrato ± DP)

Extrato Hexânico

189,171 ± 11,748

98,487 ± 13,156

Extrato Etanólico

88,965 ± 3,759

56,181 ± 0,0668

Os extratos avaliados apresentaram baixos teores de compostos fenólicos. O menor teor de FET foi
registrado no extrato etanólico. Pode ser observado ainda que não existe uma correlação entre o teor
de FET e a porcentagem de atividade antioxidante pelo método do radical DPPH.

5. CONCLUSÃO
Os extratos apresentaram baixa atividade antioxidante frente ao radical DPPH. Essa baixa atividade
pode está diretamente ligada com o baixo teor dos compostos fenólicos que são relatados
principalmente por seu alto potencial antioxidante. Com os resultados obtidos no presente estudo
pretende-se caracterizar e isolar as sustâncias da espécie M. oleifera Lam.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo, determinar a capacidade antioxidante in vitro das cascas da ameixa-brava
(Ximenia americana L.), uma planta cosmopolítica tropical com ocorrência silvestre principalmente na
América do sul e na áfrica, inclusive nos tabuleiros litorâneos do nordeste do Brasil. Atualmente, há um
grande interesse no estudo dos antioxidantes por serem substâncias que em pequenas quantidades podem
prevenir e apresentar alto potencial terapêutico de doenças causadas por radicais livres. Nesse sentido,
antioxidantes naturais desempenham um papel importante nos cuidados da saúde uma vez que fornecem
proteção contra o estresse oxidativo e doenças associadas. E uma grande parte dos agentes antioxidantes
naturais são compostos fenólicos que são amplamente distribuídos em plantas medicinais, especiarias,
legumes, frutas, grãos e sementes sendo um grupo importante de antioxidantes naturais, com possíveis
efeitos benéficos sobre a saúde humana. Dentre os métodos para determinar a capacidade antioxidante,
destaca-se a captura radical peroxila, com ação de redução do metal (FRAP), captura do radical hidroxila
(método de desoxirribose), captura do radical orgânico (ABTS e DPPH) e quantificação de produtos
formados durante a peroxidação de lipídios. Neste estudo, o método utilizado refere-se ao DPPH, baseado
na captura do radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) por antioxidantes, produzindo um decréscimo da
absorbância a 515 nm. As cascas coletadas foram submetidas à extração com etanol. A solução resultante
foi filtrada e depois evaporada em banho Maria. A partir do extrato foram feitas diluições seriadas das
amostras de extratos de 10.000, 5.000, 1.000, 500, 100, 50, 10, 5 e 1 partes por milhão (ppm). A análise foi
realizada em triplicata. Os valores encontrados neste estudo foram superiores aos valores encontrados por
Uchoa, pode-se justificar essa maior ação, pelo solvente empregado na extração dos compostos, já que
nesse trabalho utilizou-se o etanol, solvente mais polar, que extrai uma maior quantidade de compostos,
em especial dos compostos fenólicos que o acetato de etila.

Palavras-chave: Ximenia americana L., Atividade antioxidante, DPPH.
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil tem uma área de 8,5 milhões km², ocupando quase a metade da América do Sul.
Essa área possui várias zonas climáticas que incluem o trópico úmido no norte, o semiárido no
nordeste e áreas temperadas no sul. É o país com maior biodiversidade do mundo, contando com um
número estimado de mais de 20% do número total de espécies do planeta. As diferenças climáticas
contribuem para as diferenças ecológicas formando zonas biogeográficas distintas, os chamados
biomas. A variedade de biomas reflete a riqueza da flora e fauna brasileiras. (LEWINSOHN; PRADO,
2000; PRANCE, 1987; MMA, 2002).
Devido sua biodiversidade, o país possui uma “farmacopéia popular” muito diversa, devido
ao vasto número de plantas medicinais, resultante de uma miscigenação cultural, composta por
africanos, europeus, indígenas e colonizadores, onde se considera plantas medicinais aquelas que
possuem, em um ou mais órgãos, substâncias utilizadas com finalidade terapêutica, ou que sejam
ponto de partida para a síntese de produtos químicos e farmacêuticos (MARTINS et al., 2003).
Na busca de novos fármacos, análises químicas têm sido realizadas com extratos de plantas
medicinais que confirmaram a presença compostos fenólicos com atividade antioxidante e atividades
biológicas como, atividades antiinflamatória, antialérgica, antimicrobiana, anticarcinogênica e efeitos
imunoestimulantes (OGUNLEYE; IBITOYE, 2003; NIJVELDT et al., 2001).
Antioxidantes são substâncias que retardam ou inibem a oxidação. Vários estudos têm
demonstrado a eficiência de diversos alimentos que apresentem substâncias com atividade
antioxidante, para prevenir doenças crônicas, câncer, doenças cardiovasculares e desordens
degenerativas relacionadas ao envelhecimento, sabendo que estas são causadas pelos radicais livres
e outros oxidantes. (BECKER; NISSEN; SKIBSTED, 2004; CHU; CHANG; HSU, 2000; LUXIMON-RAMMA;
BAHORUN; CROZIER, 2003; LIYANA-PATHIRANA; SHAHIDI, 2006).
Antioxidantes naturais desempenham um papel importante nos cuidados da saúde uma vez
que fornecem proteção contra o estresse oxidativo e doenças associadas. E uma grande parte dos
agentes antioxidantes naturais são compostos fenólicos que são amplamente distribuídos em plantas
medicinais, especiarias, legumes, frutas, grãos e sementes. Extratos de plantas medicinais ricas em
compostos fenólicos apresentam forte atividade antioxidante. Logo estudos mais aprofundados são
necessários no intuito de justificar essa ação antioxidante. (LOPEZ et al., 2007; TURKMEN et al.,
2005).
Os métodos para determinar a capacidade antioxidante dos compostos fenólicos podem
ser baseados na captura do radical peroxila, poder de redução do metal (FRAP), captura do radical
hidroxila (método de desoxirribose), captura do radical orgânico (ABTS e DPPH) e quantificação de
produtos formados durante a peroxidação de lipídios. O método DPPH pode ser empregado
rotineiramente com extratos soluções aquosas-orgânicas contendo compostos hidrofílicos e
lipofílicos. Este é o método mais utilizado é baseado na captura do radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil
(DPPH) por antioxidantes (Figura 1), produzindo um decréscimo da absorbância a 515 nm. Este
método foi modificado para medir os parâmetros cinéticos (FRANKEL; MEYER, 2000; SÁNCHEZMORENO, 2002; ARUOMA, 2003; PÉREZ-JIMÉNEZ; SAURA CALIXTO, 2006; BRAND-WILLIAMS et al.,
1995; SÁNCHEZ-MORENO et al., 1998).
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Figura 1. Estabilização do Radical Livre (DPPH)

A ação antioxidante pela captura do radical livre DPPH é usado para avaliar a ação de
extratos de plantas. Esse método baseia-se na descoloração do radical pela habilidade dos extratos
de doarem hidrogênio (SHIMADA et al., 1992).
O DPPH é um radical livre que pode ser obtido diretamente por dissolução do reagente em
meio orgânico (Fig. 2).

Figura 2. Radical Livre (DPPH)

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No valioso patrimônio ambiental, as plantas medicinais constituem a matéria - prima de
diversos remédios caseiros, bem como, para muitos medicamentos sintéticos da medicina tradicional
e para fabricação de fitoterápicos. A demanda pelas ervas medicinais, aromáticas e condimentares
vem crescendo continuamente nas últimas décadas em função da eficácia, efeitos colaterais de
medicamentos quimio-sintéticos. Com o aumento da demanda, a oferta e busca de novos fármacos
tem crescido (LOILOLA et al., 2010; CARVALHO et al, 2010).
Dentre as várias espécies presentes na biodiversidade brasileira, principalmente as
localizadas na região nordeste, pode citar a ameixa-brava (Ximenia americana L.) como uma espécie
de poderoso valor medicinal. Produzida por uma árvore da família da Olacaceae, que é comumente
encontrada na África, Índia, Nova Zelândia, América Central e América do Sul (SACANDE; VAUTIER,
2006).
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Dentre as inúmeras variedades encontradas na família da ameixa, verifica-se que a ameixabrava (Ximenia americana L.) é uma planta cosmopolítica tropical com ocorrência silvestre,
principalmente, na América do Sul e na África, inclusive nos Tabuleiros Litorâneos do Nordeste
Brasilleiro. A ameixa-brava é utilizada, popularmente, para tratamento de dor de estômago, sífilis,
reumatismo, câncer e infecções da boca sendo, porém, a casca da árvore bem mais utilizada para fins
diversos tais como: tratamento da lepra, malária, dor-de-cabeça, moluscicida, infecções da pele,
cicatrização, hemorróidas e inflamações das mucosas. A ação cicatrizante relatada na literatura pode
ser justificada pela presença de algumas substâncias, como os taninos (MATOS, 2007; (MWANGI,
1994; VERAS; MORAIS, 2004).
Pesquisas realizadas com extratos aquosos e alcoólicos da ameixa-brava (Ximenia
americana L.) que confirmam a presença de flavanóides e taninos onde os flavanóides possuem
atividades biológicas importantes, tais como, atividades antiinflamatória, antialérgica,
antimicrobiana, anticarcinogênica e efeitos imunoestimulantes, além possuir uma ótima atividade
antioxidante (OGUNLEYE; IBITOYE, 2003; NIJVELDT et al., 2001).
Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de determinar a atividade antioxidante, in
vitro, do extrato etanólico da casca da ameixa-brava (Ximenia americana L.) e se divide da seguinte
forma: na segunda seção apresenta-se a fundamentação teórica; na terceira, materiais e métodos
utilizados; na quarta seção os resultados obtidos, bem como, a discussão destes resultados e, na
quinta e última seção, apresentam-se as considerações finais.

3. METODOLOGIA
3.1 Material
Todos os solventes e reagentes usados eram analiticamente puros. O DPPH (2,2-difenil-1picril-hidrazila) da Aldrich Co e as medidas de absorção foram feitas em espectrofotômetro digital
Bioespectro modelo SP – 22.

3.2 Material Vegetal
Cascas da ameixa-brava (Ximenia americana L.) (Fig. 3) foram coletadas no município de
Baturité no Ceará.

Figura 3. Cascas da ameixa-brava (Ximenia americana L.)
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3.3 Preparação do Pó
Depois de coletada a casca da ameixa-brava, ela foi colocada em estufa para retirar toda
umidade, em seguida, foi pulverizada até as partícul as nanométricas e armazenadas em dessecador.
3.4 Extrato Etanólico
Para obtenção do extrato etanólico, o pó da casca da ameixa-brava (Ximenia americana L.)
foi submetido à extração com etanol 96%, por 24 h, à temperatura ambiente. A solução resultante
foi filtrada e evaporada em banho Maria à 55º C.

3.4.1Diluições da Amostra
Foram feitas diluições seriadas do extrato de 10.000, 5.000, 1.000, 500, 100, 50, 10, 5 e 1
partes por milhão (ppm). A amostra foi feita em triplicata.
3.4.2 Determinação da Atividade Antioxidante
Transferiu-se uma alíquota de 0,1 mL de cada diluição do extrato para tubos de ensaio e
acrescentou-se 3,9 mL da solução estoque de DPPH, homogenizando em seguida. No branco,
adicionou-se apenas álcool metílico absoluto, em outro, DPPH e álcool metílico. Todos os tubos
permaneceram por 1 h em ambiente sem iluminação. Realizou-se a leitura no espectrofotômetro em
515nm (YEPEZ et al., 2002).
3.4.3 Cálculo
Foram feitas as médias dos valores obtidos e a partir delas, obteve-se o índice de varredura
(IV), de acordo com a fórmula:

 AbsDPPH  AbsAmostra 
IV  
  100
AbsDPPH


Onde: Abs DPPH é a absorbância do DPPH inicial; Abs Amostra é a absorbância das
amostras em diferentes concentrações;
Um gráfico foi produzido e calculou-se o EC 50 .
3.4.4Análise estatística
Os valores de média ± desvio padrão foram calculados a partir dos EC 50 obtidos no item
anterior.

4. Análise e Interpretação dos Dados
O extrato apresentou um rendimento de 11,8% % conforme tabela 1. Esse extrato foi
utilizado para avaliar a atividade seqüestradora de radicais livres pelo método de DPPH.
Uchoa, 2009, em sua tese, avaliou a ação antioxidante, in vitro, pelo método de DPPH. Os
valores de EC50 nos extratos, frações e compostos da X. americana L., foram calculados e os
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resultados indicam que as frações em acetato de etila da casca do caule (29,62 μg/mL ± 3,00) e folhas
(33,03 μg/mL ± 2,66) de X. americana L.. Transformando os valores encontrados nesta pesquisa, para
a mesma unidade da tese citada acima, tem-se que foi encontrado um valor de 411 μg/mL± 0,01 da
casca do caule. Este valor encontrado é muito superior aos valores encontrados por Uchoa, pode-se
justificar esse valor, pelo solvente empregado na extração dos compostos, já que neste trabalho
utilizou-se o etanol, solvente mais polar, que extrai uma maior quantidade de compostos, em
especial dos compostos fenólicos que o acetato de etila.
Neste trabalho, a atividade antioxidante foi realizada pelos métodos de sequestramento de
radical livre DPPH, com a EC50 expressa em mg/mL. Após o calculo do Índice de varredura, obteve o
gráfico 1 de regressão linear, com reta y=0,772x + 18,22 e R2=0,9199.
Atividade antioxidante do extrato etanólico da casca da ameixa

Índice de varredura
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Gráfico 1. Reta de regressão linear da ação antioxidante, in vitro, do extrato etanólico da
ameixa-brava (Ximenia americana L.).
Analisando os resultados pelo método DPPH, observa-se que o extrato da ameixa-brava
(Ximenia americana L.) apresentou uma EC 50 de 0, 411 ± 0,01 mg/mL (tabela 1).
Tabela1. Rendimento e EC 50 do extrato etanólico de ameixa-brava.

Amostra

Rendimento (%)

EC 50 (mg/mL) ± Desvio padrão

Ameixa

11,8

0,411 ± 0,01

Na avaliação da atividade antioxidante pelo método de DPPH dos extratos aquoso,
metanólico e alcalóides das folhas de Mitragyna speciosa, mostrou EC 50 de 0,213, 0,104 e 0,037
mg/mL, respectivamente (PARTHASARATHY et al., 2009). Observa-se que há diferença nos valores
com a mudança de solvente. Assim também, em extratos de Spondias pinnata K., usando o DPPH, há
atividade antioxidante com valores expressou em valores de EC 50 variando entre 0,73 a 0,59 mg/mL
(SATPATHY et al., 2011).

5. Considerações Finais
Analisando os resultados obtidos, da casca do caule da ameixa-brava (Ximenia americana
L.), pode-se dizer que possui atividade antioxidande satisfatória. Os extratos obtidos com etanol
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apresentaram atividade antioxidante superior à atividade apresentada com os extratos obtidos com
acetato de etila, revelando que o solvente altera o valor da atividade antioxidante.
No intuito de pesquisas futuras, pretende-se realizar possíveis análises com extratos
etanólicos de uma semana, visto que os resultados obtidos foram com extratos de 24 horas. Sabendo
que os antioxidantes artificiais, assim com os naturais têm papel importante por agirem na inibição
dos radicais livres formados, também deverão ser feitas, análises com alguns antioxidantes artificiais
como BHT (butil-hidroxi-tolueno) e BHA (butil-hidroxianisol), com a finalidade de comprovar essa
ação antioxidante.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo, inserir aulas praticas para melhorar o ensino de
química em escolas publicas do município de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. Com a aplicação de
questionários com alunos do 1° ano do Ensino Médio de escolas publicas percebe-se que professores
ministram suas aulas apenas com o método tradicional de ensino, tornando a visão do aluno para com a
disciplina química, como uma matéria de difícil compreensão e assimilação dos conteúdos. Para tanto,
torna-se necessário a presença do discente no momento da elaboração das aulas a serem aplicadas em
sala de aula, para que assim os alunos não apenas fiquem recebendo informações prontas do professor
sem ao menos saber o porquê de determinados conteúdos serem estudados.

Palavras-chave: aulas práticas, ensino de química, escolas públicas.
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1. INTRODUÇÃO
A química, como ciência natural e exata tem um papel importante para o entendimento global.
Desde origem da espécie humana suas aplicações são de conhecimento geral. Porém é fato a
dificuldade dos alunos frente às disciplinas da área de ciências exatas e naturais, o que requer mais
atenção e dedicação dos professores dessas áreas no momento de elaborar a aula e o tipo de
metodologia a ser utilizada, por se tratar de uma disciplina puramente abstrata na visão dos alunos
aonde é visível a dificuldade de compreensão e assimilação muitas vezes por o ensino está restrito a
memorização de fórmulas unicamente para um cumprimento rígido destinado para o vestibular.
Outro fato que é importante tratar é a deficiência do ensino, desencadeada por profissionais
muitas vezes mal qualificados, contribuindo para a má formação acadêmica do aluno. Nesse contexto,
necessário se faz ressaltar a deficiência de práticas laboratoriais na formação educacional dos alunos,
uma vez que estas contribuem significativamente para a assimilação dos conteúdos estudados na teoria,
suprindo não só as carências dos mesmos, mas também enriquecendo o ensino/aprendizagem do
professor. Segundo SEED (PARANÁ, 2006, p.20): “É necessário perceber que o experimento deve fazer
parte do contexto de sala de aula e que não se deve separar a teoria da prática”. É importante ressaltar
a carência eminente de infra-estrutura em grande parte das escolas públicas e isso dificulta a execução
das aulas prática e uma melhor assimilação sobre os conteúdos da disciplina em questão. Segundo as
Diretrizes Curriculares do Paraná (SEED, 2006) consideram que a experimentação favorece a
apropriação efetiva do conceito a ser estudado. Sendo que a experimentação fundamentaria melhor o
que se fora dito em sala de aula apresentando uma visão mais ampla e clara ao aluno para uma melhor
compreensão da disciplina.
A partir desta deficiência constatada, o referido trabalho tem como objetivo avaliar o ensino de
química a partir da visão dos alunos da Escola Estadual Doutor José Fernandes de Melo, principalmente
nas turmas de 1º ano localizada no município Pau dos Ferros-Rio Grande do Norte, no tocante ao ensino
de química, com foco na relação teoria-prática e diante a esta avaliação entender as dificuldades e
carências enfrentadas pelos alunos sob a disciplina em questão.

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Observa-se que o ensino de química em escolas publica é preocupante, pois professores
repassam conteúdos de forma que os alunos não assimilam de maneira significante o que está sendo
transmitido. Neste caso, percebe-se que muitos alunos e alunas sentem dificuldades em aprender
química, fato este que se torna frequente por os mesmos não perceberem o verdadeiro significado do
que está sendo estudado, por os conteúdos não serem bem textualizados de forma que esses discentes
possam perceber o prazer do estudar química.
Tais problemas tornam-se claros a partir da aplicação de questionários com alunos que cursam o
1° ano do Ensino Médio da Escola Estadual Dr. José Fernandes de Melo do Município de Pau dos FerrosRN, questionários estes que estão relacionados a analise da disciplina de química. Com isso, a partir da
analise dos dados obtidos, percebe-se que as matérias onde os alunos encontram maior dificuldade são
as relacionadas à área das ciências exatas, sendo 36,12% na disciplina matemática, 23,56% em física e
25,65 em química. Esse fato deve-se ao alto grau de abstracionismo das disciplinas em questões, além
de serem matérias que requer uma grande atenção por parte dos alunos para assim poder compreender
os fenômenos que os cercam.
Quando indagados quais as disciplinas que os alunos tinham mais afinidade, a disciplina de
Biologia apareceu como sendo a matéria preferida do alunado tendo sido escolhida por 30% do público
pesquisado, língua portuguesa foi escolhida em segundo lugar por 19% dos discentes, em quanto que a
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disciplina de química ficou sendo a antepenúltima opção como escolha dos alunos com 11,9%, ficando a
frente apenas de física (6,8%) e matemática (5,68%).
A resposta para a falta de afinidade, e ate mesmo o desinteresse, por parte dos alunos na
disciplina de química podem ser explicados pelo quesito 3 e 4 do questionário, a primeira sendo de
caráter fechado procura buscar a opinião do alunado sobre como ele avalia o ensino de química na sua
escola, nesta questão 37% dos alunos afirmam que o ensino de química era complicado, 31% dos
entrevistados avaliam a disciplina como interessante, já 17% dos alunos afirma que o ensino é
monótono, apenas 6% dos entrevistados escolheram a alternativa fácil e ainda 9% optarão pela opção
outro, a maioria especificando como o ensino sendo “péssimo”. A questão seguinte era de caráter
aberto e pedia para especificar qual a dificuldade encontrada na disciplina de química, nessa questão a
maioria dos entrevistados dissertaram que “a maior dificuldade estava em compreender todas as
formulas matemáticas” ou “não consigo visualizar a maior parte dos assuntos repassados pelo
professor”, as respostas destas duas questões veio a comprovar o que foi afirmado na primeira questão,
onde a química assim como as demais matérias relacionadas às ciências exatas necessita de empenho
por parte do professor, pois envolvem muitos cálculos e um grau de abstracionismo muito grande, e
para solucionar esses problemas é necessário que ambas as partes estejam dispostos a se empenhar no
seu papel.
O desinteresse dos discentes nas aulas de química pode estar relacionado, também, com a falta
da prática laboratoriais. Esse ponto foi discussão para a questão de numero 5, onde foi indagado se a
escola realizava a prática laboratorial e 89% dos entrevistados afirmam não haver nenhuma pratica
experimental, 7% afirmam que ha realização das aulas praticas de forma regular e 4% responderam que
o professor realiza aulas praticas de vez em quando. O emprego de aulas pratica podem diminuir a
carência deixada nas aulas expositivas, aguçando a visão do aluno em relação à disciplina, fechando
algumas lacunas que só podem ser preenchidas com observação de certos fenômenos, como defende
NEVES, et al (2011).
A última questão do questionário também era de caráter aberto e procurava abordar se os
alunos conseguiam perceber a química no seu dia-a-dia e em quais situações isso ocorria. A maioria das
respostas apresentou-se bastante confusas, sendo que alguns dos entrevistados alegarão não conseguir
fazer essa relação e outros afirmaram conseguir avistar a químicas somente nos salões de beleza. A
“culpa” pela falta de entendimento por parte do aluno na relação entre a química e o cotidiano pode ser
atribuída diretamente ao professor, que muitas vezes se preocupa mais com as fórmulas matemáticas
do que com a relação desta mesma com as vidas das pessoas.
Assim, percebe-se que, os professores não tem o habito de relacionar os conteúdos trabalhados
em sala de aula com a vivência cotidiana, deixando de lado as varias formas em que os alunos podem
aprender a disciplina em questão, tornando assim a visão dos discentes em relação à disciplina química
como uma matéria abstrata sem nenhuma relação com o cotidiano. Neste caso, Zanom et, al, (1995,
p.15) diz que: “Mais preocupante ainda é a dificuldade demonstrada mesmo por alguns professores de
química em relacionar conteúdos específicos com eventos da vida cotidiana”.
Julga-se necessário, que os alunos possam fazer parte da organização dos conteúdos a serem
estudados e a forma com que os mesmos vão ser repassados para que assim, os discentes não apenas
fiquem recebendo informações prontas do professor sem ao menos saber o porquê de determinados
conteúdos serem estudados. Segundo Araújo e Maldaner (1992), os alunos devem ser intensamente
envolvidos na execução de atividades problematizadoras em que buscam e sistematizam
conhecimentos, não os recebendo prontos dos professores.
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3. CONCLUSÃO
Após o término da pesquisa, a maioria dos alunos pesquisados afirma grande dificuldade no
tocante natureza tecnológica. Grande parte dos discentes afirma que há carência no número de aulas
práticas, apesar de a escola possuir laboratório de química, fato este que ocasiona um dos motivos que
dificulta a assimilação dos conteúdos. Foram lançadas várias perguntas aos alunos para que possa ser
possível o esclarecimento de várias lacunas diante a disciplina de química. A visão da maioria dos alunos
atesta o ensino monótono e complicado.
Neste contexto, o trabalho aponta como solução a criação de um laboratório itinerante com a
utilização de materiais alternativos, que promova uma intimidade e/ou aproximação entre teoria e
prática e auxiliando também no ensino-aprendizagem.
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RESUMO
Os principais componentes dos óleos e gorduras são os ácidos graxos. Estes compostos químicos
desempenham importante função nutricional no organismo humano e animal. O óleo comestível é
utilizado no processo de fritura dos alimentos. Quando a temperatura ultrapassa 200ºC sua qualidade
funcional, sensorial e nutricional sofre modificações prejudicando os alimentos, a saúde humana e
gerando grandes impactos ambientais. É incorreto não trocar o óleo velho e sem valor nutritivo por um
novo e reutilizá-lo sem limitação de tempo. O óleo residual de frituras quando ingerido em excesso pode
causar aumento de colesterol, hipertensão e problemas cardiovasculares nos seres humanos. Quando
descartados na rede de esgotos ou no solo poluem o meio ambiente. Um litro de resíduo de óleo de
fritura é capaz de contaminar um milhão de litros de água, quantidade equivalente ao consumo de uma
pessoa em 14 anos. Este trabalho teve o objetivo de estudar a viabilidade sócio-econômica e ambiental
de reaproveitamento de óleos residuais de fritura como matéria-prima para produção de sabão a frio,
estimulando assim a prática de atitudes ecologicamente corretas em prol de um desenvolvimento
sustentável. A metodologia consistiu no recolhimento do óleo saturado de estabelecimentos comerciais
na cidade de Zé Doca-MA e tratamento do mesmo para a produção de sabão a frio, realizando análises
físico-químicas do produto obtido. Os resultados revelaram que o sabão produzido apresenta
características suficientes para ser considerado um produto de qualidade, tornando assim viável a
utilização de óleo residual de fritura para produção de sabão, de forma a contribuir para um
desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: óleo, coleta seletiva, sabão, sustentabilidade.

2625

1. INTRODUÇÃO
Os principais componentes dos óleos e gorduras são os ácidos graxos. Estes compostos
químicos desempenham importante função nutricional no organismo humano e animal (SARDELA,
1997).
O óleo extraído das sementes de oleaginosas como soja, babaçu, milho, dendê, amendoim e
girassol é utilizado na preparação de alimentos diariamente. Durante o processo de fritura dos
alimentos, o óleo é submetido a altas temperaturas e pode sofrer modificações estruturais.
Os efeitos fisiológicos que os óleos e gorduras exercem sobre o organismo humano quando
aquecidos a altas temperaturas e a um tempo prolongado são marcantes. Com o aquecimento do óleo
no decurso do processo de fritura as qualidades funcionais, sensoriais e nutricionais dos alimentos
sofrem modificações e grandes impactos ambientais (RABELO, 2008).
O óleo comestível quando submetido a aquecimentos prolongados e superiores a 200ºC acaba
perdendo seu valor nutricional. Quando ingerido em excesso pode causar aumento do colesterol, da
pressão arterial e doenças cardiovasculares. Quando saturado e obsoleto age como um poluente do
meio ambiente. Geralmente é jogado em tubulações da rede de esgoto produzindo danos ambientais.
Segundo a revista BIODIESEL (2008), um litro de óleo de cozinha jogado num corpo hídrico contamina
cerca de um milhão de litros de água, quantidade esta equivalente ao consumo de uma pessoa em 14
anos (RABELO, 2008, BIODIESEL, 2008).
Quando a temperatura do processo de fritura dos alimentos ultrapassa 200ºC é necessário a
executar a troca do óleo cocção e descarta-lo adequadamente. Entretanto é condenável a pratica
utilizada por dezenas de pasteleiros, lanchonetes, restaurantes, hotéis e cozinhas industriais, que não
trocam o óleo velho sem valor nutritivo por um novo, reusando-o sem limitação de tempo (BIODIESEL,
2008).
A demanda por alimentos fritos tem aumentado significativamente nos últimos anos por parte
dos brasileiros. Pesquisas revelam que a população consome cerca de 3 bilhões de litros de óleos
comestíveis por ano. Por outro lado, a população não fiscaliza e nem exige medidas preventivas dos
estabelecimentos comerciais no sentido de melhorar as condições no preparo dos alimentos visando
promover a manutenção da sua qualidade de vida e bem estar social conforme designa a lei 8.078/90 do
código de defesa do consumidor, especificamente no capitulo IV, artigo 18, dos direitos do consumidor.
Também não tem exigido metodologia ecologicamente correta para descarte do óleo obsoleto utilizado
no processo de fritura (RABELO, 2008, PARAISO, 2010).
Muitos estabelecimentos comerciais e residências descartam o óleo comestível saturado
usado na rede de esgoto. O óleo por ser mais leve que a água, fica na superfície, criando uma barreira
que dificulta a entrada de luz e a oxigenação da água. O descarte inadequado pode gerar graves
problemas, tanto de higiene, quanto de degradação ambiental, pois a presença de óleos e gorduras na
rede de esgoto causa o entupimento da mesma, bem como o mau funcionamento das estações de
tratamento. Para retirar o óleo e desentupir são empregados produtos químicos altamente tóxicos, o
que acaba criando uma cadeia prejudicial que pode causar danos irreparáveis ao meio ambiente
(ALBERICI e PONTES, 2004). Quando descartado diretamente no solo o óleo também causa sérios danos,
pois impermeabiliza o solo impedindo que as plantas absorvam nutrientes, água e oxigênio,
desfavorecendo também a germinação das sementes tornando o solo inviável para o cultivo (NOGUEIRA
e BEBER, 2009).
O óleo comestível oriundo do processo de fritura é uma fonte de riquezas e não deveria ser
visto como lixo. Ele pode ser transformado em importantes produtos. Para o óleo ser reciclado é preciso
inicialmente ser separado e tratado adequadamente.
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A reciclagem é um processo de reaproveitamento de materiais beneficiados como matéria
prima para um novo produto. Uma maneira de reciclar o óleo é através do processo de saponificação
gerando produto de limpeza e dessa forma minimizar a geração de fontes naturais de matérias-primas e
eliminar a geração de resíduos que necessitam de tratamento antes de serem lançados no meio
ambiente (SARDELA, 1997).
A procura por produtos biodegradáveis tem contribuído para a destinação correta dos
resíduos. O óleo de fritura saturado pode ser acondicionado em garrafas plásticas ou recipiente de
vidro, até a devida coleta e destinação final. A produção de sabão a partir dos resíduos de fritura
utilizados como matéria-prima torna viável a elaboração de um sistema de coleta seletiva destes
resíduos, agregando valores sociais e ambientais visando, a redução de impactos sobre o meio ambiente
(MORETTO, 2008).
O sabão é um produto resultante da reação de saponificação (ver Figura 1) entre um álcali
forte (NaOH ou KOH) e ácidos graxos (óleo vegetal e gordura animal).

Figura 1 – Reação de saponificação

A adequação do sabão acabado (produto final) em relação aos diferentes meios de aplicação e
o aprimoramento de suas propriedades dependem do controle dos parâmetros de qualidade durante o
processo de fabricação. Dentre essas propriedades destacam-se a alcalinidade livre.
A alcalinidade é a capacidade que a massa de sabão base contendo um álcali forte tem de
reagir com o material graxo e neutralizá-lo até um pH definido. A alcalinidade livre ideal para um bom
sabão acabado reside na faixa de 0,1 a 0,5% e pH em torno de 10 (ZAGO, 2008).
Este trabalho teve o objetivo de estudar a viabilidade sócio-econômica e ambiental de
reaproveitamento de óleos residuais de fritura como matéria-prima para produção de sabão a frio,
estimulando assim a prática de atitudes ecologicamente corretas em prol de um desenvolvimento
sustentável.

2. METODOLOGIA
2.1 Coleta da matéria prima
Foi realizado um levantamento junto a Prefeitura Municipal de Zé Doca (MA) a fim de verificar
a quantidade de bares, lanchonetes, hotéis, pizzarias, pastelarias, padarias e churrascarias existentes na
cidade. Fechou-se um acordo com os donos dos estabelecimentos comerciais para a coleta do óleo
residual oriundo do processo de fritura dos alimentos. Cada estabelecimento recebeu uma bombona de
5 litros e um funil analítico de plástico para ali estocar os resíduos de óleo de fritura produzidos ao longo
dos dias. O material estocado nas bombonas foi recolhido e transportado ao Laboratório de
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Processamento Químico do IFMA/Campus Zé Doca. Este material foi filtrado e clarificado com
hipoclorito de sódio para adequá-lo ao processo de fabricação de sabão a frio.

2.2 Processamento do sabão a frio
A obtenção da massa base do sabão foi realizada nos moldes do AQ Sabão, produto idealizado
e fabricado no Campus Zé Doca. Os corpos de prova foram produzidos fundindo-se a gordura animal e o
óleo vegetal numa faixa de temperatura de 50 ± 5ºC em um béquer de capacidade volumétrica 500mL.
A mistura foi aquecida numa chapa elétrica. Em seguida a lixívia cáustica a 30ºBe, foi adicionada
vagarosamente seguida de agitação constante durante 10 minutos, tempo suficiente para a ocorrência
da reação de saponificação. Posteriormente foram adicionados o xarope e o álcool de cadeia curta,
sendo que o intervalo entre uma adição e outra foi de 5 minutos. Parte da massa base de sabão foi
moldada em um copo descartável de 25 mL e permaneceu sob cura à temperatura ambiente por 24
horas. Finalmente, adicionou-se corante e essência ao restante da massa base do sabão e moldou-se em
um copo descartável de 300mL. Ao longo deste trabalho foram fabricados 50 corpos de prova
distribuídos em 10 bateladas. Cada batelada originou 5 corpos de prova.

2.3 Controle de qualidade
O sabão produzido a partir do óleo de fritura saturado foi submetido a várias análises para
medição de sua qualidade (ver Figura 2).

]
Figura 2- Controle de qualidade do sabão obtido

2.4 Caracterização física
Os corpos de prova foram caracterizados fisicamente em termos de alcalinidade livre, pH e
poder de detergência (solubilidade, agente espumante e agente molhante).
A alcalinidade livre dos corpos de prova foi determinada pelo método de alcalimetria. Após o
resfriamento, pesou-se 10g da amostra contida no copo descartável de 25mL e adicionou-se 20mL de
álcool etílico neutralizado e 20mL de água destilada num béquer de capacidade 100mL. A mistura foi
aquecida em chapa elétrica até a completa dissolução do AQ Sabão. Em seguida foram adicionadas 5
gotas do indicador fenolftaleína e foi realizada uma titulação com solução aquosa de ácido sulfúrico de
concentração 0,05 Mol.L-1 devidamente padronizada.
Para a determinação do produto hidrogeniônico, pH, do AQ Sabão foi utilizado o método
eletrométrico (eletrodo de pH ou pH-metro).
O poder de detergência do sabão foi analisado em função de ser um agente espumante,
molhante (umectante) e emulgente (capacidade de estabilizar emulsões gordurosas).
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A caracterização física do AQ Sabão foi realizada em 25 corpos de prova. Cada amostra foi
ensaiada em triplicata totalizando 75 análises em média.

2.5 Caracterização visual
O comportamento visual do AQ Sabão foi determinado em termos de fases, capacidade de
saponificação e de absorver o corante e a essência. Nesta etapa utilizaram-se os corpos de prova
curados nos corpos descartáveis de 300mL.

2.6 Caracterização sensorial
Nesta etapa, foi investigada a eficiência do AQ Sabão em espumar na presença de água
corrente, maciez da pele após lavagem e capacidade de fixar a essência.

3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Os resultados obtidos ao longo das análises química imediata para o AQ Sabão em termos de
alcalinidade livre revelaram valores variando de 0,072 até 0,54 e para o pH na faixa de 10,0-11,4 (ver
Tabela 1).
Tabela 1- Valores obtidos do AQ Sabão em termos de alcalinidade livre e pH para algumas amostras
Amostras

pH

Alcalinidade

AM1

10,7

0,31

AM2

10,5

0,32

AM3

10,6

0,36

AM12

11,4

0,54

AM17

10,9

0,18

AM19

10,6

0,07

Os resultados obtidos foram tratados estatisticamente com auxílio do programa Origin versão
7.0. Os valores médios para a alcalinidade livre e pH foram respectivamente 0,32 (±0,1) e 10,0 (±0,29).
Em relação ao produto hidrogeniônico, pH, as amostras revelaram resultados semelhantes ao exigido
pela legislação brasileira (pH=10). A alcalinidade livre ideal para um sabão ser considerado de qualidade
deve estar em torno de 0,1 a 0,5%, demonstrando que os resultados obtidos para o AQ Sabão
encontram-se dentro dos padrões de qualidade exigidos. Tais propriedades quando comparadas com
trabalhos anteriores como os citados em Zago (2008) demonstraram que o sabão produzido está em
conformidade e apresenta atributos iguais aos exigidos para um produto ser considerado apto para o
consumo humano (ver Figura 3).
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Figura 3- Aspecto visual de alguns corpos de prova do AQ Sabão

O poder de detergência do produto analisado apresentou-se estável e o poder umectante
(ação espumante), molhante e emulgente também apresentaram resultados satisfatórios.
Embora as variáveis custo-benefício sejam bastante relevantes em qualquer processamento,
estas etapas ainda não foram profundamente estudadas. Vale frisar, entretanto, que a gordura animal
(sebo bovino) usada na obtenção do AQ Sabão sai a baixíssimo custo. Esta matéria-prima é coletada no
matadouro local, transportada ao Campus Zé Doca onde é purificada. Em momentos anteriores eram
incineradas ou jogadas em aterro contribuindo para a degradação ambiental. O óleo comestível
saturado foi desodorizado e clarificado com solução (JK2) idealizada no Campus Zé Doca, 500 cm3 desta
solução clarificam e desodorizam 100Kg de óleo saturado.

4. CONCLUSÃO
Os resultados obtidos no decurso dos ensaios realizados com o AQ Sabão demonstraram que o
produto apresenta características suficientes para atender as necessidades dos usuários, o sabão
produziu elevada quantidade de espuma quando em contato com a água, conseguiu quebrar a tensão
superficial da água dando capacidade ao sabão para arrastar sujidades. Quando em contato com a pele
do usuário, não acarreta danos já que a alcalinidade e pH do AQ Sabão estão devidamente controlados.
Com base nestes resultados pode-se inferir que o processamento de sabão a frio é viável, pois se
conseguiu otimizar uma formulação que oferece um produto final de excelentes qualidades e utiliza
matérias-primas
biodegradáveis, contribuindo assim para o desenvolvimento de
atitudes
ecologicamente corretas, através do reaproveitamento de óleos residuais comestíveis saturados que
seriam descartados de forma errônea contribuindo para a degradação ambiental.
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RESUMO
Este trabalho focaliza o resultado de uma pesquisa realizada por alunos do curso de Licenciatura em
Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará- IFCE, campus Maracanaú,
contemplados pelo Programa Institucional de Bolsa de Incentivo a Docência – PIBID. Sabe-se que os
alunos têm grande dificuldade de assimilar os conteúdos de química abordados em sala de aula. Isso
proporciona desentendimento e até mesmo um desinteresse em relação à disciplina. Com isso, este
estudo teve como finalidade levantar e identificar o que interfere na aprendizagem dos alunos na
disciplina de Química. Metodologicamente, se inscreve como um estudo de caso, tendo como campo de
pesquisa uma escola estadual no Município de Maracanaú. Teoricamente, buscou-se apoio, em estudos
que tratam das dificuldades existentes em aprendizagem da ciência química, em matérias de jornais e
revistas sobre a educação no Brasil, dentre outros que serão mencionados ao longo desta pesquisa.
Identificaram-se por meio da observação, alguns fatores que levam os alunos a verem a química como
um obstáculo. Concluiu-se que essa dificuldade traz como conseqüência o desinteresse do aluno por
essa área do conhecimento.

Palavras-chave: Química, Alunos, Aprendizagem em Química
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1. INTRODUÇÃO
A Química é a ciência da matéria e das mudanças. O mundo da Química inclui tudo que nos rodeia,
seja animal, vegetal ou mineral, está a nossa volta, envolve todo o avanço da tecnologia. Ao longo das
transformações do desenvolvimento humano, a Química foi fator preponderante, desde a descoberta
do fogo. A referida pesquisa teve como finalidade levantar e identificar fatores que interferem, no baixo
desempenho, tanto do ensino quanto do estudo da disciplina de Química.
De acordo com a publicação da matéria da revista Época, “A escola que os jovens merecem” (2009),
não se pode aprender fórmulas só a partir de livros, é necessário entrar nos laboratórios. Segundo
dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 39 milhões de alunos estudam em escolas sem laboratório de
ciências (2009). A química é uma ciência eminentemente experimental; daí a importância das aulas
práticas. As aulas no laboratório proporcionam uma maior aproximação dos alunos com a disciplina. É
de conhecimento dos professores de ciências o fato de a experimentação despertar um forte interesse
entre alunos de diversos níveis de escolarização.
Em seus depoimentos, os alunos costumam atribuir à experimentação um caráter motivador, lúdico,
essencialmente vinculado aos sentidos, como também aprofundamento do conhecimento pela prática.
Por outro lado, não é incomum ouvir de professores a afirmativa de que a experimentação aumenta a
capacidade de aprendizado, pois funciona como meio de envolver o aluno nos temas de pauta.
(GIORDAN, 1999, p.43). Para o professor de Metodologia do Ensino de Ciências Biológicas da faculdade
de Educação da Universidade de São Paulo, Nélio Bizzo, “três em cada quatro alunos do Ensino Médio
estudam em escolas sem laboratório, mas também não adianta ter um laboratório sem investimento na
estrutura”, mas diz que isso não é desculpa para prender os alunos a fórmulas “torturantes” (Revista
Época. Pág. 76, 2009).

2. MATERIAL E MÉTODO
Muitos questionamentos surgem porque a Química, sendo em sua essência uma área experimental,
e que envolve o cotidiano do ser humano, é vista pelos estudantes do Ensino Médio, como mais uma
matéria cheia de cálculos e teorias decorativas. Segundo matéria assinalada pela jornalista Machado
publicada no site de noticias da Globo, de 25 de Maio de 2011, denominada “Professores buscam
alternativas para fazer alunos gostarem de química” diz que especialistas admitem que a disciplina de
Química é difícil de ensinar e de aprender:
Português, matemática, física, biologia... entre todas disciplinas cobradas nos
vestibulares nenhuma delas é tão temida e muitas vezes odiada quanto química. A
ciência que trata da constituição da matéria, suas propriedades, transformações e as
leis que as regem, virou até a música de sucesso "Química", de autoria de Herbert
Vianna e gravada na voz de Renato Russo, da Legião Urbana. Estudar química aparece
para muitos estudantes como algo abstrato e bem distante do cotidiano. (MACHADO,
2011).

Identificamos, por meio de perguntas feitas aos alunos, alguns fatores que levam às dificuldades e
ao desinteresse dos mesmos por essa área do conhecimento. Destacando: estudos de Química iniciados
tardiamente, falta de estrutura nas escolas, más condições de trabalho, poucos recursos didáticos, falta
de laboratório, baixa cultura dos alunos, falta de formação dos professores e falta de base matemática
nos alunos. Vygostsky defende que o desenvolvimento ocorre em dois níveis: o do desenvolvimento
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real, representado pelas atividades que o individuo consegue realizar sozinho; e o do desenvolvimento
potencial, representado pelas etapas posteriores ao desenvolvimento real, nas quais as interferências
de outras pessoas afetam de forma significativa o resultado da ação individual. Nesse intervalo do nível
de desenvolvimento real com o desenvolvimento potencial, encontra-se a zona de desenvolvimento
proximal (ZDP), definida como a zona das atividades que o individuo não pode desenvolver sozinho, mas
com a ajuda de outras pessoas mais maduras na habilidade a ser trabalhada (VYGOTSKY, 2008).
Uma adequada aprendizagem escolar promove um tipo de desenvolvimento capaz de permitir uma
maior capacidade de abstração, como a que se necessita para produzir um pensamento coerente e
fundamentado em argumentos sobre determinado contexto ou sobre determinada situação em um
contexto mais amplo. Essa capacidade é básica, porém não é inata nem de desenvolvimento
espontâneo, isto é, precisa ser constituída na relação pedagógica. (Orientações Curriculares para o
Ensino Médio, 2006).
O método utilizado para a pesquisa foi à elaboração de um questionário com duas perguntas apenas
para que pudéssemos identificar as respostas através de análises, sendo a primeira: Como é o primeiro
contato do aluno com a Química? Segunda: Qual (quais) a (s) principal (is) dificuldade (s) para a
aprendizagem de Química. Responderam ao questionário 15 alunos do 1º ano do Ensino Médio.

3. RESULTADOS E DICURSSÕES
De acordo com a LDB nº 9.394/96, no artigo 35 e 36 da seção IV do Ensino Médio, observa-se a
preocupação em relação à continuação dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental para que
haja o prosseguimento dos estudos. O IV parágrafo do artigo 35 afirma que a compreensão dos
fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no
ensino de cada disciplina. Já o primeiro capítulo do artigo 36 diz que se deve destacar a educação
tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, o processo histórico
de transformação da sociedade e da cultura. E o segundo parágrafo do mesmo artigo diz que deve ser
adotadas metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes. Como isso
será possível? Professores lecionando sem a formação específica, além da falta de professores para o
ensino das ciências exatas e da própria língua materna? (BRASIL, 1996). Esclarecendo a problemática
do Ensino Fundamental: por exemplo, um professor A fica responsável pelas aulas de Português,
Matemática, Inglês e Artes, e um segundo professor B fica responsável pelas aulas de Geografia,
História, Ciências. Até ai tudo bem, mas, a preocupação é que como um professor formado em Historia,
pode ministrar aulas de Ciências (Química e Física) sem uma formação necessária, se nem ao menos ele
tem cadeiras dessa área na faculdade. Isso acarreta no Ensino Médio alunos com déficit de
aprendizagem.
Sobre o segundo questionamento: Qual (is) a (s) principal (is) Dificuldade(s) Para Aprendizagem de
Química, sabendo que a Matemática é de fundamental importância na vida do individuo, levando em
conta também que ela contribuiu para a construção das primeiras máquinas modernas, o aluno que a
domina conseqüentemente terá uma maior assimilação e compreensão das outras matérias exatas –
Física e Química – proporcionando-lhe também maiores oportunidades.
Portanto, o segundo fator constatado foi à dificuldade no domínio da Matemática, sabendo que
essa dificuldade vem da base, que é o Ensino Fundamental; os alunos passam de ano sem saber
executar as quatro operações matemáticas básicas, haja vista que para os alunos a Química é algo
matemático, cheio de fórmulas difíceis de serem utilizadas. Esse é o motivo do grande medo que eles
têm da Química – que vai além desses cálculos.
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Deve-se levar em consideração que a Química é uma ciência experimental e ao conhecerem a
matéria os alunos esperam estar constantemente em contato com experiências.

4. CONCLUSÃO
No contexto do ensino de Química, muitos são os fatores identificados para sua aprendizagem, tais
como: a não utilização da experimentação, a ênfase dada ao ensino de classificações, regras e definições
voltadas somente ao preparo para as provas de vestibulares e como conseqüência um ensino
descontextualizado em que o conhecimento químico parece distante da realidade dos alunos.
Entretanto, entendemos que o ensino da Química pode proporcionar conhecimentos que permitam ao
aluno uma reflexão mais crítica e consciente sobre problemas inseridos no seu contexto social.
Como tudo o que vemos pensamentos ou fazemos fica armazenado em nosso cérebro seria
importante também que houvesse um estimulo bem cedo para que o indivíduo possa desenvolver
pensamentos científicos, portanto, seria interessante que os alunos das series iniciais recebessem
estímulos para o estudo das ciências com conteúdos básicos de acordo com a faixa etária, com jogos
educativos, cartilhas com personagens infantis que também estão descobrindo o porquê das coisas. É
necessário estimular as crianças desde cedo para que sintam curiosidade em descobrir coisas novas.
Assim teríamos cidadãos conscientes e menos desinteressados e até mesmo mal informados das coisas
a sua volta o que traria beneficio inclusive econômico.
É notório que a escola tem empreendido esforços para que nesse sentido, ou seja, para que os
alunos tenham uma boa aprendizagem e que possam levar os conhecimentos adquiridos para o seu diaa-dia. Os professores, apesar das dificuldades, procuram se empenhar para proporcionar aulas
agradáveis e dinâmicas, mesmo sentindo resistência por parte dos estudantes em participar das aulas e
até mesmo das práticas laboratoriais, devido à cultura arraigada que aula boa é a que se pauta na
resolução somente de exercícios. Entendemos que é preciso melhorar a formação dos professores,
definindo o mesmo por área, e também, como processo permanente.
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RESUMO
Esta pesquisa disponibiliza aos alunos do Instituto Federal do Maranhão, campus São Luis Centro
Histórico uma oportunidade de envolver as ciências com as artes. A inexistência de um laboratório de
ciência que pudesse proporcionar uma ponte entre a escola e o cotidiano dos alunos no que se
concerne ao conhecimento das ciências ditas experimentais (física, química e biologia) nos levou a
propor este projeto.
Atualmente a transversalidade e a interdisciplinaridade são pressupostos fundamentais para se
operacionalizar o currículo de uma instituição de ensino, visando um alunado cujo desenvolvimento de
habilidades e competências como iniciativas, criatividade, capacidade de liderança, relações humanas,
conhecimentos sobre impactos ambientais e científicos, entre outros, possibilitando sua integração no
mundo globalizado. Aulas que utilizam o recurso da experimentação e o laboratório didático em
questão são ferramentas poderosas para adquirir e testar conhecimentos.
O projeto consiste em mostrar aos alunos a natureza experimental das Ciências buscando
relacioná-la com aspectos do dia-a-dia. Nosso objetivo foi à montagem de um laboratório de ciências
portátil a partir de material de baixo custo, tendo sido realizado o levantamento bibliográfico de temas
como Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde, Tecnologia e Sociedade. Também foram
inseridas temáticas voltadas para Norma de segurança em atividades experimentais, Trabalho de
Campo, assim como atividades realizadas em outras instituições de ensino (visitas técnicas ao
laboratório da Ilha da ciência/UFMA), obediência as normas de segurança com computadores e outros
equipamentos eletrônicos. Deste modo, disponibilizou-se um laboratório portátil de ciências com
experimentos alternativos permanentes e de baixo custo para as aulas de ciências composto de roteiros
dos experimentos para o corpo discente e docente do IFMA Centro Histórico.

Palavras-chave: Laboratório de ciência portátil, materiais de baixo custo, experimentação.
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1. INTRODUÇÃO
O rápido progresso da Ciência e da Tecnologia requer desenvolvimentos constantes os quais
envolve reformulações de conceitos antes concebidos como verdadeiros, mas para isto, é preciso estar
atento às mudanças [1]. Mudanças as quais levam ao surgimento de novos cursos, habilitações,
modalidades e especializações, gerando por sua vez, uma contínua necessidade de adaptações ou redirecionamentos dos cursos já existentes. Nesse sentido, a contextualização, a transversalidade e a
interdisciplinaridade são pressupostos fundamentais para se operacionalizar o currículo de uma
instituição de ensino, visando um alunado cujo desenvolvimento de habilidades e competências como
iniciativas, criatividade, capacidade de liderança, relações humanas, conhecimentos sobre impactos
ambientais e científicos, entre outros, possibilite sua integração no mundo globalizado.
A inexistência de um laboratório que pudesse proporcionar uma ponte entre a escola e o cotidiano
dos alunos no que se concerne ao conhecimento das ciências ditas experimentais (física, química e
biologia) nos levou a propor este projeto, visto que a ausência de atividades práticas é apontada por
grande parte do corpo docente, como umas das principais deficiências no processo de ensinoaprendizagem destas disciplinas, tanto no ensino médio como no fundamental [2].
Atualmente o Instituto Federal do Maranhão, campus São Luis Centro Histórico oferece à
comunidade os seguintes cursos técnicos: Eventos, Multimeios Didáticos, Artes Visuais, Multimídia,
Meio Ambiente e Lazer, na modalidade regular e Educação de Jovens e Adultos – EJA. E um dos maiores
desafios do ensino de educação ciência e tecnologia, nas escolas de nível fundamental e médio, são
construir uma ponte entre o conhecimento escolar formal e suas experiências, o que acreditamos ser
uma maior motivação aos jovens, pois experimentos de ciências podem despertar nos alunos um maior
interesse pelas disciplinas tradicionalmente complexas e abstratas, além de contribuir para a
diversificação e aperfeiçoamento dos métodos de ensino, possibilitando a construção e/ou
aprimoramento de novos conhecimentos dos discentes envolvidos e desta forma, poderá ser aplicado
aos alunos de diversos níveis de ensino visando o interesse pela Ciência, utilizando-se os conteúdos
programáticos de acordo com o nível de conhecimento do aluno.
O projeto consiste em mostrar aos alunos a natureza experimental das Ciências buscando
relacioná-la com aspectos do dia-a-dia. Deve-se também ressaltar que o propósito do presente projeto
passa pela geração de informação cientifica básica a qual catalisará as pesquisas em andamento de
forma a abrir novas linhas de estudo para o corpo docente e discente do campus. A ausência deste
vínculo gera apatia e distanciamento entre os alunos e atinge também os próprios professores [3], visto
que as disciplinas de Física, Química e Biologia abordando-se somente o contexto formal, vetam ao
aluno a oportunidade de se desenvolver com o progresso que atualmente requer desenvolvimento
tecnológico, pois sabemos que as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino defendem a
necessidade de se contextualizar os conteúdos de ensino com a realidade vivenciada pelos alunos, a fim
de atribuir-lhes sentido e, assim, contribuir para a sua aprendizagem [4].
Assim, o projeto almeja proporcionar incentivo e apoio aos trabalhos e práticas interdisciplinares
do corpo docente, produzir materiais didáticos diversificados na área de ciências: Química, Física e
Biologia; favorecer a construção de conhecimento sobre medidas em conexão com a área de
Matemática, despertar vocação científica do aluno do curso técnico do campus Centro Histórico
incentivando a participação do mesmo na construção do conhecimento a partir da pesquisa.
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2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Após captação dos resultados experimentais, a sistematização dos conhecimentos foi realizada
através de discussão sobre seus significados, realizada pelo grupo de pesquisa, e os participantes
incitados a interpretar os fenômenos que os levaram às mudanças observadas, ressaltando-se a
importância do processo de ensino e aprendizagem. Buscou-se também, atentar para a relação bolsista
e participantes, de forma que tais segmentos compreendessem o processo de criação dos experimentos
e assim fossem capazes de repassar os conhecimentos adquiridos utilizando outros experimentos
alternativos.

3. METODOLOGIA
O projeto contemplou os alunos da segunda turma do Curso Técnico de Multimeios Didáticos e
artesanato PROEJA. As atividades promovidas foram em concordância com os conteúdos de ciências do
ciclo fundamental: química, física, matemática e biologia. Foi realizado o levantamento dos tópicos a
serem abordados no estudo de ciências, e os mesmos aplicados em concordância com os Parâmetros
Curriculares Nacionais, abrangendo conteúdos da disciplina de ciências naturais os quais envolve temas
como Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde, Tecnologia e Sociedade. Também foram
inseridas temáticas voltadas para Norma de segurança em atividades experimentais, Trabalho de
Campo, Normas de segurança com computadores e outros equipamentos eletrônicos.

3.1 Escolha dos materiais
Os experimentos utilizados foram materiais alternativos de baixo custo e de fácil aquisição pelos
alunos e orientadores tais como garrafas pet, isopor, rolha de borracha, arame, cartolina, balão de festa,
fio de náilon ou barbante, canudo de refrigerante, fita crepe, tubo de cobre, alicate, pilhas pequena AA,
velas, tesouras, cola de silicone, fósforo ou isqueiro, recipiente com água, palitos, argila, cano de água,
tubo flexível fino, seringa, etc.

3.2 Montagem dos experimentos
Os experimentos foram montados na medida em que os conteúdos fossem discutidos entre
bolsista e orientador. Partindo deste contexto, o bolsista e o orientador propuseram uma estrutura de
experimento aos alunos e o testaram. O resultado foi discutido entre o grupo, sendo também
elaborados os roteiros de preparação e experimentação de cada experimento.

3.3 Aplicação dos experimentos
Os roteiros e experimentos foram testados inicialmente pelo bolsista e orientador para que
posteriormente fossem aplicados em sala de aula na turma de Multimeios e artesanato pelo bolsista
com a supervisão dos professores de ciências naturais. Os alunos foram incitados ao levantamento de
questões e discussão sobre os fenômenos observados, a partir daí trabalhou-se a interpretação dos
resultados observados.

4. RESULTADOS E DICURSSÕES
O projeto viabilizou a construção de experimentos alternativos permanentes e de baixo custo para
as aulas de ciências, abrangendo as disciplinas de física, química e biologia, além da disponibilização de
roteiros padronizados para alunos e professores das disciplinas supracitadas.
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Sabe-se que as aulas que utilizam o recurso da experimentação, o laboratório didático em
questão, são ferramentas poderosas para adquirir e testar conhecimentos, mas por si só não são
suficientes para fornecer conhecimentos teóricos, não obstante não são sempre necessárias. Por outro
lado, uma matriz teórica particular sempre conduz a um experimento. Desta forma, um dos maiores e
mais danosos mitos da aprendizagem é a não interdependência experimento/teoria. Desta forma, a
especulação teórica é o ponto de partida para a experimentação, porém, isto não quer dizer, que
sempre preceda a mesma. Quanto mais desenvolvido o campo conceitual mais provável que os
experimentos sejam dirigidos pela teoria [5].
Deste modo, a atividade experimental terá como objetivo a eliminação do bloqueio das
preconcepções alternativas capaz de favorecer a aquisição das concepções cientificamente corretas. Tal
pedagogia estar voltada para a evolução ou mudança conceitual [6]. Por outro lado, apesar da
percepção de não existência de uma verdade científica, esperando por ser revelada e da inexistência de
métodos científicos totalmente seguros, tais fatores não diminuem a importância da experimentação na
ciência [2]. Essas reflexões são importantes, visto que a autonomia dos estudantes em relação à
experimentação é maior quando lhes é concebida a oportunidade de participar na elaboração dos
experimentos, pois deste modo, os discentes executam as ações sobre os materiais, preparam e
organizam as anotações, pondo em prática todo o conhecimento adquirido em sala de aula [7]. Neste
contexto, é importante a compreensão e o apoio dos professores para que seus alunos consigam
enfrentar objetos de conhecimentos mais complexos, de forma a poder abrir a escola para o mundo e
fazer dela um ponto de partida para o conhecimento e não apenas um ponto de chegada [8].
Neste contexto, as aulas experimentais surgem como uma alternativa bastante atraente,
favorecendo a melhoria do desempenho na formação científica do alunado, sendo injustificável
ministrar disciplinas eminentemente experimentais como física, química e biologia de forma mecânica,
com apenas a utilização de aulas teóricas, sem a preocupação em demonstrar na prática, os fenômenos
em sala de aula [9]. Assim, os registros a seguir mostram os resultados obtidos neste projeto, pois
verificou-se melhorias no conhecimento científico do alunado através dos questionamentos dos alunos
ao realizarem as visitas técnicas ao LDC-Ilha Ciência (UFMA). Porém, de acordo com HEISENBERG [10],
ao se especular uma teoria, pode-se deduzir diretamente todos os resultados de modo a confrontá-los
indiretamente com os fatos experimentais. Tal reflexão é necessária à medida que evidencia a busca de
se entender a importância das abstrações teóricas, visto que o objeto do conhecimento parte da
construção teórica vinda de uma proposta especulativa, testada indireta e experimentalmente.
Na Figura 1 verifica-se a montagem de exemplo sobre um experimento de Física realizado na turma
de artesanato PROEJA do turno noturno, observamos a empolgação e vontade dos alunos na
participação dos experimentos, onde foram realizadas debates com apresentações interativas.
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Figura 1 Fotografias da montagem: dois exemplos de experimentos de eletrostática aplicados em sala
de aula durante as aulas de física do curso PROEJA em artesanato (noturno). Utilizou-se materiais
alternativos como suporte de isopor encontrado em embalagens de caixa de eletrodomésticos, frasco
de doce de leite, etc.
A Figura 2 representa uma visita técnica em conjunto com uma aula experimental onde foram
abordados inúmeros temas como física, química e biologia, realizada com os docentes e discentes do
curso de artes visuais integrado do Centro Histórico.

Figura 2 Fotografias referentes à visita técnica ao Laboratório “Ilha da Ciência” com a turma do curso
de artes visuais integrado do IFMA - Centro Histórico. Uma aula experimental na UFMA onde foram
abordados vários temas.
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5. CONCLUSÃO
Durante a apresentação dos experimentos nas aulas os alunos foram estimulados a expor a
contribuição que este trabalho teve para sua vida escolar, visto que os mesmos a partir de um modelo e
explicações cientificas puderam construir seus próprios experimentos. É importante ressaltar que os
experimentos visam fazer com que os alunos aprendam a pensar através da interpretação de dados
adquiridos a partir destes experimentos, de modo que possam adotar uma postura ativa de
interrogação dos fenômenos naturais. A exposição dos experimentos e os questionamentos realizados
pelos alunos nos fizeram concluir que a metodologia trabalhada foi bem aceita pelo alunado. Contudo,
é necessário que os professores assumam o compromisso de se atualizarem constantemente, de forma
a estarem sempre informados sobre o progresso da ciência e de novas tecnologias, numa busca
constante de uma melhor qualidade de ensino.
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RESUMO
A água é a principal substância que compõe os organismos vivos, sendo assim um dos elementos
indispensáveis à vida. Para que possa ser considerada de qualidade adequada para o consumo humano,
deve reunir uma série de características, estando livre de qualquer tipo de contaminação. Teve-se por
objetivo no presente estudo, analisar características físico-químicas da água de alguns pontos no
município de Ouricuri, PE e desta maneira, verificar se suas características são aceitáveis para que a
mesma possa ser considerada própria para o consumo humano, de acordo com os parâmetros
estabelecidos pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde. O estudo foi realizado em duas
localidades rurais: comunidade do Tamboril, nas proximidades do Açude Engenheiro Camacho, mais
conhecido como “Açude do Tamboril” e comunidade Santa Maria, localizada nas proximidades de outro
açude, conhecido como “Barragem dos Algodões”. As fontes de abastecimento onde realizaram-se as
coletas das amostras foram: Açude do Tamboril, Barragem dos Algodões, duas cisternas abastecidas
com carro-pipa e duas abastecidas com água de chuva. Para a coleta de amostras de água seguiu-se
metodologia do Instituto de Tecnologia de Pernambuco (2008). Uma coleta composta de três amostras
em cada localidade foi realizada em 13 julho e 10 agosto de 2011. Na coleta das águas foram utilizadas
garrafas de polietileno de boca larga, com capacidade para 1,0 L, as quais foram acondicionadas em
caixa de isopor até serem levadas ao laboratório para a realização das análises;, para a coleta de água.
As variáveis analisadas foram: pH, dureza, alcalinidade, cloretos e sólidos dissolvidos totais (SDT),
conforme com Manual Prático de Análise de Água (2006), seguida pela Fundação Nacional de Saúde –
FUNASA e Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985). Observou-se que todas as amostras estão
em conformidade com os padrões determinados pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde. As
maiores e menores médias foram obtidas pelas amostras coletadas na Barragem dos Algodões e Açude
do Tamboril e pelas cisternas abastecidas com água da chuva, respectivamente. A água, em todos os
pontos de coleta, apresentou condições aceitáveis para o consumo humano. As melhores condições
foram obtidas pelas amostras provenientes de cisternas abastecidas com água da chuva.
Palavras-Chave: semiárido pernambucano, qualidade da água, potabilidade, localidades rurais.
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1. INTRODUÇÃO
A água é recurso essencial para a existência e manutenção das funções vitais dos organismos
vivos. Ações visando verificar o abastecimento e a qualidade da água fornecida para a população tem se
intensificado, visto que o acesso à água potável é uma prioridade, pois está diretamente ligada à saúde
da população. Segundo o Sistema Único de Saúde (SUS), no Brasil, 80% das internações hospitalares do
país têm como causa as doenças de veiculação hídrica, ou seja, doenças que ocorrem devido à
qualidade imprópria da água para consumo humano.
No semiárido nordestino, onde evidencia-se a escassez de recursos hídricos, a situação tornase mais preocupante, devido às altas taxas evapotranspirométricas que ocorrem nesta região; estas
favorecem a concentração de solutos e substâncias orgânicas nas fontes hídricas, contribuindo para a
degradação da qualidade das mesmas e tornando a população mais vulnerável a doenças.
Para suprir a deficiência de água nessa região, em diferentes usos no meio rural, como
consumo humano, animal e produção agrícola, observa-se a utilização da água de açudes, e mais
recentemente, diversas alternativas tecnológicas que têm sido desenvolvidas e/ou adaptadas às
condições do semiárido brasileiro, visando à captação e o armazenamento da água de chuva. Neste
contexto, destaca-se a cisterna, que pode aumentar a disponibilidade e melhorar a qualidade das águas
utilizadas pelos agricultores.
Ressalta-se que o controle da qualidade da água para o consumo humano, através de ações da
vigilância sanitária, são de suma importância, assessorando quanto à necessidade, qualidade e
promoção de medidas de intervenção, sendo preventivas ou corretivas, garantindo água de boa
qualidade para o consumo. Dentre essas ações, enfatiza-se o monitoramento da qualidade da água
através de parâmetros, como os físico-químicos.
O direito do cidadão de receber as informações sobre a qualidade da água que consome é
estabelecido pelo Decreto n. 5.440 de 4 de maio de 2005, que define como devem ser esses
procedimentos de informação à população, tanto pelos responsáveis pelos serviços de abastecimento
de água como pelas autoridades responsáveis pela vigilância da qualidade da água.
Portanto, torna-se de grande relevância a análise da qualidade da água que é consumida no
semiárido pernambucano, e especificamente o município de Ouricuri, PE, que se localiza nesta
macrorregião, o qual apresenta problemas de distribuição de água que afeta diretamente a qualidade
de vida da população deste município. No presente estudo, teve-se por objetivo analisar características
físico-químicas da água de alguns pontos no município de Ouricuri, PE e desta maneira, verificar se suas
características são aceitáveis para que a mesma possa ser considerada própria para o consumo humano,
de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A água é um dos elementos essenciais à existência de vida no planeta Terra, sendo uma das
principais substâncias ingeridas pelo ser humano (OKURA; SIQUEIRA, 2005). No Brasil, a distribuição
regional deste recurso é bastante heterogênea, devido à sua dimensão territorial e à ampla diversidade
climática, principalmente no semiárido da Região Nordeste do Brasil, caracterizado por um regime de
precipitação irregular no tempo e no espaço, cujas precipitações pluviométricas ocorrem em até quatro
meses. Esta situação torna-se mais crítica devido às altas taxas evapotranspirométricas que ocorrem
nesta região, favorecendo a redução da disponibilidade e da concentração de solutos nas fontes
hídricas, contribuindo para a degradação da qualidade das águas e afetando o desenvolvimento
econômico e social da região. (BRITO et al., 2005a; MARÇAL et al., 1994).
Ressalta-se que a cada ano a falta d’água na região vem se acentuando. Além dos fatores
relacionados ao quadro natural, a ação do homem através dos desmatamentos e seus efeitos no rápido
escoamento da água e da temperatura, na erosão e no assoreamento dos açudes, vem potencializando
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o problema. No meio rural, tal constatação é facilmente verificável pelo constante aumento de carrospipa transportando água para o consumo humano e animal, sobretudo nos anos de seca. A água para
uso doméstico (especialmente para beber), é retirada dos açudes, cacimbas, poços e consumida sem
qualquer tipo de tratamento. No final da estação seca (meses de dezembro e janeiro), com a reserva
dos açudes, principal fonte para abastecimento humano, a alta concentração de substâncias orgânicas e
de sais comprometem ainda mais a qualidade das águas, deixando a população mais vulnerável a
aquisição de doenças (MEDEIROS; INGUNZA, 2004).
No sentido de reunir esforços para tentativa de reduzir os efeitos da irregularidade das chuvas
no tempo e no espaço, várias iniciativas foram implementadas no semiárido brasileiro, como a política
da açudagem iniciada há mais de dois séculos e mais recentemente ao Programa de Mobilização Social
para Construção de Um milhão de Cisternas (P1MC), entre outros, com o objetivo principal de fornecer
água para o consumo humano e animal, como também para produção de alimentos (BRITO et al.,
2005b).
Um açude pode ser definido por vários termos: barreiro, tanque, açudeco, barragem, represa
etc. (MOLLE; CADIER, 1992). Salienta-se que a maioria dos açudes existentes na região são pequenos e
têm como função o fornecimento de água, seja por meio da irrigação ou cultivo na vazante (BRITO et al.,
2005a). Já a cisterna, e especificamente a cisterna de placas, é um tipo de reservatório d'água cilíndrico,
coberto e semienterrado, que permite a captação e o armazenamento de águas das chuvas,
aproveitadas a partir do seu escoamento nos telhados das casas, através de calhas de zinco ou PVC. A
cisterna de placas permite o armazenamento de água para consumo humano em reservatório protegido
da evaporação e das contaminações causadas por animais e dejetos trazidos pelas enxurradas (FRANÇA,
et al., 2010). Nas comunidades rurais do semiárido, implica em economia de tempo e dinheiro,
refletindo-se na melhoria da qualidade de vida dos moradores (MEDEIROS; INGUNZA, 2004).
Entretanto, se as atividades relacionadas ao uso da água nestes tipos de reservatórios não
forem realizadas de forma adequada podem comprometer a qualidade da água armazenada, tendo em
vista que, em muitos casos, como no de açudes, o consumo da água pelos animais ocorre diretamente
na fonte, e muitas vezes depositam fezes e urina nas águas (BRITO et al., 2005a). Segundo Guerra
(2009), o comprometimento da qualidade da água para fins de abastecimento doméstico é decorrente
de poluição causada por diferentes fontes, tais como efluentes domésticos, efluentes industriais e
deflúvio superficial urbano e agrícola”.
A Portaria nº 518, do Ministério da Saúde, de 25 de março de 2004 (BRASIL, 2004), dispõe que
“toda água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de potabilidade e está sujeita à
vigilância da qualidade da água” e define como água potável “àquela cujos parâmetros microbiológicos,
físicos, químicos e radioativos atendem ao padrão de potabilidade e que não ofereça risco à saúde”.
Essa Portaria esclarece sobre alguns parâmetros físico-químicos importantes para análise da
potabilidade da água (Tabela 1).

Tabela 1 – Padrão de aceitação da água para consumo humano
(1)
Parâmetro
Unidade
VMP

(1)

pH

-

6 a 9,5

Cloretos

mg/L

250

Alcalinidade

mg/L

30 a 500

Dureza Total

mg/L

500

Sólidos dissolvidos totais

mg/L

1.000

Valor máximo permitido
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 pH: representa o equilíbrio entre íons H+ e íons OH; varia de 7 a 14; indica se uma água é ácida (pH
inferior a 7), neutra (pH igual a 7) ou alcalina (pH maior do que 7); é um parâmetro importante durante
os processos químicos do tratamento da água. Águas com valores baixos de pH tendem a ser corrosivas.
De acordo com Barbosa (2002), no caso do semiárido nordestino, cuja precipitação é menor que a
evaporação, é comum encontrar valores de pH superiores a 8;
 Cloretos: presentes em águas brutas ou tratadas em concentrações que podem variar de pequenos
traços até centenas mg/L; em altas concentrações alteram o sabor da água e dão a ela um efeito
laxante. Segundo Freitas (2001), os cloretos são normalmente associados à salinidade da água. Altos
níveis de cloretos podem ocasionar doenças a seres humanos e também afetar o crescimento das
plantas quando em quantidade maiores que 1000 mg/L;
 Alcalinidade: mede a capacidade da água em neutralizar ácidos. Causada por sais alcalinos,
principalmente de sódio e cálcio, tem influência nos processos de tratamento da água. Em teores
elevados, pode proporcionar sabor desagradável à água. Conforme Libânio (2005) a alcalinidade pode
ser decorrente do pH. Nas águas com pH entre 4,4 e 8,3 a alcalinidade será devido apenas
bicarbonatos, pH entre 8,3 e 9,4 a carbonatos e bicarbonatos, pH maior que 9,4 a hidróxidos e
carbonatos. As águas naturais no Brasil apresentam alcalinidades inferiores a 100 mg/L de CaCO 3 ;
 Dureza total: é calculada como sendo a soma das concentrações de íons cálcio e magnésio na água,
expressos como carbonato de cálcio. Macêdo (2002) faz a seguinte classificação, quanto ao nível de
dureza total na água: “águas moles” com dureza até 50 mg/L de CaC O3 ; “águas de dureza moderada”,
entre 50 e 150 mg/L de CaC O3 ; “águas duras”, entre 150 e 300 mg/L de CaC O3 e “águas muito duras”,
com valores maiores que 300 mg/L CaC O3 . De acordo com Lima e Garcia (2008), a utilização de águas
muito duras ocasiona incrustações nas tubulações e indesejáveis entupimentos. Pode ocasionar a
redução da transferência de calor, com aumento da ação das resistências dos chuveiros, através da
deposição de calcários, acelerando a corrosão pela formação de carbonatos e hidróxidos corrosivos,
terminando em queima das mesmas. Além disso, a dureza elevada confere um sabor desagradável à
água;
 Sólidos dissolvidos totais (SDT): é a soma dos teores de todos os constituintes minerais presentes na
água. Lima e Garcia (2008) ressaltam que os sólidos dissolvidos totais são importantes porque dão idéia
da taxa de desgaste das rochas por intemperismo das áreas com elevados índices pluviométricos, das
características litológicas da região através de íons presentes na água e da salinidade no meio; além
disso, servem para indicar se a água é doce (0-500 mg/L), salobra (500-1500 mg/L) ou salina (> 1500
mg/L).
Analisando a qualidade da água do açude Buri-Frei Paulo no estado de Sergipe, Barreto e
Garcia (2010) encontraram os seguintes resultados: a) pH: todas as coletas mostraram que as águas do
açude Buri-Frei Paulo são alcalinas; b) alcalinidade: variou na época seca de 88,3 mg/L de CaCO 3 a 176,6
mg/L de CaCO 3 e no período chuvoso de 13,2 mg/L de CaCO 3 a 13,8 mg/L deCaCO 3 ; c) dureza: variou na
época seca de 155,6 mg/L de CaCO 3 a 165,7 mg/L de CaCO 3 e no período chuvoso de 116,3 mg/L de
CaCO 3 a 134,9 mg/L de CaCO 3 ; d) cloretos: observou-se que todas as amostras apresentaram valores
inferiores a 250 mg/L; e) sólidos dissolvidos totais: a quantidade de sólidos suspensos variou na época
seca de 0,0 a 2,0 mg/L e no período chuvoso de 125,0 mg/L a 665,0 mg/L.
No trabalho de Brito et al. (2005a), foram avaliados 14 açudes, cujas águas são destinadas
principalmente ao consumo humano, sendo três no município de Petrolina, cinco em Ouricuri
(Pernambuco), três no município de Canudos e três em Uauá (Bahia). As variáveis analisadas foram:
Ca+2, Mg+2, HCO-3, SO-4, Cl-, pH, sólidos dissolvidos totais (SDT), coliformes fecais e totais. Observou-se
que, de modo geral, as águas dos açudes atenderam aos padrões de qualidade estabelecidos pela
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Portaria nº 518/2004 (BRASIL, 2004), para as variáveis analisadas. Os teores de sólidos dissolvidos totais,
que representa a salinidade das águas, em todas as amostras, os valores obtidos ficaram abaixo do
limite máximo permitido (1.000 mg/L) para o consumo humano, atingindo um valor máximo de SDT =
665,4 mg/L no açude 1, em Uauá-BA. Já os valores de pH variaram de neutro a alcalino, obtendo-se um
máximo de pH = 8,0. No município de Ouricuri, o valor médio de cloretos foi de 0,27 mg/L; para pH a
média foi de 7,5; para dureza total e sólidos dissolvidos totais, os valores médios foram,
respectivamente: 74 mg/L de CaCO 3 e 87,76 mg/L.
Cebalhos et al. (1997) analisaram variações da qualidade da água de açudes nordestinos em
épocas de estiagens e de chuvas em 13 reservatórios situados em 5 microrregiões homogêneas do
Estado da Paraíba. O conjunto de açudes foram estudados e monitorados ao longo de um ano (exceto o
Açude Epitácio Pessoa), abrangendo uma época seca e uma outra chuvosa, foi verificado que os maiores
valores de cloreto e condutividade elétrica ocorreram na época seca, evidenciando mais uma vez o
efeito da evaporação na concentração dos sais. Valores de pH, oscilaram entre 7,2 e 9,0 ; de
alcalinidade, entre 13 mg/L de CaCO 3 e 126 mg/L de CaCO 3 ; de cloretos, entre 22 mg/L Cl e 303,9 mg/L
Cl. Concluiu-se neste estudo que as águas represadas apresentaram acentuadas diferenças de
qualidade, tanto entre os açudes como num mesmo açude, segundo o ponto amostrado e o período do
ciclo hidrológico (seco ou chuvoso).
Quanto à qualidade da água de cisternas no semiárido pernambucano, Medeiros e Ingunza
(2004) realizaram análises de água em quatro cisternas, de comunidades rurais dos municípios de São
José do Seridó e Jardim do Seridó (RN). Os parâmetros analisados foram: cor, dureza total, pH,
temperatura, turbidez e coliformes totais. O valor médio de pH obtido foi de 7,9 e de dureza total, de
44, 2 mg/L de CaCO. Já análises físico-químicas realizadas em 50 cisternas de comunidades rurais no
município de Ouricuri, PE, por Brito et al. (2005b), revelaram que para todas as variáveis analisadas, de
modo geral, a água atende aos padrões de qualidade exigidos pela Portaria 518, de 25 de março de
2004. Dentre as variáveis analisadas, a salinidade da água, representada pelos sólidos dissolvidos totais
(SDT), apresentou um valor máximo de 236,80 mg/L, situando-se abaixo do limite máximo permitido
pela legislação para consumo humano (1000 mg/L). Os valores médios de pH, cloretos e SDT, foram
respectivamente: 7,28; 0,24 mg/L de Cl e 108,16 mg/L.

3. METODOLOGIA
O município de Ouricuri está localizado na Região Nordeste (Figura 1), Mesorregião Sertão,
Microrregião Araripe do Estado de Pernambuco, limitando-se a norte com Araripina, Trindade e Ipubi, a
sul com Santa Cruz e Santa Filomena, a leste com Parnamirim e Bodocó, e a oeste com Estado do Piauí.
A área municipal ocupa 2373,9 km² e representa 2,25% do Estado de Pernambuco. A sede do município
tem uma altitude aproximada de 451 metros e coordenadas geográficas de 07º52´57´´de latitude sul e
40º 04´54´´de longitude oeste, distando 620,6 km da capital Recife, cujo acesso é feito pela BR-232/316
(BELTRÃO et al., 2005).

Figura 1 – Representação geográfica do município de Ouricuri
FONTE: CAATINGA (2011)
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A pesquisa foi realizada nos meses de julho e agosto de 2011, período considerado de seca no
semiárido pernambucano. Foram realizadas coletas de amostras de água de duas comunidades
estratégicas do município de Ouricuri, destinadas para consumo humano: comunidade do Tamboril,
localizada nas proximidades do Açude Engenheiro Camacho, mais conhecido como “Açude do Tamboril”
e comunidade Santa Maria, localizada nas proximidades de outro açude, conhecido como “Barragem
dos Algodões”. As fontes de abastecimento onde realizaram-se as coletas das amostras foram: Açude do
Tamboril, Barragem dos Algodões, duas cisternas abastecidas com carro-pipa e duas abastecidas com
água da chuva (Tabela 2). No Açude do Tamboril e Barragem dos Algodões as amostras foram coletadas
nos locais onde normalmente é abastecido o carro-pipa para distribuição da água nas comunidades
rurais.
Tabela 2 – Localização geográfica dos pontos de coleta nas comunidades Santa Maria e do
Tamboril, Ouricuri, PE, 2011
Coordenadas geográficas

Pontos de Coleta

Comunidade Santa Maria

Comunidade do Tamboril

S

WO

Barragem dos Algodões

07° 59.990´

40° 19.756´

cisterna chuva

07° 58.342´

40° 20.378´

cisterna carro-pipa

07°´58.906´

40° 20.790´

Açude do Tamboril

07° 53.757´

40° 08.885´

cisterna chuva

07° 53.710´

40° 09.512´

cisterna carro-pipa

07° 53.775´

40° 09.731´

Uma coleta composta de três amostras em cada localidade foi realizada nos dias 13 de julho e
10 de agosto de 2011. Na coleta das águas para análises físico-químicas foram utilizadas garrafas de
polietileno de boca larga e com capacidade de 1,0 L. Mergulharam-se essas garrafas a 20 cm da
superfície da água, no mínimo, e revertidas até completo enchimento, conforme metodologia para
coleta de água do Instituto de Tecnologia de Pernambuco, ITEP (2008); em seguida foram devidamente
tampadas e etiquetadas com informações como: tipo de análise, data, horário, local e responsável pela
coleta. As garrafas foram acondicionadas em caixa de isopor até serem levadas ao Laboratório de
Química do IF Sertão-PE/Campus Petrolina – Zona Industrial, para a realização das análises.
Os parâmetros analisados foram: pH, dureza, alcalinidade, cloretos e sólidos dissolvidos totais
(SDT), segundo metodologia constada no Manual Prático de Análise de Água, seguido pela Fundação
Nacional de Saúde - FUNASA, (BRASIL, 2006) e pelas Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz
(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985).

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Observou-se que todas as amostras estão em conformidade com os padrões determinados
pela Portaria nº. 518/2004, do Ministério da Saúde (Tabela 3) e também foi possível observar uma
grande diferença entre os valores encontrados, já que são amostras de água obtidas em diferentes
pontos de coleta. As maiores médias foram obtidas pelas amostras coletadas na Barragem dos Algodões
e Açude do Tamboril, como o esperado, já que são águas superficiais sem tratamento e mais sujeitas à
contaminação. Ademais, obteve-se resultado esperado para as cisternas abastecidas com água da
chuva, que obtiveram as menores médias, por ser subentendida popularmente como uma água “pura”,
livre de contaminação.
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Tabela 3 – Médias das características físico-químicas das águas de açudes e cisternas nas comunidades Santa
Maria e do Tamboril, Ouricuri, PE (julho e agosto/2011)

Amostra

pH

1 Barragem dos Algodões
2 Açude do Tamboril
Média
3 Cisterna chuva (Santa Maria)
4 Cisterna chuva (Tamboril)
Média
5 Cisterna carro pipa (Santa Maria)
6 Cisterna carro pipa (Tamboril)
Média
Média Geral

8,56
8,44
8,50
8,49
9,13
8,81
8,74
8,73
8,74
8,68

Cloretos
(mg/L Cl)
33,24
24,49
28,87
1,25
0,75
1,00
1,00
6,50
3,75
11,20

Alcalinidade
(mg/L CaCO 3 )
112,00
63,00
87,50
39,00
39,00
39,00
52,00
42,00
47,00
57,83

Dureza Total
(mg/L CaCO 3 )
288,00
246,00
267,00
54,00
52,00
53,00
66,00
104,00
85,00
135,00

Sólidos
Dissolvidos
Totais
(mg/L)
883,50
659,00
771,25
198,00
148,00
173,00
183,00
233,50
208,25
384,17

Os valores médios obtidos pelas amostras da Barragem dos Algodões e Açude do Tamboril
aproximaram-se assim como as amostras coletadas das duas cisternas abastecidas com água da chuva; o
mesmo não ocorreu entre as amostras coletadas nas cisternas abastecidas por carro-pipa. De acordo
com Amorim e Porto (2001), a qualidade da água pode ser afetada por fatores como: poluição
atmosférica, sistema de coleta da água pluvial, manutenção inadequada da cisterna, utilização e
manuseio da água, fatores ligados à origem da água, transportada por carros-pipa, e à vulnerabilidade a
que está exposta.
Todas as amostras analisadas apresentaram pH alcalino, demonstrando uma menor
quantidade de íons H+, mas que estão nos padrões estabelecidos pela Portaria nº 518/2004 do
Ministério da Saúde, que permite o valor de pH entre 6,0 a 9,5. As médias obtidas pelas cisternas
apresentaram-se maiores que as relatadas na literatura. Para Barbosa (2002), no caso do semiárido
nordestino, cuja precipitação é menor que a evaporação, é comum encontrar valores de pH superiores a
oito. Especificamente quanto ao pH de cisternas, Medeiros e Ingunza (2004), em comunidades rurais
dos municípios de São José do Seridó e Jardim do Seridó (RN), notaram que a maioria dos usuários das
cisternas analisadas preocupam-se em tratar a água, com hipoclorito de sódio (produto distribuído
gratuitamente pelos Agentes de Saúde, com esse objetivo), o que pode alterar o pH da água para mais
alcalino.
Quanto ao parâmetro cloretos, as médias foram maiores que o valor médio obtido por Brito
et al. (2005a; 2005b), no município de Ouricuri, possivelmente devido à precipitação ter sido
possivelmente menor que a evaporação em comparação ao período analisado pelos autores acima,
acarretando uma maior concentração de cloretos na água. Segundo Libânio (2005), a introdução de
cloretos em um corpo hídrico pode estar relacionada com a dissolução de sais e lançamentos de esgotos
domésticos e industriais. Como a Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde estabelece o alcance
máximo de 250 mg/L de Cl, todos os pontos de coleta mostram resultados satisfatórios. No caso das
cisternas, os valores médios se apresentaram um pouco maiores do que o encontrado por Brito et al.
(2005b), salientado-se a cisterna abastecida por carro-pipa na comunidade do Tamboril, que apresentou
o valor de 6,5 mg/L de Cl. De acordo com Freitas (2001) altos níveis de cloretos podem afetar o
crescimento das plantas, além de causar doenças na população quando em quantidades maiores de
1000 mg/L.
Para a alcalinidade, a média da Barragem dos Algodões e Açude do Tamboril coincide com o
relatado por Cebalhos et al. (1997), que encontrou valores médios para açudes entre 13 mg/L de CaCO 3
e 126 mg/L de CaCO 3 . De acordo com Barreto e Garcia (2010), valores elevados de alcalinidade estão
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associados ao processo de decomposição da matéria orgânica e à alta taxa respiratória de
microrganismos, com a liberação e dissolução de gás carbônico na água. Baixos valores estão associados
à pouca capacidade de tamponamento, podendo ser suscetível a qualquer alteração de pH.
Com relação à dureza total, comparando-se a média obtida pela Barragem dos Algodões e
Açude do Tamboril, apresenta-se superior do que o relatado para açudes no trabalho de Barreto e
Garcia (2010), no qual obtiveram variação em período de seca entre 155,6 mg/L de CaCO 3 e 165,7 mg/L
de CaCO 3 e também apresentou-se maior, em relação ao resultado obtido por Brito et al.(2005a), no
município de Ouricuri. Além disso, a média obtida pelas amostras da Barragem dos Algodões e Açude do
Tamboril foi alta, considerando o valor de 500 mg/L de CaCO 3 , e indica, desta forma, que a água é dura
(teores entre 150-300 mg/L de CaCO 3 ), segundo Macêdo (2002). As amostras das cisternas
apresentaram médias superiores das de Medeiros e Ingunza (2004), principalmente as cisternas
abastecidas por carro-pipa, sendo então consideradas “águas de dureza moderada”.
Todas as médias obtidas para sólidos dissolvidos totais apresentaram valor superior ao
encontrado pela literatura, apontando uma maior concentração de sais. As médias obtidas pela
Barragem dos Algodões e Açude do Tamboril ficaram muito próximas do limite permitido pela Portaria
nº 518/2004 do Ministério da Saúde, e indicaram salubridade da água, segundo Lima e Garcia (2008). De
acordo com estes últimos autores, as impurezas contidas na água, com exceção dos gases dissolvidos,
contribuem para a quantidade de sólidos na água. Para Von Sperling (1996), o despejo de esgotos e o
uso dos solos para a agricultura destacam-se como as principais contribuições antrópicas para o
aumento da quantidade de sólidos na água de mananciais, sendo que os esgotos domésticos não
tratados podem contribuir com uma variação típica de 700 a 1.350 mg/L de sólidos totais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificou-se através das características físico-químicas analisadas, que as amostras coletadas,
de acordo com os padrões determinados pela Portaria nº 518/2004, do Ministério da Saúde,
apresentam condições aceitáveis para o consumo humano. As melhores condições foram obtidas pelas
amostras provenientes de cisternas que abastecem água da chuva.
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RESUMO
Esse trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada com intuito de encontrarmos respostas
e/ou explicações que justifiquem o fato do grande desinteresse pelas disciplinas de ciências exatas (em
especial química). Tal fato é demonstrado por um grande número de alunos da escola de nível médio do
Brasil, e hipóteses que possam servir como soluções a esses problemas.Com intuito de tentar minimizar
essa situação na educação, foram analisadas algumas pesquisas feitas por diversos autores, em livros e
artigos publicados, sobre os métodos de ensino utilizados pelos docentes no desenvolver do conteúdo
de Química. Foi possível perceber o fracasso por parte dos docentes quanto à aplicação dessa ciência
que, consequentemente, vem criando uma dificuldade de relação entre aluno – conteúdo – cotidiano,
ou seja, inibindo a ampliação do seu senso crítico como cidadão e impossibilitando a sua formação
profissional. Dentro dessa busca, encontraram-se alguns métodos de ensinos diferenciados (utilização
de jogos, aulas práticas, paródias, entre outros), que apresentaram bons resultados em suas aplicações,
e foi sugerido o uso desses métodos inovadores com o propósito de melhorar os procedimentos de
ensino ministrado pelos professores de Química.
Palavras–chave: Métodos de ensino, transformação do saber, ensino da Química.
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1. INTRODUÇÃO
Os alunos, do ensino médio, reclamam das disciplinas das ciências exatas e das suas
complexidades. Segundo CORDEIRO, Jaime (2007), o ensino tem sido um problema para todos que se
preocupam com a educação nos últimos séculos, não podendo negar que, nos dias de hoje, a disciplina e
o seu contrário, a indisciplina, tem aparecido para professores, pais e demais educadores como
problema vital e difícil de ser resolvido.
A Pedagogia, enquanto ciência específica da educação vem, cada vez mais, perdendo sua
dimensão de ciência e sua importância nos procedimentos de sala de aula. Hoje, qualquer corrente da
ciência propõe-se a emitir opiniões sobre questões específicas da prática pedagógica. No processo de
simplificação do conhecimento é básico o manejo adequado da forma e/ou dos procedimentos
utilizados na transformação do saber. As estratégias escolhidas e aplicadas em aulas de Química
deveriam, antes de tudo, ser questionadas e avaliadas, de forma mais rigorosa, pelos próprios docentes
de acordo com a adequação e desenvolvimentos dos discentes.
O professor como mediador do conhecimento, deve despertar no aluno, através de suas
práticas educativas, a curiosidade e a capacidade de criticar os assuntos, para que haja uma melhor
forma de absorção dos conteúdos, em vez de apenas trabalhar o ensino “bancário” (FREIRE, Paulo.
1996).
Os alunos do ensino médio apresentam bastantes dificuldades no aprendizado desses
conteúdos e são vários os motivos que induzem a existência desse fato.Um desses motivos é a
deficiência na metodologia de aula utilizada pelos professores que são responsáveis por fomentaro
conhecimento, onde os mesmos se acomodam com a memorização de conteúdos descartando a
possibilidade de haver um maior interesse e curiosidade do aluno pela disciplina. Também há um
número significante de má formação de professores nessa área que colabora no aumento do número de
alunos que apresentam dificuldades na disciplina.
Muitos alunos enxergam a escola como uma simples obrigação a ser cumprida, para outros é
um meio de formação profissional capaz de mudar seu senso crítico, sua maneira de ver o mundo e a
sua transformação como cidadão. Conforme expressa Driver et al.:
Aprender ciências não é uma questão de simplesmente ampliar o conhecimento dos
jovens sobre os fenômenos - uma prática talvez denominada mais apropriadamente
como estudo da natureza - nem de desenvolver ou organizar o raciocínio do senso
comum dos jovens. Aprender ciências requer mais do que desafiar as ideias anteriores
dos alunos, através de eventos discrepantes. Aprender ciências requer que crianças e
adolescentes sejam introduzidos numa forma diferente de pensar sobre o mundo
natural e de explicá-lo.(DRIVERet al., 1999).

Na educação média os alunos consideram a disciplina de Química muito complexa, por isso já
previamente põem em dificuldades os conteúdos a serem ministrados pelo professor. Diante desse fato,
os discentes passam a não se interessar pela matéria criando assim um bloqueio ao que é transmitido
em termos de ensino, e tornam-se incapazes de associarem a relação entre teoria e prática que a
Química os propõem, já que esta disciplina está inteiramente ligada ao nosso cotidiano. A Química é
uma forma de pensar e falar sobre o mundo, que pode ajudar o cidadão a participar da sociedade
industrializada e globalizada, na qual a ciência e a tecnologia desempenham um papel cada vez mais
importante, carecendo de ser questionada de forma coerente com a realidade.Segundo Bernardelli,
(2004):
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O aprendizado de Química exige o comprometimento com a cidadania, com a ética e
com a mudança na postura do professor em relação à sua prática didático-pedagógica,
que deve ser voltada para o ensino ligado diretamente ao cotidiano do estudante,
abordando a essência de cada aula de maneira simples para encorajar os alunos.
(BERNARDELLI, 2004)

No estudo da Didática é oferecido aos professores, sugestões para realizarem um bom
planejamento de seu trabalho com a participação especial de seus alunos em seus planos de curso.
Outro aspecto importante para o trabalho educacional dos docentes é que isso seja gratificante para si
mesmo; que alcance resultados positivos em seu trabalho, com a sua dedicação, e com suas energias
gastas. Segundo MASSETO, M. Tarciso(1997), o trabalho do docente não pode ser só um peso ou um
castigo. É nisto que a Didática pode colaborar, proporcionando ao docente a realização de pesquisas,
incentivando em suas atividades, criando oportunidades de trocas de experiências entre si e entre
especialistas, fazendo com que os alunos se interessem pela disciplina e aprendam de maneira
significativa.
No entanto o ensino da Química na escola média brasileira tem em vista a intenção de efetuar
mudanças para atender a muitas dessas finalidades, e muitas dessas mudanças estão expressas nos seus
métodos de ensino, ou seja, nas maneiras de como são lecionados ao aluno, o conhecimento dessa
ciência.
Há necessidade de haver modificações desses problemas expostos na metodologia que atuam
na aprendizagem da disciplina de Química. É importante a aplicação de novos métodos de ensino, nas
aulas das turmas de ensino médio, com intuito de despertar no aluno interesse e maior curiosidade no
estudo dessa ciência, visando suas aplicações dentro do seu cotidiano.
Baseado no que foi exposto será analisado, observado e questionado os métodos de ensino,
utilizados pelos professores de Química, visando à possibilidade de haver futuras mudanças, para que
passe a existir uma maior interação dos alunos com a disciplina, dos alunos com o professor, e um
melhor desenvolvimento do docente como um cidadão crítico.
Ensinar é criar oportunidades, com isso pode-se dizer que esse processo não deve ser efetuado
de qualquer jeito, é preciso muita responsabilidade e dedicação no seu desenvolvimento por parte dos
docentes, pois o mesmo contribui para a formação profissional de cidadãos. Assim como é afirmado,
quanto à função social do ensino e a concepção sobre os processos de aprendizagem, por ZABALA,
Antoni(1998): “Educar quer dizer formar cidadãos e cidadãs, que não estão parcelados em
compartimentos estanques, em capacidades isoladas”.

2. FUNDAMENTAÇÃOTEÓRICA
A discussão sobre os processos de ensino utilizados na aplicação de conteúdos das disciplinas
de ciências exatas, especificamente Química, foi adotada como base para a realização dessa pesquisa. A
partir de uma pesquisa bibliográfica permitiu-se verificar que, apesar de existir vários trabalhos
publicados, que mencionam sobre atividades metodológicas utilizadas no ensino dessa ciência, poucos
deles apresentam estratégias de ensino capazes de modificarem e inovarem na aplicação desses
conteúdos e melhorar no desenvolvimento do mesmo, o que motivou a investigação do assunto.
Notadamente, nessas últimas décadas, centenas de livros e artigos têm sido publicadas
anualmente sobre a prática pedagógica. Segundo CORDEIRO, Jaime (2007) nas falas, queixas e
representações dos professores sobre o seu trabalho, a disciplina costuma ser pensada como um dos
temas mais importantes, decisivo mesmo, para o seu sucesso e para a aprendizagem dos alunos. Porém,
a partir de análises dessa diversidade, as aplicações dessas disciplinas, geralmente, não têm sido
pensadas e nem trabalhadas como algo importante que possa gerar sucesso.
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FREIRE, Paulo (1996) mencionou que o professor deve despertar no aluno a curiosidade e a
capacidade de criticar os assuntos, havendo, dessa forma, melhor absorção dos conteúdos, visto que, a
Pedagogia vem perdendo a importância nos procedimentos de sala de aula, é necessário emitir opiniões
específicas sobre a prática pedagógica.
A Didática, como um estudo capaz de questionar e avaliar a prática docente em vários
aspectos, trata-se da prática educativa, da técnica de dirigir e orientar a aprendizagem. MASSETO, M.
Tarciso (1997) afirma que a Didática se interessa por tudo aquilo que o aluno aprende na relação com o
professor e com o grupo-classe, bem como o processo de aprendizagem através do qual isso ocorre. No
entanto pode-se considerar que a Didática é essencial na busca de alternativas para a prática.
A função social do ensino e a concepção sobre os processos de aprendizagem consistem em
determinar os objetivos educacionais, que segundo ZABALA, Antoni (1998) o modo de determinar os
objetivos ou finalidades da educação consiste em fazê-lo em relação às capacidades que se pretende
desenvolver nos alunos. Os métodos de ensino que os docentes vêm adotando, nesses últimos anos não
mudou, é o de memorização de conteúdo, no qual, o estudo dessas ciências, vem causando um
bloqueio na sua formação como um cidadão crítico.
Apresentado por CHASSOT, Attico(1995), em seus materiais de estudo, afirmações sobre a
utilidade do ensino da Química e sobre o que os docentes necessitam para um bom desempenho
profissional, o mesmo aponta dados que são de extrema importância no conhecer e no desenvolver
dessa ciência. Como o compromisso que o professor tem de facilitar o conteúdo que é repassado e
provocar, no discente, uma leitura de mundo tornando-o uma pessoa com senso crítico.
Os problemas com os métodos de ensino persistem a partir da falta de preocupação do
professor com seus alunos, quanto à formação profissional e o senso crítico de cada um, e quanto ao
seu próprio desenvolvimento. Observado o quão é meramente importante a inovação de métodos no
estudo dessas disciplinas, desenvolvemos essa pesquisa, na qual disponibilizamos vários métodos,
encontrados em artigos publicados, que obtiveram ótimos resultados.

3. METODOLOGIA
Na intenção de encontrar soluções que futuramente poderão vir minimizar as dificuldadesnos
métodos de ensino da Química, que ultimamente vem tornando-a mais complexa, realizou-se uma
busca e análises de resultados em pesquisas bibliográficas e artigos de diversos autores. Esses trabalhos
demostraram excelentes resultados nas aplicações de métodos inovadores no ensino dessa ciência.

4. ANÁLISEEINTERPRETAÇÃODOSDADOS
O perfil dos professores de Química há muitos anos, vem transformando essa disciplina em um
vilão para o ensino médio, pela forma como é repassado o conteúdo. Entre os aspectos mais discutidos
por educadores, no contexto do ensino das ciências, a dificuldade que os alunos apresentam na
compreensão dos conceitos científicos reflete na má interação aluno – conteúdo - professor.
Feito uma revisão de considerações de diversos autores (ZABALA, Antoni; BERNARDELLI,
Marlize;CORDEIRO, Jaime; DRIVER, et. al;MASSETO, Tarciso.) pode-se apontar três aspectos nas novas
perspectivas da didática das ciências:
1. O uso da história da ciência como uma forma de apresentar a Química como atividade
humana com forte sentido cultural, social, ético e amplamente influenciada pelo contexto, contrariando
uma descrição e enumeração de descobertas feitas por cientistas.
2. Novas orientações para os trabalhos experimentais; trabalho de campo e resolução de
problemas, vistos como instrumentos para a mudança metodológica que acompanha a mudança
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conceptual. Não se pode, pois, considerar simplesmente a sua exploração instrumental. Trata-se, por
exemplo, de valorizar o papel da experiência nos processos de elaboração do pensamento científico,
elevando-o à categoria de processo de natureza social, técnica e cognitiva.
3. As relações entre a ciência, tecnologia e sociedade em que a construção do conhecimento
científico se associa à resolução de situações problemáticas relevantes e interessantes para os alunos,
assumindo que a ciência e a tecnologia, em profunda inter-relação estão carregadas de ideologia e de
implicações sociais.
Observadas as afirmações de CHASSOT, Attico (1995), ao que ele se refere sobre oensino de
Química comutilidade e no que o docente dessa ciência necessita em seu desempenho profissional, para
obter resultados satisfatórios na interação entre alunos – professor – conteúdo, os professores
necessitam de:
1) Estabelecer uma relação dialógica em sala de aula, a fim de enriquecer os significados que o
aluno tem sobre a Química;
2) Contemplar as várias perspectivas do seu próprio discurso para que o aluno possa comparar
as formas de pensar;
3) Facilitar a leitura de mundo, oferecendo oportunidades ao aluno de pensar mais
criticamente sobre o seu mundo, refletir sobre as causas dos problemas sociais, além de levá-lo a
perceber que muitos dos problemas que a sociedade impõe à Química, podem ser resolvidos com a
própria Química.
A Tabela 01 destaca resultados de pesquisas, de vários autores: QUEIROZ, V.B. et. al (Jogos);
PASSOS, M. H. S. et. al (Parodia); OLIVEIRA, S. F. et. al (Softwares); SILVA, A. D. L et. al
(Experimentações), sobre aplicação de métodos inovadores que obtiveram sucesso em sua utilização,
por docentes de Química de ensino médio.

TABELA 01 – Propostas de métodos de ensino e resultados
Métodos Utilizados

Resultados
Com a utilização de jogos verificou-se que os
alunos conseguiram entender o assunto com mais
facilidade, desenvolveram trabalho em equipe e
apresentaram uma maior motivação para resolver
as dificuldades que surgiram no percurso de seus
trabalhos. Dessa maneira foi possível perceber
que os alunos adquiriram maior estabilidade e
consequentemente conseguiram relembrar o
conteúdo com mais facilidade.
Uma ótima atividade lúdica no ensino da Química,
no qual os alunos conseguiram aprender e
desenvolver as atividades com mais facilidade,
tornando assim as aulas mais atrativas.
O software é uma proposta de ensino diferente
das demais atividades lúdicas, pois os softwares
ganham espaço pelo fato de abrigarem vários
conteúdos desde jogos interativos, bem como
músicas de diferentes artistas que são reescritas a
fim de explicar melhor determinado conteúdo;

Jogos

Músicas

Utilização de Softwares
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tais atividades ajudaram aos alunos no
desenvolver e entendimento de conteúdos dentro
e fora da sala de aula.
As aulas experimentais são vistas, tanto pelos
alunos quanto pelos próprios docentes, como
atividade de extrema importância, sendo a aula
experimental um complemento para a aula
teórica.

Aulas experimentais

São apresentadas na tabela acima apresenta algumas propostas que poderão ser adotados por
docentes que buscam interesse em renovar seus métodos de ensino, com intuito de proporcionar aos
discentes um melhor desenvolvimento e acompanhamento da disciplina de Química, quebrando o tabu
de que a mesma é muito complexa e de difícil compreensão.

5. CONCLUSÃO
Os resultados dessa pesquisa demonstram a grande necessidade de mudança inovadora nos
métodos de ensino utilizados pelos professores de ciências exatas. Esse trabalho também oferece
elementos empíricos ricos para serem refletidos sobre a concepção das metodologias adotadas pelos
professores de Química.
Nas análises realizadas nas pesquisas dentro das citações de vários autores, sobre os métodos
de ensino da Química, pode-se verificar a necessidade que os discentes apresentam por novas
estratégias de aulas que os incentivem: a pensar, criar, resolver e desenvolver seus conhecimentos pela
Química. Sabe-se também que são vários fatores que interferem na mudança dessa prática, como
condições de trabalho, salários, e, sobretudo, vontade do professor em mudar sua prática pedagógica.
Sugere-se que seja fundamental que os professores tomem consciência do quão importante é
o ensino da Química, com isso o discente passará a valorizar tal disciplina.Para isso acontecer os
docentes teriam que modificar seus métodos e técnicas de ensino para que os alunos absorvam o
conteúdo de Química de maneira mais atrativa.Foramencontradas, ao longo desse estudo, várias
estratégias que foram aprimoradas com sucesso, como a utilização de jogos, construção de paródias,
aulas experimentais, utilizações de recursos de informática como o software, entre outros, que
desenvolveramrecursos metodológicos que obtiveram uma ótima expectativa no estudo da Química.
Cabe destacar, ainda, que as pesquisas nessas citações também nos revelam, que as relações
teoria - prática e química - cotidiano é praticamente inexistente pelos professores de Química do ensino
médio das escolas públicas brasileiras, permitindo concluir que o ensino baseia-se, geralmente, na
transmissão de conhecimentos, sem relação com o cotidiano dos alunos e sem o desenvolvimento de
habilidades investigativas dos mesmos.
Partindo dessas constatações e das sugestões apontadas neste trabalho, para melhorar o seu
aprendizado na disciplina, faz-se necessário que o professor de Química adote uma metodologia onde a
realização de aulas práticas, a contextualização, a utilização de recursos audiovisuais e atividades extras
(pesquisa, aula passeio, aulas experimentais, jogos, e etc.) sejam partes integrantes de suas abordagens
didáticas.
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RESUMO
Uma vez que a sociedade na qual vivemos encontra-se em constante desenvolvimento e em
conseqüência disso o uso de automóveis deixou de ser luxo para ser necessidade, torna-se
demasiadamente necessário a criação de especificações de produção e de uso dos combustíveis a fim de
garantir a qualidade desses produtos. O Estado do Rio Grande do Norte segue a tendência
desenvolvimentista dessa atual sociedade, por isso a cada dia o fluxo de veículos que circulam pelas ruas
e avenidas cresce. Portanto, visando a sustentabilidade do Estado, acende a necessidade da realização
de uma análise técnica do controle de qualidade dos combustíveis que movem essas máquinas. Este
trabalho tem como principais objetivos apresentar informações técnicas sobre a gasolina, o etanol e o
diesel, os procedimentos para a realização de testes de qualidade desses, de acordo com as leis e os
regulamentos estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP e
também avaliar medidas de cunho social, econômico e ambiental relativas a essas técnicas de análise a
fim de buscar a relação dessas técnicas com a sustentabilidade. Para isso, realizou-se pesquisa
experimental e de levantamento de dados. Como primeiros resultados do trabalho têm-se a
comprovação da eficiência dos testes de controle de qualidade dos combustíveis e ainda, o
planejamento da criação de ações sociais que visem a conscientização das pessoas sobre a necessidade
desses testes, como também, as exemplificações de como a variação da qualidade dos combustíveis
afetam o dia-a-dia do homem, tudo isso baseado na tríade da sustentabilidade: aspecto social, aspecto
econômico e aspecto ambiental.
Palavras-chave: combustíveis, qualidade, análise, sustentabilidade.
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1. INTRODUÇÃO
Desde os primórdios, o homem buscou formas e desenvolveu tecnologias que proporcionassem
maior conforto a ele e aos seus. Por volta de 3000 a.C o ser humano inventou a roda. Essa foi uma de
suas maiores invenções. A partir dela, foram inventados instrumentos de locomoção, como a carroça, e
algumas máquinas rudimentares, como o moinho. Após centenas de anos, a partir das Revoluções
Industriais surgiram os primeiros motores e automóveis movidos a combustíveis derivados de fontes
fósseis e nos anos seguintes, os movidos a álcool. Então, surgiu o óleo diesel, a gasolina e o etanol.
Com o descobrimento de diferentes tecnologias que permitiam a obtenção de tais combustíveis e o
aumento intensivo da utilização deles, viu-se necessária a criação de especificações e técnicas de análise
de controle de qualidade dos combustíveis. Mesmo com a criação dessas especificações, os
combustíveis derivados do petróleo são vistos, por muitos, como “vilões ambientais”.
É fato que eles são líquidos inflamáveis e perigosos à saúde humana. Há diversos casos de acidentes
tanto domésticos como industriais envolvendo-os. No entanto, a grande maioria das máquinas criadas
pelos seres humanos, principalmente as automotivas, utilizam como fonte de energia a proveniente dos
combustíveis de fontes fósseis, isso torna o homem dependente deles.
Atualmente, com a busca constante pela sustentabilidade, o cidadão passou a atentar ainda mais
para essa fatídica realidade e a se preocupar “com a qualidade, não só do produto, mas também do
meio ambiente e da vida, não só da atual, mas também das futuras gerações” (VIEIRA, LIMA e BARROS,
2008). Essa preocupação permitiu que o homem desenvolvesse inúmeros tipos de biocombustíveis, os
quais são combustíveis produzidos por fontes renováveis e que ao serem queimados não emitem
muitos gases tóxicos. Entretanto, as empresas que extraem petróleo ainda são em maior número e
lideram o mercado, até mesmo porque os combustíveis derivados do petróleo têm preços mais
acessíveis e são mais disseminados. E ainda, não se pode esquecer que os automóveis fabricados em
larga escala, atualmente, são com motores de combustão interna sem muitas adaptações aos
biocombustíveis.
Portanto, a fim de conciliar essa realidade à necessidade que o homem tem de viver em um
ambiente agradável e menos agredido, este trabalho avaliará medidas de cunho social, econômico e
ambiental relativas às técnicas de análise de controle de qualidade dos combustíveis e também
demonstrará como devem ser realizadas essas técnicas.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
Neste trabalho foram analisados os combustíveis automotivos: gasolina, etanol e diesel. Cada um
com suas especificações técnicas determinadas pelas entidades reguladoras.

2.1.1 GASOLINA
A gasolina é um dos diversos produtos do petróleo e é proveniente, além da destilação do petróleo,
dos métodos de craqueamento ou alquilação, os quais permitem a quebra ou a união, respectivamente,
de moléculas de outros compostos. Ela é composta por uma mistura de hidrocarbonetos de 6 a 12
carbonos, encontra-se em estado líquido, é volátil e inflamável. Além das características já descritas, a
seguir encontram-se demais peculiaridades técnicas desse combustível:
9 Intervalo de ebulição: 40 a 60ºC;

9 Peso específico: 0,70 a 0,85 g/cm3 (a 20ºC);

9 Ponto de fulgor: 20ºC;

9 Calor de vaporização: 85 a 110 kcal/Kg;
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9 Conteúdo de Carbono: 83,5 a 85% em peso;

9 Calor específico (a 15ºC): 0,5 kcal/ kg ºC;

9 Índice de Octanas: 80;

9 Poder calorífico: 7.200 kcal/L (referente à

9 Conteúdo de Enxofre: menor que 1% em
peso;

comercializada no Brasil, que contém 25% de
álcool etílico anidro em sua composição).

Hoje, no Brasil encontram-se no comércio vários tipos de gasolinas, destacam-se as: gasolina do tipo
A (com 73 octanas – coloração amarela, gasolina pura, sem álcool), tipo B (com 82 octanas – coloração
azul, de uso exclusivo das Forças Armadas Brasileiras) e a tipo C (com 76 octanas – coloração de incolor
a amarela e contendo aproximadamente 25% de álcool). É valido lembrar que também é comercializada
no Brasil a gasolina aditivada, a qual possui coloração verde e tem a mesma composição da gasolina tipo
C exceto ao fato de possuir aditivos. Esses aditivos são adicionados à mistura antes dela sair das
refinarias e têm como funções proporcionar melhor lubrificação das partes internas do motor, melhor
poder antidetonante etc.

2.1.2 ETANOL
De acordo com SILVA e SILVA (1997, p.16), “desde 1925, os brasileiros conheciam a possibilidade da
utilização do álcool como combustível”. No entanto, sua larga utilização para esse fim só teve início no
ano 1973, quando o mundo conheceu a Primeira Crise do Petróleo. Nesse ano o Brasil criou o Proálcool
(Programa Nacional do Álcool) e, passados 38 anos, o Programa ainda vigora.
O etanol comercializado no Brasil provém da cana-de-açúcar, uma vez que o território possui grande
extensão cultivável e clima propício à cultura de cana, além de ter o domínio da tecnologia de fabricação
do álcool.
Na sua produção, o etanol passa pelas seguintes etapas: moagem e filtração da cana, aquecimento
da garapa produzindo o melaço que é fermentado até transformar-se em mosto, o qual será destilado
para a produção de etanol 96ºGL (graus Gay-Lussac, representa a existência de 96% de etanol e 4% de
água na mistura). Esse último produto, quando adicionado mais uma porção de água, corresponde ao
Etanol Hidratado Combustível que se utiliza nos automóveis atualmente.
Assim como outro combustível, o álcool é inflamável e possui características técnicas descritas a
seguir:
9 É um Biocombustível;

9 Fórmula química: C2H5OH;

9 É menos volátil do que a gasolina;

9 Conteúdo de Enxofre: zero;

9 Índice de octanas: 90;

9 Poder calorífico: 5.000 kcal/L (referente ao
comercializado no Brasil).

9 Alto poder antidetonante;

2.1.3 ÓLEO DIESEL
Segundo GARCIA (2002, p. 30), o óleo diesel “é, na verdade, uma mistura de várias correntes obtidas
nas unidades de destilação” e podem fazer parte do óleo diesel as seguintes frações: nafta pesada,
querosene, diesel leve, diesel pesado, gasolina leve de vácuo (dependendo de sua qualidade e/ou
refinaria), óleo leve de reciclo, nafta pesada, gasóleos leves e médios.
No Brasil são comercializados dois tipos de óleos dieseis: o interior e o metropolitano. O primeiro
possui coloração vermelha, proveniente de corante no teor de 20 mg/L adicionado pelas Refinarias,
Centrais de Matérias Primas Petroquímicas e Importadores. Ele possui teor de enxofre determinado pela
nomenclatura S50, S500 e S1800, que significa, respectivamente, 50 mg/kg, 500 mg/kg e 1800 mg/kg
máximo de enxofre. O óleo metropolitano tem consumo obrigatório, destinado pela Resolução ANP nº
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15, de 17/07/2006 tendo em vista as disposições da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, alterada pela
Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, a algumas cidades metropolitanas. Ele contém teor máximo de
500 mg/kg e não pode conter corante, assim tem coloração de incolor a amarelo.
Suas características são:
9 Viscosidade a 40ºC de 2,0 a 5,0 cSt;

9 Conteúdo de Enxofre: de 50 a 2000 mg/kg

9 Ponto de fulgor: 38ºC;

9 Água e sedimentos: 0,05% volume máx.;

9 Número de Cetano: 42 no mínimo;

9 Poder calorífico: 10.100 kcal/kg

9 Cinzas: 0,010% em massa mínimo;

2.2 SUSTENTABILIDADE E CONTROLE DOS COMBUSTÍVEIS
Segundo (GOMES, 2009), “o desenvolvimento sustentável se traduz num trinômio definido por três
fatores, SOCIAL/ECONÔMICO/AMBIENTAL, sendo que esses fatores se interagem (...) e formam o ideal
de sustentabilidade para a coletividade, manifestando preocupação tanto com questões ambientais,
como econômicas e sociais”.
Como já citado, a gasolina e o diesel por serem derivados de compostos fósseis possuem diversos
compostos tóxicos ao ser humano. Quando adulteram um combustível, muito dificilmente adicionam
um componente desconhecido à própria mistura. Os adulteradores, na maioria das vezes, acrescentam
em demasia aqueles componentes mais baratos ou que melhoram bastante o poder antidetonante do
combustível. Todavia, essa prática pode causar inúmeros danos ao meio ambiente, a saúde humana e
ao veículo, gerando, dessa forma, prejuízo econômico.

2.2.1 Aspecto Social
Os aditivos geralmente utilizados na gasolina para aumentar o seu poder detonante são o chumbo
tretametila (PbC2H5) e o chumbo tretaetila (Pb(CH3)4). No Brasil, foi adotada uma Lei (citada no tópico
2.1.3) que obriga certas cidades metropolitanas a usarem apenas diesel metropolitano (com baixo teor
de enxofre), entretanto nas demais cidades somente são comercializados óleos dieseis do tipo interior.
O Rio Grande do Norte é um dos estados que não foram obrigados a adotar essa medida e na maioria
dos postos de abastecimento encontra-se somente o diesel interior S1800, infelizmente o com maior
teor de enxofre. Ainda vale ressaltar, que segundo Garcia (2002, p.30) “normalmente no Brasil, o óleo
diesel para uso como combustível industrial é o mesmo óleo diesel automotivo”, ou seja, as indústrias
do RN estão usando diesel interior. Esse é um fato lamentável e é apenas um exemplo de tantos outros
danos que os combustíveis, em má condição, podem gerar ao meio ambiente e a saúde humana.
Felizmente, essa realidade tem a possibilidade de ser revertida. Para isso, é proposto que seja mais
bem divulgada, em programas nas comunidades e escolas, a necessidade de ser realizadas análises de
controle de qualidade dos combustíveis, uma vez que estes produtos influenciam diretamente nossas
vidas, devido o seu uso diário.

2.2.2 Aspecto Econômico
Um combustível para ser considerado viável economicamente ao consumidor tem de evaporar com
facilidade, apresentar alto índice de octanas, liberar grande quantidade de energia ao ser queimado,
apresentar preço acessível, ser disponível e ser econômico no consumo (SILVA e SILVA, 1997).
Quando adulterado, um desses aspectos pode não ser atendido, assim o consumidor terá prejuízo
econômico. Uma análise de controle de qualidade do combustível sendo bem realizada pode detectar
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que o combustível em questão não está conforme as especificações e, dessa forma, o órgão federal de
controle dos combustíveis pode intervir no caso e reverter a situação em benefício do consumidor.

2.2.3 Aspecto Ambiental
De acordo com SILVA e SILVA (1997, p.56) “uma das formas de minimizar a poluição atmosférica
causada pela utilização de gasolina e álcool como combustível seria manter os motores dos veículos
sempre regulados. Isso significa misturar quantidades ideais de combustível e ar, ajustar o tempo de
ignição da vela e usar combustível de boa qualidade”.

3. METODOLOGIA
3.1 TIPO DE PESQUISA
Este trabalho fez análise da técnica do controle de qualidade dos combustíveis apresentando a essa
importante prática uma visão sustentável, dessa forma, baseando-se em pesquisa bibliográfica, por
meio de levantamento e seleção de dados e também pesquisa experimental por método visual, método
de ensaio para a determinação da densidade relativa em derivados do petróleo (Referência: MB – 104),
entre outros, determinados na Resolução ANP nº 9, de 07/03/2007, que estabelece regras para o
controle da qualidade do combustível automotivo líquido.
De acordo com SHIGUTI e SHIGUTI (2006, p.04), a prática experimental “consiste em manter
constantes todas as causas (fatores) menos uma e variar esta causa de modo que o pesquisador possa
descobrir seus efeitos casos existam.”.
No presente trabalho, as causas invariáveis foram as especificações determinadas pela ANP (Agência
Nacional de Petróleo) e as causas variáveis, as obtidas no experimento.

3.2 POPULAÇÃO/AMOSTRA
O estudo foi realizado no Estado do Rio Grande do Norte, o qual desde setembro de 2010 passou a
ser autossuficiente em todos os combustíveis derivados do petróleo, graças à instalação e operação da
planta de gasolina automotiva da Refinaria Potiguar Clara Camarão (RPCC), implantada no pólo de
Guamaré/RN.
As práticas experimentais foram realizadas no escritório de uma empresa distribuidora de
combustível automotivo e as amostras de combustíveis foram fornecidas pela própria empresa, a partir
dessas amostras pôde-se inferir sobre a qualidade dos combustíveis comercializados no RN e a relação
econômica, social e ambiental que a prática do teste de qualidade oferece ao Estado.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
4.1 ANÁLISE DOS COMBUSTÍVEIS
4.1.1 Teste do teor de etanol anidro combustível na gasolina
A gasolina não pode conter grande quantidade de álcool, pois a sua eficiência no motor tenderia a
diminuir bastante, além de poder causar danificação dos equipamentos do automóvel. Segundo o
Conselho Interministerial do Açúcar de do álcool (CIMA) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e
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Abastecimento o percentual obrigatório de etanol etílico anidro combustível na gasolina comum pode
ser elevado até o limite de 25% ou reduzido a 20%, de acordo com a Lei 10.696, de 02/07/2003.
Contudo o atual governo brasileiro, a fim de aumentar a oferta de etanol hidratado e assim reduzir os
preços, decidiu reduzir o percentual obrigatório de etanol anidro na gasolina para 20%.

4.1.1.1 Materiais e Reagentes
Para a realização do teste de teor alcoólico na gasolina são utilizados os seguintes materiais e
reagentes, conforme Tabela 1.
Tabela 1: Materiais e Reagentes para Teste do teor de etanol anidro combustível na gasolina

Materiais

Reagentes

Proveta de 500 mL
Proveta de 100 mL com boca e tampa Gasolina comum (Amostra de 500 mL)
esmerilhadas
Piceta de 125 mL
Tabela de Conversão de Densidade para
20ºC

Solução aquosa de cloreto de sódio
(NaCl) a 10%

4.1.1.2 Procedimento Experimental
Na proveta de 500 mL adicionou-se a gasolina comum até a última marcação de milímetro. Em
seguida, transferiu-se 50 mL da gasolina para a proveta de 100 mL, previamente limpa, desengordurada
e seca. Depois, na mesma proveta adicionou-se cuidadosamente a solução aquosa de cloreto de sódio
(NaCl) a 10%, deixando escorrer pelas paredes internas da proveta, até completar o volume de 100 mL.
Tampou-se e inverteu-se a proveta por pelo menos dez vezes, evitando a agitação energética, para
completar a extração do álcool para a fase aquosa (álcool na água). Deixou-se repousar até a separação
completa das duas camadas, aproximadamente, cinco minutos (ACOL, 2010).
Por fim, calculou-se o percentual de álcool na amostra de gasolina, conforme a Equação [1]:
V = (A.2) + 1

[Eq.01]

Onde:
V= Percentual em volume de etanol etílico anidro combustível na gasolina.
A= Aumento da camada aquosa (Ver Equação 2).
A = v final - v inicial
Onde:
V final = Volume final da solução aquosa de cloreto de sódio.
V inicial = Volume inicial da solução aquosa de cloreto de sódio.
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[Eq.02]

4.1.1.3 Resultados e Discussões
O aumento da camada aquosa foi igual a 12 mL, uma vez que após a separação das camadas a
solução que antes estava com volume de 50 mL ficou com volume final de 62 ml. Portanto, o percentual
de etanol na amostra de gasolina analisada foi de 25%.
Calculado o percentual de etanol da amostra, foi verificado se o valor encontrado estava conforme
as especificações da ANP (conforme citado no tópico 4.1.1) e concluiu-se o experimento com êxito nos
resultados.
Em seguida realizaram-se os mesmos procedimentos para o cálculo do percentual de álcool em uma
amostra de 500 mL de gasolina aditivada e coincidentemente obteve-se o mesmo percentual.

4.1.2 Teste de massa específica da gasolina a 20°C
Como o Brasil é um país que possui grandes extensões territoriais, diferentes climas e temperaturas,
convencionou-se calcular a massa específica da gasolina a uma temperatura de 20°C a fim de
estabelecer uma especificação fixa a qualquer lugar do território brasileiro. Para isso, foi criada a Tabela
de Conversão para 20 graus Celsius da Densidade da Gasolina que permite a conversão da densidade
obtida a qualquer temperatura para a temperatura 20ºC.
Segundo a Portaria ANP nº 309, de 27/12/2001, que estabelece as especificações das gasolinas
automotivas, a gasolina deve ter densidade a 20ºC na faixa de 0,7200 g/mL a 0,7800 g/mL.

4.1.2.1 Materiais e Reagentes
Para realizar o teste de massa específica da gasolina utilizaram-se como materiais e reagentes os
descritos na Tabela 2.
Tabela 2: Materiais e Reagentes para Teste de massa específica da gasolina a 20ºC

Materiais

Reagente

Proveta de 500 mL
Densímetro para derivados do petróleo, Gasolina comum (Amostra de 500 mL)
com escala 0,700 – 0,750 g/mL
Termômetro aprovado pelo Inmetro, com
faixa de -10°C a 50°C

4.1.2.2 Procedimento Experimental
Inicialmente, encheu-se a proveta de 500 mL e mergulhou-se o densímetro limpo e seco na proveta,
de modo que o densímetro flutuasse livremente sem tocar o fundo ou as paredes da proveta. Em
seguida, introduziu-se o termômetro na amostra, tendo o cuidado de manter a coluna de mercúrio
totalmente imersa. Uma vez estabilizada a temperatura, mantendo o termômetro imerso na gasolina,
efetuou-se a leitura do densímetro e do termômetro, no plano da superfície do líquido e anotaram-se os
resultados. Em seguida, consultou-se a Tabela de Conversão das Densidades da Gasolina, a qual
converte a densidade para 20ºC (ACOL, 2010).

4.1.2.3 Resultados e Discussões
A amostra estava a uma temperatura de 27,5ºC e densidade 0,734 g/mL. Depois de consultada a
Tabela foi obtido o valor 0,740 g/mL (à 20ºC).
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Comprovou-se então que a amostra de gasolina analisada não estava adulterada, pois sua
densidade está dentro da faixa estipulada pela ANP, a qual, como já citado, vai de 0,7200 a 0,7800 g/mL.
Terminado o teste de densidade da gasolina comum, realizou-se o mesmo teste com uma amostra
de gasolina aditivada. Como resultado obteve-se: a amostra estava a uma temperatura de 28,5ºC e
densidade 0,734 g/mL, convertendo a densidade à 20ºC com o auxilio da Tabela obtêm-se 0,7408 g/mL.
Comprovando também, a normalidade da amostra de gasolina aditivada.

4.1.3 Teste de massa específica e teor alcoólico do etanol hidratado combustível à 20ºC
O etanol, oriundo da cana-de-açúcar, que sai das destilarias contém certa quantidade de água, por
questões econômicas, esse mesmo produto chega aos postos de abastecimento. A quantidade de água
na mistura tem de ser controlada, pois se ultrapassar muito o valor estipulado, os motores podem sofrer
algum dano ou ter sua potência diminuída consideravelmente. Segundo SILVA e SILVA (1997, p. 65),
“pode-se verificar se o álcool está sendo comercializado dentro dos padrões estabelecidos por lei
através de sua densidade”.
Verificando a densidade, pode-se determinar o teor alcoólico do etanol ou graus INPM (Instituto
Nacional de Pesos e Medidas). Para isso, é preciso utilizar a Tabela de teor alcoólico e massa específica a
20ºC. Na própria Tabela é possível converter a densidade do etanol à temperatura de 20ºC.
Conforme a Resolução ANP nº 36, de 06/12/2005, sobre especificações do Álcool Etílico Anidro
Combustível (AEAC) e do Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC), o etanol hidratado deve ter
densidade a 20ºC na faixa de 0,8050 a 0,811 g/mL e consequentemente, teor alcoólico de 92,6 a 93,8%.

4.1.3.1 Materiais e Reagentes
Para realização do teste de massa específica e teor alcoólico do etanol hidratado combustível foram
utilizados os materiais e reagentes descritos na Tabela 3.
Tabela 3: Materiais e reagentes para teste de massa específica e teor alcoólico do etanol hidratado

Materiais

Reagente

Proveta de 500 mL
Densímetro para álcool, escala 0,770 –
0,820 g/mL
Termômetro aprovado pelo Inmetro, com Etanol Hidratado Combustível (Amostra
de 500 mL)
faixa de -10°C a 50°C
Tabela de teor alcoólico e massa específica
a 20ºC

4.1.3.2 Procedimento Experimental
Primeiramente encheu-se a proveta de 500 mL com a amostra. Mergulhou-se o densímetro limpo e
seco, de modo que flutuasse livremente, sem tocar o fundo ou as paredes da proveta. Em seguida
introduziu-se o termômetro na proveta, tendo o cuidado de manter coluna de mercúrio totalmente
imersa. Uma vez estabilizada a temperatura, manteve-se o termômetro imerso no álcool por dois
minutos. Posteriormente, fez-se a leitura do densímetro e do termômetro e consultou-se a Tabela de
teor alcoólico e massa específica a 20ºC (ACOL, 2010).
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4.1.3.3 Resultados e Discussões
Depois de realizado o procedimento experimental foi obtido a densidade de 0,8025 g/mL à
temperatura de 28ºC. Como padrão de densidade é estabelecido à 20ºC, utilizou-se a Tabela de
Conversão e obteve-se o valor 0,8093 g/mL e 93,2% de teor alcoólico, equivalente a afirmar que a
amostra de etanol analisado contém 6,8% de água. Dessa forma, a amostra de etanol analisada estava
conforme o padrão estabelecido pela ANP.

4.1.4 Teste de condutividade e pH do etanol hidratado combustível
Os testes de condutividade eletrolítica e pH do etanol são realizados a fim de evitar uma possível
corrosão dos componentes dos motores dos veículos. De acordo com a ANP a condutividade do etanol
tem de ser no máximo 350 μS/m e o pH entre 6,5 a 9,0. Os testes foram realizados com o auxilio de
aparelhos medidores de condutividade (Metrohm, modelo 712) e de pH (Metrohm, modelo 713),
respectivamente.
Os resultados foram pH da mistura 7,212 e condutividade 340 μS/m.

4.1.5 Teste de massa específica do óleo diesel
O óleo diesel é, entre os três combustíveis analisados, o mais fácil de realizar testes de qualidade,
uma vez que a ANP determina apenas o teste de massa específica além do teste de cor e aspecto
(abordado no tópico 4.1.6).
A amostra de diesel analisada era de diesel tipo interior B S1800, ou seja, o diesel tinha adição de
biodiesel e teor de enxofre, máximo, de 1800 mg/kg.
É importante o teste de massa específica, porque caso tivessem adicionado ao combustível uma
substância diferente do padrão, quando realizado esse teste, a densidade mudaria apontando a
adulteração.
De acordo com a Resolução ANP nº 15, de 17/07/2006, que estabelece as especificações do óleo
diesel e mistura óleo diesel-biodiesel (B2), o diesel B S1800 deve ter densidade entre 0,8200 e 0,8800
g/mL.

4.1.5.1 Materiais e Reagentes
Para o teste de massa específica do óleo diesel utilizou-se os materiais e reagentes descritos na
Tabela 4.
Tabela 4: Materiais e reagentes para teste de massa específica do óleo diesel

Materiais

Reagente

Proveta de 500 mL
Densímetro para derivados de petróleo
com escala 0,800-0,850 g/mL
Diesel Interior B S1800 (Amostra de 500
mL)
Termômetro tipo ASTM 120°C
Tabela de Conversão das densidades do
Diesel
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4.1.5.2 Procedimento Experimental
Primeiro encheu-se a proveta de 500 mL com a amostra e mergulhou-se o densímetro limpo e seco
no produto, de modo que flutuasse livremente sem tocar o fundo ou as paredes da proveta. Introduziuse o termômetro, tendo o cuidado de manter a coluna de mercúrio totalmente imersa e manteve-se o
termômetro imerso por dois minutos. Em seguida, fez-se a leitura do densímetro e do termômetro no
plano da superfície do líquido e após, consultou-se a Tabela de Conversão das Densidades do diesel, que
converte a densidade para 20ºC (ACOL, 2010).

4.1.5.3 Resultados e Discussões
Foi verificado que a amostra de diesel tinha densidade de 0,8300 g/mL à temperatura de 28ºC e
0,8353 g/mL à 20°C.
Portanto, a amostra de diesel estava conforme as especificações da ANP.

4.1.6 Teste de cor e aspecto da gasolina, etanol hidratado e diesel
Esse teste é de método visual, segundo determinado pela ANP, e trata-se de uma análise da
coloração e aparência do combustível. Segundo a Portaria ANP nº 309, de 27/12/2001, que estabelece
as especificações das gasolinas automotivas, a Resolução ANP nº 36, de 06/12/2005, sobre
especificações do Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC) e do Álcool Etílico Hidratado Combustível
(AEHC) e a Resolução ANP nº 15, de 17/07/2006, que estabelece as especificações do óleo diesel e
mistura óleo diesel-biodiesel (B2), a gasolina comum deve ter coloração de incolor a amarela (gasolina
C); a gasolina aditivada, verde; o etanol, incolor a amarelada se isento de corante e o diesel se
metropolitano, incolor ou amarelado, se interior, vermelho.
Em relação ao aspecto dos combustíveis, impreterivelmente, todas as amostras têm de estar
límpidas e isentas de impurezas.
Felizmente, todas as amostras analisadas estavam conforme as especificações.

5. CONCLUSÕES
Da prática experimental tem-se a comprovação da eficiência dos testes de controle de qualidade
dos combustíveis e também, o fato de todas as amostras de combustíveis analisadas estarem conforme
as especificações da ANP, mostrando cumprimento das normas por parte da refinaria, distribuidora e
revendedor do combustível.
Da pesquisa bibliográfica tem-se a verdadeira possibilidade de encontrar exemplos do cotidiano de
como as técnicas de controle de qualidade dos combustíveis são proveitosas à sociedade, ao meio
ambiente e ao setor econômico, fazendo o leitor perceber as duas faces da polêmica do uso de
combustíveis derivados do petróleo e a poluição que eles causam. Assim, distinguindo medidas práticas
de fiscalização dos combustíveis.
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RESUMO
Na região, localizada no semi-árido nordestino, apresenta um tratamento de água simplificado, isto é,
não convencional, mantêm a ausência de saneamento básico, o que resulta em alterações bruscas nos
parâmetros de qualidade de água. Pesquisas realizadas relatam os principais motivos pelo qual
influenciam negativamente nos parâmetros físicos e físico-químicos da água. A busca do saber
possibilitou a conclusão de alterações nos valores relacionados à turbidez, pH, coliformes totais e etc.
Algumas informações ligadas aos assuntos explorados foram transmitidas por meio do técnico
responsável na obtenção dos resultados dos parâmetros, este possui função administrativa dentro da
CAERN (Companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte), concedeu um maior conhecimento
sobre os assuntos tratados. Podemos citar dentre os pontos relevantes encontrados nesse artigo os
sistemas de abastecimentos que são compostos pelas etapas de: captação, adução, distribuição e
tratamento o que comprova a legislação estabelecida relacionada aos processos cumpridos por parte da
empresa responsável pelo abastecimento da nossa cidade e região.
Palavras-chave: tratamento, saneamento básico, parâmetros, abastecimento.
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1. INTRODUÇÃO
O artigo aborda analise química da qualidade da água da nossa região que surge do rio
piranhas Assú, nossa principal fonte vital, onde abastece inúmeras cidades adjacentes (principalmente a
cidade abordada neste contexto), beneficiando aos consumidores e lhes proporcionando melhoras nas
condições de vida.
Pesquisas comprovam por meio de fontes concretas, alterações decorrentes de inúmeros
fatores, presente neste liquido principalmente devido à ausência de saneamento básico.
Além do que foi esclarecido anteriormente, expõe citações feitas pelo técnico entrevistado no
momento das pesquisas cumpridas, que nos ajudou para uma maior compreensão e complementação
do nosso conhecimento, onde possibilitou um avanço significativo nas pesquisas.
A necessidade de expandir o conhecimento provocou a busca de informações além do que foi
obtido através do profissional, por esse motivo o artigo não é restrito exclusivamente as informações
adquiridas dentro do que estava planejada, mas aquelas que por sua vez poderiam contribuir nos
assuntos abordados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Durante estudos relacionados aos tratamentos de água da cidade de Assú foram detectados
alguns problemas relevantes onde estão interligados com a ausência de saneamento básico da região. É
importante notar que o processo que a estação de tratamento oferece não se torna compensador (com
a carência do saneamento), uma vez que o saneamento básico proporciona uma grande parcela de
contribuição para a portabilidade da água consumida pelos habitantes da região em estudo.
Esta ausência pode afetar desde os parâmetros físicos, químicos e biológicos da água como
também a saúde da população, uma vez que os coliformes fecais e organismos patogênicos causam
inúmeras doenças à vida da população como: cólera, hepatite, “pano branco”, barriga d água e entre
outras doenças.
O propósito primário para a exigência de qualidade da água é a proteção à saúde pública. Os
critérios adotados para assegurar essa qualidade têm por objetivo fornecer uma base para o
desenvolvimento de ações que, se propriamente implementadas junto à população, garantirão a
segurança do fornecimento de água através da eliminação ou redução à concentração mínima de
constituintes na água conhecidos por serem perigosos à saúde (D'AGUILA et al, 2000).
A imagem abaixo mostra esta realidade.
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Na figura, observa-se que o esgoto não coletado contamina os corpos d’água e o solo, criando um
ambiente propício à propagação de microorganismos patogênicos que, por sua vez, contaminam a água
para consumo.
Um dos fatos preocupantes da atualidade comprova que cerca de 1,4 bilhões de pessoas em
todo o mundo ainda não têm acesso à água potável tratada. Da mesma forma, 2,9 bilhões de pessoas de
pessoas vivem em áreas sem que haja coleta ou tratamento do esgoto.
Em virtude da falta de condições básicas de saneamento, especialmente tratamento da água e
do esgoto, uma fração significativa da população mundial se encontra cronicamente infectada com
organismos patogênicos. Mais de 250 milhões de casos de doenças transmitidas pela água são
registrados anualmente em nosso planeta, e cerca de 10 milhões destes casos irão resultar em mortes,
especialmente de crianças, que são vítimas em 50% dos casos (Nebel e Wright, 2000).
Isto se justifica diante dos resultados apontados pelos índices de morbi-mortalidade
referentes a enfermidades de veiculação hídrica, caracterizadas pela ingestão de água contaminada por
microorganismos, interrelacionando orientações fornecidas pela Organização Mundial da Saúde (WHO,
1996), no que diz respeito à execução de programas com objetivos de redução da morbidade
decorrentes de doenças diarréicas, com a melhoria dos cuidados prestados às crianças, à vigilância
epidemiológica e à qualificação de sistemas de abastecimento de água (D'AGUILA et al, 2000).
Outro problema observado durante as pesquisas apresenta ligação à simplificação dos
tratamentos, pois a CAERN (companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte) oferece processos
simplificados, onde deviam ser substituídos pelo convencional uma vez que o ultimo oferece mais
eficácia e segurança para os consumidores, ao contrario dos processos convencionais donde
proporciona uma estrutura mais avançada e uma certeza de que o liquido se encontra adequado para
consumo. Abaixo mostra as diferenças simplificadas entre ambos:
Coagulação/floculação: Um produto químico coagulante é adicionado para juntar as partículas
suspensas presentes na água bruta;
Na floculação, a água é submetida à agitação mecânica para possibilitar que os flocos se
agreguem com os sólidos em suspensão, permitindo assim uma decantação mais rápida.
Filtração: A filtração é a retenção de partículas sólidas por meio de membranas ou leitos
porosos. Esta utiliza filtros de carvão ativo, areia e cascalho. No local existem 10 tipos de filtros, sete de
pedregulhos e dois de carvão mineral.
Desinfecção: Consistem na desinfecção da água através da utilização de cloro gasoso,
polímero, e poliacrilato de alumínio.
Segundo o técnico da empresa a água bruta coletada no rio Piranhas Assú está submetida aos
tratamentos relatados a cima, onde estas operações têm como principais objetivos a remoção do
material particulado, bactérias e algas; remoção da matéria orgânica dissolvida, que confere cor a água
e remoção ou destruição de organismos patogênicos tais como bactérias e vírus. Estas operações
podem evidentemente variar dependendo da fonte de água e igualmente dos padrões a serem
alcançados (Glynn Henry e Heinke, 1996). “Se houvesse maiores abundâncias de investimentos, ou seja,
recursos financeiros por parte dos responsáveis, provavelmente a qualidade seria melhor comparando
com os processos que disponibilizamos, pois maior complexidade de tratamentos maior a qualidade da
água consumida pela população de uma dada região”. (depoimento prestado pelo entrevistado no dia
da pesquisa realizada).
Segundo BRAGA et al. (2002), os recursos hídricos têm relação direta entre a qualidade e quantidade,
estando as duas diretamente relacionadas, a qualidade da água depende diretamente da quantidade de
água existente para dissolver, diluir e transportar os resíduos líquidos.
Já os tratamentos convencionais alem de oferecerem os processos relatados anteriormente
não deixa de proporcionar as seguintes etapas:
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Decantação: Processo onde as partículas em suspensão se precipitam para o fundo do tanque;
Desinfecção completa: A água, nesta etapa, recebe uma dosagem de cloro que elimina os
germes nocivos à saúde, garantindo também a qualidade durante o armazenamento nos reservatórios e
seu transporte na rede de distribuição.
A primeira etapa pela qual a água passa ao chegar à estação de tratamento é chamada de précloração. Nela ocorre a adição de cloro à água, eliminando microorganismos que podem ser nocivos à
saúde humana. Posteriormente, ocorre a pré-alcalinização, que corresponde à adição de cal, ou soda
cáustica. Essas substâncias, por serem básicas, elevam o ph da água, tornando-o adequado para as
reações das próximas etapas. Após a alcalinização é realizada a etapa chamada de coagulação. Nessa
fase um agente coagulante é adicionado à água. Geralmente, adiciona-se sulfato de alumínio, que se
dissolve na água e, em seguida, se precipita na forma de hidróxido de alumínio. Nesse processo, as
impurezas se agregam, formando flocos. Daí o nome da etapa seguinte ser floculação. Muitos desses
processos não são utilizados na adutora por falta de verbas e investimentos públicos. E principalmente o
processo de pré-alcalinização que corresponde à adição de cal, ou soda cáustica. A água com esses
grandes flocos passa para reservatórios onde ocorrerá a decantação dos flocos de impurezas. Após a
decantação, a água segue para grandes filtros, compostos por seixos de diversos tamanhos e carvão
mineral, onde ficam retidas partículas que não foram removidas durante a decantação. A seguir, a água
é submetida à etapa denominada de pós-alcalinização, que consiste a adição de substâncias para corrigir
o seu ph final e evitar a corrosão ou a deposição de partículas nas tubulações. Por último são realizadas
as etapas de desinfecção e fluoração. Na desinfecção o cloro é novamente adicionado à água para
eliminar microorganismos. Na fluoração é realizada a adição de flúor na água, o que ajuda na prevenção
de cáries na população. Ao final desse processo, a água segue para os consumidores e deve estar
inodora, insípida, incolor e dentro de parâmetros de qualidade estabelecidos pela Organização Mundial
de Saúde.
Através do que foi dito anteriormente conclui-se as desvantagens provocadas pela
simplificação dos processos, uma vez que a empresa gasta mais em investimentos em produtos
químicos e a principalmente a falta de certeza ligada à qualidade da água que os moradores consumem.
Uma das dificuldades encontradas e comum no município e região é a poluição provocada por
dejetos de empresas adjacentes, dentre estes se encontra uma grande quantidade de produtos
químicos (pesticida e entre outros), lixo e etc.
Segundo JORDÃO & PESSOA (2005), os despejos industriais se caracterizam por apresentar uma
enorme variedade de poluentes, tanto em tipo e composição, como em volumes e concentrações. Varia
de uma indústria para outra, e mesmo dentro da própria indústria, ocorrendo variações diárias e
horárias, fazendo com que cada caso de poluição industrial seja investigada individualmente. A água é
essencial à manutenção da vida. A proteção de contaminações no fornecimento de água é a primeira
linha de defesa (DAHI, 1992). Os principais culpados do evento não são somente as empresas, mas os
próprios moradores, principalmente os que residem próximo a algum corpo hídrico, onde aproveitam da
ocasião para lavar roupas, objetos de cozinha, e lançar lixo, sobretudo sacolas plásticas e latinhas de
refrigerante.
É sabido que atitudes como estas podem causar eutrofização dos corpos hídricos, que consiste
num processo de enriquecimento de nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio, onde este aporte
excessivo provoca o crescimento descontrolado de algas. Gera se então uma biomassa maior que aquela
que o sistema poderia naturalmente controlar. O aumento exagerado na população e sua posterior
degradação no corpo aquático geram uma demanda de oxigênio grande, a qual pode então provocar a
morte de animais aquáticos (peixes) e também a proliferação de organismos anaeróbios. Em seu
estágio final, estes lagos e reservatórios produzem compostos mal-cheirosos e altamente tóxicos para a
biota. Segundo IMHOFF & IMHOFF (1998) (ADAPTADA), os despejos industriais particularmente os que
produzem mau cheiro e contaminação, não devem ser lançados na rede coletora de esgoto e sim
despejados diretamente em estações de tratamento. Consequentemente fontes hídricas cada vez mais
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distantes são usadas para o suprimento da população, onde uma vez contaminada encontra-se
inadequada para consumo.
Este artigo possui objetivos cruciais para o fornecimento do conhecimento a população, pois é
um dos passos decisivos para o esclarecimento da qualidade da água consumida pelos moradores da
região em estudo, uma vez que os próprios se sentem inseguros a respeito da água que usam
diariamente desde o consumo á atividades diárias. A incerteza que prevalece nos consumidores,
provavelmente provocada pela falta de informação ou ate mesmo da carência de esclarecimento por
parte da empresa responsável, pode ser provada através de pesquisas realizadas onde os moradores
confirmam que jamais houve um esclarecimento mensal por parte dos responsáveis, em relação às
condições que a água se encontrava. Saber ou não se água se encontra própria para consumo, é um dos
objetivos a alcançar e um desafio a vencer, pois por meio de análises deseja-se encontrar respostas para
suprir essas duvidas.
Só assim podemos repassar confiança para os consumidores a respeito do que foi adquirida
durante o tempo, com isso a população sentirá mais segura a respeito da água que estar sendo
consumida, daí as duvidas serão combatidas no decorrer do processo. Alterações nos valores de ph,
coliformes fecais, nitratos etc. serão monitorados, para que possam estar de acordo com a legislação
estabelecida, uma vez que alterações bruscas nestes valores provocam grandes mudanças no controle
de qualidade da água. Deseja-se monitorar as analises que são realizadas diariamente, e principalmente
se a empresa responsável cumpriu corretamente com as portarias previstas onde devem ser cumpridas
para garantir uma boa segurança para a população.
Não se pode esquecer-se de méritos acadêmicos, pois através do que estar sendo produzido
deseja-se compreender e adquirir conhecimentos ligados a área explorada, assim, expandir o
conhecimento para além dos muros da escola, levá-lo alem, expandir, oferecer, beneficiar, aqueles que
são os principais contribuidores do projeto, os consumidores. Durante a realização do artigo foram
aplicadas diversas metodologias para se alcançar os objetivos desejados, desde pesquisas a população, a
visitas na empresa responsável pelo tratamento de água na região.
Como forma de complementar o que se estava procurando, foram feitas visitas a companhia
de água da região, onde foram prestados questionamentos relacionados o estado em que a água se
encontrava atualmente, os tratamentos submetidos, como ocorria, o cumprimento da legislação e entre
outros questionamentos que contribuíram para o desenvolvimento do mesmo.
Observou-se um grande passo para a realização do projeto, uma vez que as visitas
contribuíram para concretizar o que estava no papel, pois a partir do que foi discutido nas entrevistas
aos funcionários da empresa passou-se a entender o que ocorria realmente na estação de tratamento, e
como ocorria, dessa maneira houve um grande passo no que estava sendo planejado, e principalmente
em termos de conhecimento. Os resultados foram compensadores, pois proporcionou a oportunidade
de expandir o projeto de maneira indireta, uma vez que o mesmo não iria ficar restrito as pesquisas e a
empresa responsável, mas aos consumidores que são um alvo de suma importância para se atingir
resultados grandiosos. Posteriormente o desafio era unir tudo que foi adquirido durante o tempo e
adaptar a um objeto de estudo que pudesse render alguns resultados na área que estava sendo
explorada no momento.
Tabelas comparativas extraídas de papeis mensais; um meio de avaliar as mudanças bruscas
ocorridas nos valores mostrados.
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PARÂMETRO
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PADRÃO (1)
VALOR OBTIDO

CLORO RESID. LIVRE
mgCL2/L
0,2 -5,0 (2)
1.7

2
0
1
0

PARÂMETRO
UNIDADE
PADRÃO (1)
VALOR OBTIDO

2
0
1
0
2
0
1
0

95% Ausente (3)
100.00

10,0 (3)

6,0 – 9,5 (4)
7.30

5,0 (3)
1.00

COLIFORMES TOTAIS
UFC/100mL
95% Ausente (3)
100.00

NITRATOS
mgN/L
10,0 (3)

pH
6,0 – 9,5 (4)
7.30

TURBIDEZ
uT
5,0 (3)
1.10

CLORO RESID. LIVRE
mgCL 2 /L
0,2 -5,0 (2)
1.4

COLIFORMES TOTAIS
UFC/100mL
95% Ausente (3)
100.00

NITRATOS
mgN/L
10,0 (3)

pH
6,0 – 9,5 (4)
7.20

TURBIDEZ
uT
5,0 (3)
2.60

PARÂMETRO
UNIDADE
PADRÃO (1)
VALOR OBTIDO
PARÂMETRO
UNIDADE
PADRÃO (1)
VALOR OBTIDO

CLORO RESID. LIVRE
mgCL 2 /L
0,2 -5,0 (2)
1.4
CLORO RESID. LIVRE
mgCL 2 /L
0,2 -5,0 (2)
2.0

COLIFORMES TOTAIS
UFC/100mL
95% Ausente (3)
100.00
COLIFORMES TOTAIS
UFC/100mL
95% Ausente (3)
100.00

NITRATOS
mgN/L
10,0 (3)

pH
6,0 – 9,5 (4)
7.00
pH
6,0 – 9,5 (4)
7.00

TURBIDEZ
uT
5,0 (3)
3.90
TURBIDEZ
uT
5,0 (3)
3.90
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0
1
0

PARÂMETRO
UNIDADE
PADRÃO (1)
VALOR OBTIDO

CLORO RESID. LIVRE
mgCL 2 /L
0,2 -5,0 (2)
1.3

COLIFORMES TOTAIS
UFC/100mL
95% Ausente (3)
100.00

NITRATOS
mgN/L
10,0 (3)

pH
6,0 – 9,5 (4)
7.20

TURBIDEZ
uT
5,0 (3)
2.90

2
0
1
0

PARÂMETRO
UNIDADE
PADRÃO (1)
VALOR OBTIDO

CLORO RESID. LIVRE
mgCL 2 /L
0,2 -5,0 (2)
1.5

COLIFORMES TOTAIS
UFC/100mL
95% Ausente (3)
100.00

NITRATOS
mgN/L
10,0 (3)

pH
6,0 – 9,5 (4)
7.10

TURBIDEZ
uT
5,0 (3)
2.00

2
0
1
0

PARÂMETRO
UNIDADE
PADRÃO (1)
VALOR OBTIDO

CLORO RESID. LIVRE
mgCL 2 /L
0,2 -5,0 (2)
1.0

COLIFORMES TOTAIS
UFC/100mL
95% Ausente (3)
100.00

NITRATOS
mgN/L
10,0 (3)

pH
6,0 – 9,5 (4)
6.90

TURBIDEZ
uT
5,0 (3)
2.10

2
0
1
0

PARÂMETRO
UNIDADE
PADRÃO (1)
VALOR OBTIDO

CLORO RESID. LIVRE
mgCL 2 /L
0,2 -5,0 (2)
0.8

COLIFORMES TOTAIS
UFC/100mL
95% Ausente (3)
100.00

NITRATOS
mgN/L
10,0 (3)

pH
6,0 – 9,5 (4)
7.10

TURBIDEZ
uT
5,0 (3)
2.00

2
0
1
0

PARÂMETRO
UNIDADE
PADRÃO (1)
VALOR OBTIDO

CLORO RESID. LIVRE
mgCL 2 /L
0,2 -5,0 (2)
1.2

COLIFORMES TOTAIS
UFC/100mL
95% Ausente (3)
100.00

NITRATOS
mgN/L
10,0 (3)

pH
6,0 – 9,5 (4)
7.00

TURBIDEZ
uT
5,0 (3)
1.40
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0
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PARÂMETRO
UNIDADE
PADRÃO (1)
VALOR OBTIDO

CLORO RESID. LIVRE
mgCL 2 /L
0,2 -5,0 (2)
1.3

COLIFORMES TOTAIS
UFC/100mL
95% Ausente (3)
100.00

NITRATOS
mgN/L
10,0 (3)

pH
6,0 – 9,5 (4)
7.00

TURBIDEZ
uT
5,0 (3)
1.50

2
0
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CLORO RESID. LIVRE
mgCL 2 /L

COLIFORMES TOTAIS
UFC/100mL

NITRATOS
mgN/L

pH
-
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uT
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NITRATOS
mgN/L
10,0 (3)
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1
1

PADRÃO (1)
VALOR OBTIDO

0,2 -5,0 (2)
1.4

2
0
1
1

PARÂMETRO
UNIDADE
PADRÃO (1)
VALOR OBTIDO

CLORO RESID. LIVRE
mgCL 2 /L
0,2 -5,0 (2)
0.9

2
0
1
1

PARÂMETRO
UNIDADE
PADRÃO (1)
VALOR OBTIDO

2
0
1
1

PARÂMETRO
UNIDADE
PADRÃO (1)
VALOR OBTIDO

95% Ausente (3)
100.00

10,0 (3)

6,0 – 9,5 (4)
7.00

5,0 (3)
1.20

COLIFORMES TOTAIS
UFC/100mL
95% Ausente (3)
100.00

NITRATOS
mgN/L
10,0 (3)

pH
6,0 – 9,5 (4)
7.10

TURBIDEZ
uT
5,0 (3)
1.20

CLORO RESID. LIVRE
mgCL 2 /L
0,2 -5,0 (2)
1.4

COLIFORMES TOTAIS
UFC/100mL
95% Ausente (3)
100.00

NITRATOS
mgN/L
10,0 (3)

pH
6,0 – 9,5 (4)
7.00

TURBIDEZ
uT
5,0 (3)
1.90

CLORO RESID. LIVRE
mgCL 2 /L
0,2 -5,0 (2)
1.8

COLIFORMES TOTAIS
UFC/100mL
95% Ausente (3)
100.00

NITRATOS
mgN/L
10,0 (3)

pH
6,0 – 9,5 (4)
7.00

TURBIDEZ
uT
5,0 (3)
1.00

Através das tabelas apresentadas, concluímos que dentre valores que inclui cloro residencial
Livre, coliformes totais, nitratos, ph, turbidez, permanecem dentro dos padrões estabelecidos:
Cloro residencial nos meses de janeiro/dezembro de 2010 a abril de 2011 está incluso nos
padrões estabelecidos, uma vez que este se encontra entre 0,2-5,0, apresenta a maior alteração de
valores no mês de junho/2010, assumindo valor de 2.0, porem esta alteração não viola a lei que rege
entre 0,2-5,0.
É importante lembrar que o cloro é uma espécie química altamente reativa e quando adicionado
a água deve oxidar substâncias orgânicas e inorgânicas igualmente. Em conseqüência disto, nem todo o
cloro adicionado a água irá produzir o chamado cloro livre disponível. A quantidade de cloro que reage
com espécies inorgânicas (Fe+2, Mn 2 +, NO-2 e NH 3 ) e impurezas orgânicas é denominada de demanda de
cloro. Esta demanda deve ser satisfeita antes da formação do cloro livre disponível.
Com base nas pesquisas prestadas alterações deste tipo apenas comprovam a presença de
microorganismos patogênicos em grande escala, ocasionando quantidades maiores no uso do cloro para
a purificação da água, atitude na qual praticada no tratamento da água na região em estudo e que
merece atenção, uma vez que o excesso de cloro deve ser evitado, caso contrário a água irá apresentar
um sabor
característico indesejado. Isto significa que em uma ETA devem ser feitos testes freqüentes visando
determinar a dose correta de cloro a ser aplicada.
Além destes aspectos, a água a ser distribuída para a população deve conter um certo teor de
cloro residual, que pode ser determinado em uma amostra coletada na torneira de nossas casas. Isto é
feito para se prevenir que haja nova contaminação da água, principalmente durante o processo de
distribuição. Um dos problemas decorrentes do uso do cloro como agente de desinfecção está
relacionado com sua capacidade em reagir com as substâncias orgânicas de ocorrência natural, que
podem estar presentes na água. Estas reações produzem os trialometanos (THM), entre eles o
clorofórmio, que é cancerígeno. Os THM não são removidos da água através do tratamento
convencional, e desta forma deve-se assegurar que a matéria orgânica deve estar ausente da água que
vai ser submetida a cloração.
Desta forma, os poluentes aquáticos mais sérios são os microorganismos patogênicos, ou seja,
aqueles causadores de doenças e mortes. Estes microorganismos encontram-se freqüentemente
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presentes nos excrementos de seres humanos e de animais, podendo ser bactérias, vírus, parasitas etc.
Através de águas residuárias, os microorganismos aportam em corpos aquáticos receptores e podem
assim contaminar novos indivíduo.
O conhecedor responsável revela como essas avaliações são produzidas, que por meio de
analises realizadas diariamente e fiscalizadas pela secretaria regional de saúde que entanto monitora os
valores obtidos no processo.
Afirma que as produções das analises são adquiridas da seguinte maneira:
Após a aplicação do cloro, a água é transportada ao laboratório onde será submetida a analise
da presença de coliformes, a obtenção de resultados dura em media 30 minutos, cada amostra. Em
seguida o resultado é levado à estufa onde permanece em media 18 a 24 horas para fazer a leitura em
uma temperatura de 35 a 37°c. Por ultimo é observado à cor da amostra onde pode se apresentar das
seguintes cores: Amarelo: ausência de bactérias azul: presença de coliformes totais; O grupo de
bactérias determinado coliformes totais são aquelas que não causam doenças, visto que habita os
intestinos de animais mamíferos inclusive o homem. As bactérias do grupo coliforme são consideradas
os principais indicadores de contaminação fecal. O grupo é formado por um número de bactérias que
inclui os gêneros Klebsiella, Escherichia, Serratia, Erwenia e Enterobactéria.
Os riscos à saúde relacionados com a água podem ser distribuídos em três categorias
principais: 1) riscos relativos à ingestão de água contaminada por agentes biológicos (vírus, bactérias e
parasitas), através de contato direto ou por meio de insetos vetores que necessitam da água em seu
ciclo biológico; 2) riscos derivados de poluentes químicos e a, em geral, efluentes de esgotos industriais
(CHARRIERE et. al., 1994; KRAMER et, al., 1996).
Colaboram para a deformação da tonalidade e conseguintemente da turbidez, assim causando
inúmeras alterações na maioria das vezes bruscas (MAIO/JUNHO/2010), porem é provável que nos
comprovantes deste ano ocorram alterações semelhantes, decorrente dos mesmos motivos.
Por se tratar de um tema próximo de todos, os resultados esperados que caso seja alcançado,
servira de beneficiamento desde os pesquisadores aos consumidores, pois não se trata de um tema
restrito, mas amplo, que deve ser levado além para que todos adquiram certo conhecimento do que
estar acontecendo com a água e a empresa responsável pelo seu tratamento.
Almeja-se que o mesmo continue com um dos objetivos principais que é monitorar a
qualidade da água da cidade de Assú, onde possa ser um alicerce no que estar sendo realizado, para que
seja meio de beneficiar os próprios consumidores, passando-lhes segurança e certeza no que estão
consumindo.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do que foi realizado pudemos aprender e compreender sobre os fatores que são
considerados importantes para se classificar uma água adequada para consumo, os tratamentos,
processos, parâmetros de classificação e etc. Este nos proporcionou a oportunidade de colocar em
pratica a realização de um artigo, fator crucial para nossa formação acadêmica e acima de tudo a
expansão do nosso conhecimento, por isso a necessidade de relatar o nosso aprendizado.
Uma água própria para consumo é aquela que se encaixa dentro dos padrões estabelecidos
pela legislação, só assim o consumidor pode sentir-se seguro sobre o seu consumo, alem disso podemos
aprender sobre a importância do saneamento básico dentro de uma região, uma vez que contribui para
o melhoramento de vida do consumidor, dentre estes, crianças. Finalizamos, com uma imensa
satisfação de conclusão deste artigo, assim encerramos com a seguinte frase: “a curiosidade é crucial
para obtenção de bons resultados, principalmente quando buscamos força e coragem para buscar as
respostas para as duvidas surgidas”.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo estudar o nível de poluição do rio Mandacaru no município de João
Pessoa-PB com a finalidade de avaliar a qualidade de água deste rio. Neste sentido, foi proposto uma abordagem
multivariada por análises de componentes principais (PCA) com intuito de investigar as interações entre variáveis,
as influências sazonais e eventuais, com o propósito de obter uma visão mais global dos fenômenos. O estudo
proposto será utilizado na implementação de políticas públicas direcionadas a Gestão dos Recursos Hídricos em
áreas urbanas e em Unidades de Conservação. Os resultados das análises univariada revelaram um nível de
poluição excedido, principalmente quando se refere aos parâmetros oxigênio dissolvido (OD), coliformes totais e
termotolerantes. Foi observado através desta análise exploratória de dados a influência da sazonalidade e
interações entre as variáveis. Este comportamento, sugere um estudo mais aprofundado com a inclusão de novas
amostras, bem como análises em outros períodos das estações do ano. Nestas condições o rio em estudo
apresenta-se em estado de alerta ambiental indicando a necessidade de uma melhor avaliação quanto a sua
classificação e disponibilidade de uso de suas águas. Criou-se um banco de dados para subsidiar futuras
investigações e implementar programas de gerenciamento das águas em contextos locais.

Palavras-chave: poluição hídrica, PCA, qualidade de água, políticas públicas, contextos locais.
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1. INTRODUÇÃO
A água é um bem natural imprescindível ao desenvolvimento local sustentável, podendo ser vista como um
elemento que perpassa as diversas dimensões humanas. Além de ser um recurso natural renovável, é vital para a
manutenção dos ciclos biológicos, geológicos e químicos, que mantêm em equilíbrio os ecossistemas. (GERLOFF,
2008).
A preocupação com problemas ambientais que levam à escassez de água e afetam a qualidade da mesma,
torna a implementação de programas de monitoramento de recursos hídricos uma temática importante. (SOUSA,
2007). Assim, são definidas políticas de gestão e administrativas, fundamentadas em estudos sobre riscos
químicos e biologicos à saúde pública e ambiental, buscando o aperfeiçoamento da legislação e a prática do
monitoramento de qualidade de águas. No Brasil, destaca-se neste contexto a Política Nacional de Recursos
Hídricos (PNRH), instituída pela Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997 e a Resolução CONAMA número 357 de março de
2005.
As cidades precisam de planejamento para crescer com harmonia. O crescimento ordenado inclui cuidados
básicos, como a ocupação planejada do solo e a exploração racional da água. Porém, em muitos casos não é
prioridade dos governos e, acabam facilitando a ampliação do espaço urbano de qualquer jeito: construções em
morros e nas margens de represas ou córregos.
Neste contexto, os cursos d'água que cruzam os centros urbanos são grandes vítimas da poluição. Os rios que
cortam as cidades recebem diariamente uma carga excessiva de poluentes, provenientes em sua maioria de
esgotos domiciliares, que interferem nos ecossistemas aquáticos e diminuem a qualidade de suas águas.
O impacto do lançamento de efluentes originados de estações de tratamento de esgotos em corpos
d’água é motivo de grande preocupação para a maioria dos países. Uma série de leis ambientais, critérios, políticas
e revisões influem tanto na seleção dos locais de descarga quanto no nível de tratamento exigido para garantir que
os impactos ambientais provocados pela disposição destes efluentes sejam aceitáveis.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2000) no Brasil, 47,8% dos municípios não
possuem coleta de esgoto sanitário, 32% só coletam e 20,2% coletam e tratam. Nos domicílios apenas 33,5% tem
serviços de coleta de esgoto. O resultado é que as regiões metropolitanas e as grandes cidades concentram
grandes volumes de esgoto coletado que são despejados nos corpos receptores sem nenhum tipo de tratamento.
A dinâmica de sistemas aquáticos é multifatorial e de complexa compreensão, devido principalmente à
interação entre os constituintes do meio aquático e entre os compartimentos ambientais: biosfera, solo, ar e água,
dificultando o estudo e a interpretação de sistemas aquáticos. Assim, os estudos ambientais se caracterizam pela
sua natureza multivariada, em decorrência da geração de bancos de dados multidimensionais com visualização e
interpretação complexas. Estes estudos envolvem sempre interação e efeitos antagônicos ou sinérgicos sobre
estes tipos de conjunto de dados que não são facilmente tratados pelas ferramentas estatísticas convencionais,
geralmente aplicadas a dados normais e homoscedásticos. (MEDEIROS, 2004).
Nesse contexto, a análise multivariada de dados tem-se mostrado uma ferramenta poderosa para a
compreensão das questões associadas à variabilidade inerente aos dados ambientais devido à influência de fatores
naturais e antrópicos.(SOUSA, 2007).
A idealização do estudo nasceu de algumas indagações, tais como: O fluxo da maré exerce alguma
influência sobre a poluição de um rio? O volume de água deste rio também influencia nessa variação de poluição?
Que ações humanas desenvolvidas pela comunidade ribeirinha afetam a qualidade da água do rio? Como se
apresentou a qualidade da água durante o período da pesquisa? Portanto, estes questionamentos nortearam a
problematização da pesquisa.
Através do Programa Monitoramento de Águas do IFPB campus João Pessoa, em parceria com o ICMBio, a
proposta foi montada e executada objetivando a criação de um banco de dados informativo, onde indica as
condições da qualidade da água do rio Mandacaru, localizado na zona norte da cidade de João Pessoa-PB.
O rio Mandacaru, como a maioria dos rios urbanos, perpassa por diferentes tipos de vetores poluentes e
outras perturbações ambientais que afetam a qualidade de suas águas. E esse reflexo, pode está ligado a sua
localização, pois suas margens são limitadas por uma comunidade que surgiu sem nenhum tipo de planejamento,
o que vem contribuindo de forma direta e diária para o mau uso e à gestão inadequada das águas do rio.
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A partir dos parâmetros analisados (físico-químicos e bacteriológicos) está sendo criado um banco de dados,
onde as informações estão sendo armazenadas e servirão de consulta para futuros trabalhos. Este registro será
importante para correções de hábitos e práticas de poluição neste corpo hídrico.

2. METODOLOGIA
2.1 Localização da área em estudo e amostragens
Inicialmente, fez-se o reconhecimento e caracterização da área estudada, através de visitas “in loco”,
complementadas com informações fornecidas pela população ribeirinha. Posteriormente, estabeleceu-se um
plano de trabalho em função da proposta de execução da pesquisa. A metodologia utilizada foi pautada no estudo
qualitativo, quantitativo, investigativo e significativo (LAKATOS & MARCONI, 1995).
O período de estudo compreendeu os meses de janeiro e fevereiro de 2010, tendo sido realizadas quatro
coletas por mês, totalizando oito campanhas de coleta no ponto de amostragem escolhido.
Para tanto, foi estabelecido uma amostragem com quatro variações de coletas de água, ordenadas por: maré
cheia, secando, seca e enchendo. O horário das coletas foi efetuado de acordo com as informações fornecidas pela
Capitania dos Portos - tábua de marés. A Figura 1 apresenta a localização da área geográfica em estudo – área
estuarina do rio Mandacaru.

Figura 1 – Localização dos pontos de coletas na área em estudo.
2.2 Parâmetros analisados
Com as amostras de água, foi determinado os parâmetros físico-químicos (temperatura, cor, turbidez, pH,
acidez total, dureza total, condutividade e oxigênio dissolvido) e bacteriológicos (coliformes totais e
termotolerantes).
As análises foram realizadas no Laboratório de Água do IFPB, campus João Pessoa e, os resultados
encontrados para os parâmetros supracitados, foram comparados com os teores máximos permitidos (TMP) pela
Resolução n° 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que dispõe sobre a classificação dos
corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões
de lançamento de efluentes (BRASIL, 2005).
Os procedimentos de coleta, preservação, preparação e análise das amostras, tanto os parâmetros físicoquímicos com bacteriológicos, são os descritos no “Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater”, 20ª ed. APHA, 1998.
2.3 Análise multivariada dos dados
2.3.1

Análise de componente principal (PCA)
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A análise por componentes principais consiste em projetar os objetos (amostras), na direção do espaço
dimensional das variáveis que contenham a maior quantidade de informação (variância) possível. Como resultado,
obtém-se um novo sistema de eixos ortogonais denominados componentes principais. Como as primeiras PC
contêm a maior variância dos dados, é possível representar as informações mais relevantes do conjunto de dados
usando um número pequeno de componentes (MASSART, 1997). Por outro lado, as informações irrelevantes,
erros aleatórios, ruídos nos dados são mais significativas nas últimas componentes principais.
Na construção dos modelos de PCA os dados foram previamente auto-escalonados com intuito de corrigir
as diferenças de ordem de grandeza nas variáveis, uma vez que trata-se de parâmetros físicos, químicos e
bacteriológicos, atribuindo assim um mesmo peso para todas as variáveis.
Para esse estudo, inicialmente foram realizados uma PCA com todas as amostras e parâmetros (variáveis)
físico-químico e bacteriológicos em todas as fases das marés no intuito de investigar o comportamento global do
sistema. Em seguida realizou-se uma PCA para investigar a influência do ponto de coleta e das marés.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Análise univariada dos dados
No monitoramento da qualidade de uma água, o grau de poluição está associado a parâmetros físicos,
químicos e biológicos. No aspecto biológico, utiliza-se bactérias do grupo coliforme, que atuam como
indicadores de poluição fecal, pois estão sempre presentes no trato intestinal humano e de outros animais de
sangue quente, sendo eliminadas em grandes números pelas fezes. Além disso, elas são mais resistentes e
possuem um prolongado tempo de vida no meio hídrico do que as bactérias patogênicas de origem animal. Já
os parâmetros físico-químicos da água determinam de modo mais preciso e explícito as características da água
e assim são mais vantajosas para se avaliar as propriedades de uma amostra.
A Tabela 1 apresenta os resultados da pesquisa, referente aos parâmetros físico-químicos e
bacteriológicos. Estes resultados são comparados com os limites estabelecidos pela Resolução nº 357/2005 do
CONAMA.
Tabela 1 - Resultados das Análises Físico Químicas no rio Mandacaru, João Pessoa-PB
RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS - RIO MANDACARU
VARIAÇÃO DA AMOSTRAGEM
PARÂMETROS
Maré
Cheia
Temperatura (°C)
30,9°C
Cor (mg/L)
12,50
Turbidez (mg/L ou UT)
2,50
pH
7,76
Acidez Total (mg/L)
16,00
Dureza Total (mg/L)
16.000,00
ŽŶĚƵƚŝǀŝĚĂĚĞ;ʅ^ͬĐŵͿ
98.580,00
Oxigênio Dissolvido (mg/L)
1,2
VMP* - Valor Máximo Permitido

Maré
Secando

Maré Seca

Maré
Enchendo

30,2 °C
12,50
1,52
7,07
20,00
8.500,00
64.450,00
2,7

30,6°C
12,50
2,61
7,13
18,00
8.000,00
53.200,00
2,6

31,2 °C
15,00
3,48
7,47
19,00
13.250,00
48.100,00
2,4
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RESOLUÇÃO
CONAMA N°357
VMP*
_
_
75 mg Pt/L
100 UNT
6,0 a 9,0
_
_
_
> 5 mg/L O 2

Analisando os resultados da qualidade da água do rio em estudo, observa-se uma leve interferência da água
do mar que adentra no referido rio em função da maré cheia e enchendo, trazendo determinada quantidade de
partículas sólidas em suspensão, que pode ser provocada pela presença de algas, plâncton, matéria orgânica e
muitas outras substâncias como o zinco, ferro, mangânes e areia, resultantes do processo natural de erosão ou de
despejos domésticos e industriais.
Quanto ao pH, manteve-se dentro do limite que rege a Legislação. Segundo ASSIS (1998), o pH pode ser
considerado como uma das variáveis ambientais mais importantes e ao mesmo tempo uma das mais difíceis de
interpretar. Esta complexidade na interpretação dos valores de pH se deve ao grande número de fatores que
podem influenciá-lo. Um pH muito ácido ou muito alcalino pode está associado à presença de despejos industriais,
e assim, comprometer a vida da biota aquática existente no rio.
Em relação aos parâmetros dureza e condutividade elétrica, os valores exposto na Tabela 1 mostra a
grande interferência da água do mar no rio. Vale salientar que, as características geoquímicas do rio, associadas
com os períodos hidrológicos de chuvas e estiagem, também podem influenciar nesta variável ambiental (TUNDISI,
1999), podendo ser um processo natural da dinâmica hidrológica.
A concentração de oxigênio dissolvido (OD) é considerada um dos principais indicadores do nível de poluição
de um rio, pois é necessário para a respiração da maioria dos organismos que habitam o meio aquático.
Geralmente o oxigênio dissolvido se reduz ou desaparece, quando a água recebe grandes quantidades de
substâncias orgânicas biodegradáveis encontradas, por exemplo, no esgoto doméstico, em certos resíduos
industriais, no vinhoto, e outros. Os resíduos orgânicos despejados nos corpos d’água são decompostos por
microorganismos que se utilizam do oxigênio na respiração. Assim, quanto maior a carga de matéria orgânica,
maior o número de microorganismos decompositores e, conseqüentemente, maiores o consumo de oxigênio.
Os resultados de OD encontrados na pesquisa revelam que a água do rio Mandacaru, deve ser classificada
como não satisfatória para a manutenção da vida aquática. Pois, todos os valores encontrados estão abaixo do
limite permitido pela Legislação Vigente (CONAMA, 2005). Este fato é preocupante por implicar em alteração
negativa na biota aquática por insuficiência desse atributo.
Na Tabela 2 encontra-se disposto os resultados dos parâmetros bacteriológicos e, verificou-se que em
todas as amostras os valores estão muito acima da Legislação (CONAMA, 2005). A Resolução n° 357/2005,
estabelece para as águas de rio - classe 2, um limite de 1.000 Coliformes Termotolerantes por 100 mL em 80% das
amostras. Do ponto de vista bacteriológico, os resultados da pesquisa revelam que a água do rio Mandacaru está
com alto nível de poluição. Nestas condições o rio em estudo apresenta-se em estado de alerta ambiental, o que
leva a necessidade de uma avaliação quanto a sua classificação e disponibilidade de uso de suas águas.
Tabela 2 - Resultado das análises bacteriológicas no rio Mandacaru

ESTIMATIVA DA DENSIDADE DE BACTÉRIAS

AMOSTRAGEM

RESOLUÇÃO CONAMA Nº357/2005
3
(LMP- 1,010 Coliformes por 100 mL em 80% das Amostras)
COLIFORMES TOTAIS

COLIFORMES TERMOTOLERANTES

5

8,00 X 10 NMP

7

8,00 X 10 NMP

5

2,40 x 10 NMP

5

2,00 X 10 NMP

Maré Secando

8,00 x 10 NMP

Maré Seca

3,50 x 10 NMP

Maré Enchendo

2,40 x 10 NMP

Maré cheia

2,00 X 10 NMP

5
5

5

NMP* Número mais provável em 100 mL da Amostra
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Torna-se necessário entender que os coliformes, bactérias do grupo das enterobacteriaceas, são
indicadores de contaminação das águas. Compreende-se que a quantidade de coliformes termotolerantes
significa, em termos proporcionais, a mesma quantidade de fezes de animais de sangue quente no corpo hídrico.
Neste estudo, conclui-se que existem diversas fontes contributivas com lançamentos de efluentes domésticos, fato
que justifica os resultados acima apresentados.

3.2 Análise Multivariada dos dados
Os métodos estatísticos, para analisar variáveis, estão dispostos em dois grupos: um que trata da
estatística, que considera as variáveis de maneira isolada, a estatística univariada, e outro que olha as variáveis de
forma conjunta, a estatística multivariada. Quando um fenômeno depende de muitas variáveis, geralmente esse
tipo de análise falha, pois não basta conhecer informações estatísticas isoladas, mas é necessário, também,
conhecer a totalidade dessas informações fornecidas pelo conjunto das variáveis e suas relações. Quando as
relações existentes entre as variáveis não são percebidas, efeitos desconhecidos, entre elas, dificultam a
interpretação do fenômeno a partir das variáveis consideradas.
Portanto, cada vez mais necessita-se de ferramentas estatísticas que apresentem uma visão mais global do
fenômeno, que aquela possível numa abordagem univariada. A denominação “Análise Multivariada” corresponde
a um grande número de métodos e técnicas que utilizam, simultaneamente, todas as variáveis na interpretação
teórica do conjunto de dados obtidos (NETO, 2004).
A Figura 2 mostra o gráfico dos escores de PC1 x PC2 de uma PCA realizada em amostras rotuladas segundo o
período (freqüência) de coleta, respectivamente. PC1 em ambos os gráficos explicam 42,0% e PC2 28,0% da
variância dos dados. A PC1 e a PC2 da Figura 2 está relacionada com a frequência de coleta das amostras do rio
Mandacaru.

Figura 2. Gráfico dos escores de PC1 x PC2 dos dados do rio Mandacaru, João Pessoa-PB, rotuladas em função do período de coleta (onde: 1col
= primeira coleta e 2col = segunda coleta)

Os resultados de PCA da Figura 2 mostram que o período de coleta influencia nos dados analisados. Este
comportamento foi observado, uma vez que as amostras da primeira coleta (1col) posicionam-se ao longo de
escores positivos de PC1, enquanto que as amostras da segunda (2col) encontram-se à esquerda dos escores desta
mesma componente. Esse fenômeno deve está associado ao efeito da sazonalidade, ou seja, as amostras coletadas
nos períodos de chuva se comportam de forma diferente do período de seca.
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A Figura 3 apresenta os dados de PCA para as amostras do rio Mandacaru rotuladas em função dos pontos
de coletas.

Figura 3 Gráfico dos escores de PC1 x PC2 dos dados do rio Mandacaru, João Pessoa-PB, rotuladas em função dos pontos de coletas (onde: P1=
ponto1 de coleta e P2 o ponto 2)

O gráfico da Figura 3 indica que as amostras coletadas em ambos os pontos apresentam comportamentos
similares. Isso foi observado tanto em PC1 quanto em PC2, uma vez que as amostras de P1 e de P2 encontram-se
em cada classe sobrepostas. Desta forma podemos sugerir que as amostras coletadas de ambos os pontos
apresentam características similares entre si.
A Figura 4 apresenta os dados de PCA para as amostras do rio Mandacaru rotuladas em função dos efeitos
das marés.

Figura 4 Gráfico dos escores de PC1 x PC2 dos dados do rio Mandacaru, João Pessoa-PB, rotuladas em função do efeito das marés (onde:
MSEC=Maré Secando e MENC=Maré Enchendo)

O gráfico da Figura 4 indica que as amostras coletadas no período de maré enchendo apresentam
comportamento diferente do período de maré secando. Isso foi observado uma vez que as amostras coletadas no
período de maré secando encontram-se agrupadas numa classe ao longo de escores positivos de PC1 enquanto as
amostras de maré enchendo à esquerda dos escores desta componente.
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A Figura 5 apresenta os pesos de PCA dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos para amostras de
água do rio Mandacaru.

Figura 5 Gráfico dos pesos de PC1 x PC2 dos dados do rio Mandacaru, João Pessoa-PB, (onde: DT=dureza total; OD=oxigênio dissolvido;
CT=coliformes totais TURB=Turbidez e CONDUTI=Condutividade)

O gráfico dos pesos de PCA mostrado na Figura 5, indica que, quando se desloca na direção de pesos positivos,
temos alto valores de OD ou seja, na direção de valores positivos dos pesos em PC1, percebe-se um aumento da
concentração do OD. Isto se deve provavelmente a uma maior incidência da luz solar resultando numa maior
atividade fotossintética, bem como aeração da água nas quais são mais favorecidas em período seco (de baixo
índice pluviométrico). Por outro lado as amostras posicionadas ao longo dos pesos negativos de PC1 possuem altos
valores de CT, acidez e condutividade, indicando que às amostras coletadas no período de maré enchendo arrasta
detritos, substâncias húmicas contribuindo para aumento da acidez e condutividade, bem como a proliferação de
bactérias.

4. CONCLUSÕES

As análises multivariadas indicam que o fenômeno da sazonalidade influencia de alguma forma os processos
que ocorrem nos ecossistemas aquáticos, alterando sua dinâmica. Este comportamento foi observado, uma vez
que as amostras coletadas em períodos chuva são diferentes das coletadas no período de seca. Neste sentido,
sugere-se que mais amostras coletadas em outras estações do ano sejam incluídas no plano de amostragem, bem
como outros pontos de coletas.
Neste aspecto, o estudo propôs um diagnóstico da qualidade da água do rio Mandacaru que, servirá de
subsídio para implantações de futuras políticas públicas, considerando que a água é um recurso finito e precisa ser
preservado. O estudo também sinaliza a necessidade de monitoramento de suas águas em médio e longo prazo
com fins de identificar os impactos gerados e repostas mitigadoras tomadas pela gestão pública local numa escala
temporal mais larga.
Assim, diante do exposto pode-se concluir que a qualidade da água do rio Mandacaru encontra-se com um
nível de poluição excedido. Os parâmetros analisados, na sua maioria não atendem aos padrões estabelecidos na
o
Resolução n 357/2005 do CONAMA, e particular os parâmetros, oxigênio dissolvido e coliformes termotolerantes.
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1

RESUMO
Este estudo teve como objetivo analisar os parâmetros físicos- químicos da qualidade da água
de pisciculturas no município de Coari, Amazonas. As amostras de água para análise foram coletadas
dentro de tanques (viveiros). As variáveis na qualidade de água foram avaliadas em decorrência de
alterações nas concentrações de oxigênio dissolvido, nas concentrações de íons ferro, condutividade,
transparência, cloreto, dureza e do pH. As pisciculturas analisadas tiveram variações significativas nos
parâmetros devido em algumas delas serem realizadas trocas de água com o ambiente externo, cerca de
10.000 L de água de um poço artesiano eram despejados nos tanques a cada noite, as concentrações de
oxigênio dissolvido dentro desses tanques foram 7,0 mg/L, o que favoreceu o desenvolvimento dos
peixes, aumentando a produtividade. A temperatura está associada a quantidade de oxigênio dissolvido
na água, quanto maior a temperatura, menor a quantidade de oxigênio. O pH foi um parâmetro
importante porque em quase todas as reações ou fenômenos químicos que acontecem na água e
também no interior das células dos seres vivos são influenciados por ele, nos viveiros pesquisados foram
aferidos valores de pH em uma faixa de 4,0 e 7,0 , no tanque de pH 4,0 que se apresentava mais ácido
pode ter ocorrido efeito de aumento de estresse nos peixes cultivados.

Palavras-chave: piscicultura, sustentabilidade, região amazônica, pH, Coari
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1. INTRODUÇÃO
O peixe é um dos recursos naturais mais abundantes e consumidos na região amazônica. O número
estimado de espécies biológicas gira em torno de 2.500, o que representa, aproximadamente, 8% dos
peixes de todo o mundo, 30% dos peixes de água doce e 75% dos peixes de água doce do Brasil (Geisler
et. al, 1979).
A maior importância do peixe está relacionada, sem dúvida, à alimentação humana. O consumo
percapita/ ano na Amazônia é estimado em 55 kg (Jornal O Movimento, Pirassununga, 10.03.2001). A
pesca na Amazônia é basicamente uma atividade extrativista, condicionada, portanto, pelo nível das
águas dos rios, com superprodução na época da seca e escassez durante a época da cheia o que influi
decisivamente no preço final do produto. Uma alternativa para minimizar os efeitos desta sazonalidade
é a criação de peixes em cativeiro, que além de propiciar melhor equilíbrio entre oferta e demanda no
mercado regional, estabilizando os preços ao longo do ano, também poderá contribuir para incrementar
a exportação, não só para outras regiões do país, como também para o mercado internacional.
A piscicultura, produzindo uniformemente durante todo o ano, vem ao encontro dessa situação,
influindo positivamente tanto na regularização da oferta de pescado, quanto na atenuação da variação
de preços ao longo do ano. Em média, o brasileiro consome 7,0 Kg/hab/ano, contudo na região
amazônica o consumo atinge 55 Kg/hab/ano.
O município de Coari, localizado no Médio Solimões entre os municípios de Tefé e Codajás, é
conhecido por ser produtor de petróleo e gás natural, participa do grande potencial piscícola
amazônico. O pescado constitui-se em imprescindível fonte de proteína para as populações ribeirinhas e
importante fonte de renda para os municípios que dele se valem, tendo sido iniciada a atividade de
piscicultura há cerca de 30 anos atrás, graças ao empenho de produtores rurais que visavam o melhor
aproveitamento das suas propriedades como várzeas, alagadiços e nascentes. Hoje com a criação de
associações e da UPA (unidade de produção de alevinos) são realizadas palestras, seminários e
encontros com o intuito de incentivar a expansão da produção de peixes no município e
consequentemente, o número de piscicultores. Este trabalho objetiva analisar os parâmetros físicoquímicos da qualidade da água dos viveiros de piscicultura do município de Coari, orientar os
piscicultores quanto a forma de manejo da água mais apropriado.

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Foram avaliadas 4 propriedades rurais e 5 viveiros localizados nessas propriedades. A propriedade
do Sr. Luis (no. 01), a propriedade do Sr. Freitas (no. 02), a propriedade do Sr. Meirelo (no. 03) e a
Unidade de Produção de alevinos (2 tanques, no. 04 e no. 05)
As temperaturas registradas estiveram entre 27 oC e 33 oC. (tabela 1 e tabela 2). As temperaturas mais
elevadas foram certamente em função da grande intensidade luminosa verificada durante as coletas. As
temperaturas observadas são propícias para o cultivo de organismos tropicais, pois condições
semelhantes foram encontradas por Resende,1995 e Graef, 1987; cultivando peixes em represas na
região amazônica, verificando temperaturas de 27 oC e 31 oC. Altas temperaturas influenciam a dinâmica
dos gases, como o CO2 e o oxigênio dissolvido, que são os gases respiratórios mais importantes para os
peixes. Quanto a quantidade íons cálcio e magnésio (dureza), sob o ponto de vista ecológico, as águas
consideradas duras não são boas para a criação de peixes em tanques e viveiros, chegando a retardar o
crescimento ou até a causar a morte. Admite-se para a criação intensiva como boa, uma água com teor
de até 150 mg/L de dureza em CaCO3. Nos viveiros pesquisados não foram constatadas elevações nos
valores de dureza. Em relação a condutividade houve diferença significativa entre os ambientes. A
condutividade está relacionada com a alta salinidade, com a decomposição de matéria orgânica e com a
produtividade biológica dos lagos e viveiros de piscicultura. A água do viveiro com maior condutividade
70,3 ʅ^ͬĐŵ͕ foi o no. 02 (tabela 2) por se tratar do viveiro em que outros animais utilizavam (gado
búfalo) e ainda se deve essa diferença a manipulação de fertilizantes químicos no viveiro, aumentando
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assim os micronutrientes em suspensão na água. Contudo todos os locais possuíram valores aceitáveis
ƉĂƌĂĂƉŝƐĐŝĐƵůƚƵƌĂ͕ŽƐƋƵĂŝƐƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŝĚĞĂŝƐƋƵĂŶĚŽƐŝƚƵĂĚŽƐĞŶƚƌĞϮϬĞϳϱʅ^ͬĐŵ;ĂƐƚĂŐŶŽůůŝ͕
1992).
As medidas de pH da água dos viveiros situaram-se dentro dos padrões satisfatórios sugeridos por
Castagnolli, 1992, não acarretando maiores problemas respiratórios aos peixes. Houve incoerência entre
os valores do pH e condutividade da água de dois viveiros (no. 03 e no. 04), isto provavelmente
aconteceu devido em algumas propriedades existir a renovação constante da água em detrimento de
outras. As médias obtidas demonstram que a propriedade do Sr. Freitas (tabela 2) e a UPA (tabela 4)
apresentam melhores condições de vida para os peixes. Outro parâmetro avaliado foi o O2D na água, o
viveiro no. 04 apresentou deficiência, que via de regra, condiciona os peixes a viverem sob situação de
estresse, prejudicando seu desenvolvimento, a concentração média de O2D desse viveiro foi de 4,6
mg/L, se trata do reflexo da falta de acompanhamento dos parâmetros físico- químicos e de correção
dos fatores que não estavam padronizados, os proprietários relataram que já houve morte de peixes por
longos períodos. Em geral, concentrações de OD acima de 5 mg/L são adequadas à produção de peixes
tropicais. Níveis abaixo de 3 mg/L podem resultar em “stress”, reduzindo o consumo de alimento e a
resistência, aumentando a incidência de doenças e, consequentemente, a taxa de mortalidade.
A amônia principalmente na forma gasosa, passa pelas brânquias do peixe e chega à corrente
sanguínea. Ali ela vai ocasionar uma série de problemas fisiológicos, relacionados ao pH, a enzimas e
membranas biológicas (brânquias, por exemplo), o ideal é que a concentração de amônia esteja entre 0
à 0,15 mg/L, quanto maior a quantidade de amônia, maior será a alcalinidade dos viveiros, em águas
com pH acima de 8,0 e que contenham amônia, há sempre grandes riscos de se perder peixe (Ostrensky
e Boeaer, 1998). O pH variou de 4,0 e 7,0, com altas ocorrendo às 12:00 horas e 16:00 horas, e quedas
às 04:00 horas e 08;00 horas. As medidas de pH da água dos viveiros situaram-se dentro dos padrões
satisfatórios sugeridos por (Castagnolli, 1992), não acarretando maiores problemas respiratórios aos
peixes. Ensaios de qualidade da água para piscicultura são necessários e devem ser realizados
diariamente para garantir a viabilidade da produção.

Tabela 1– Paramêtros físico- químicos da propriedade do Sr. Luis Km 5-Estrada Coari-Itapeuá
(n001)
T1

T2

T3

32

32

33

TEMPERATURA
SUPERF. (0C)

31,3

32

33,4

DUREZA (mg/L)

26

0

14

AMONIA(mg/L)

0,10

0,25

0,25

CLORO DPD (mg/L)

0,10

0,10

0,10

FERRO (mg/L)

0,25

0,50

0,50

0,75

0

0

TEMPERATURA AMB.
(0C)

ORTOFOSFATO
(mg/L)

PO4-
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pH

6,5

5,5

5,0

O 2 DISSOLVIDO(mg/L)

4,3

5,8

4,2

CLORETO (mg/L)

16

16

16

TURBIBEZ (NTU)

40

150

40

CONDUTIVIDADE (μS)

43

15

26,8

Fonte: Dados da análise descritiva das pisciculturas

Tabela 2 – Paramêtros físico- químicos da propriedade do Dr. Freitas (n002), Km 6,5-Estrada
Coari- Itapeuá
T1

T2

T3

TEMPERATURA
AMB. (0C)

32

32

33

TEMPERATURA
SUPERF. (0C)

30,9

31,4

34,4

ESTRAT.
(0C)

29,4

29,3

31,1

DUREZA (mg/L)

0

40

0

AMÔNIA (mg/L)

0,10

3,0

0,25

CLORO DPD (mg/L)

0,10

0,10

0,0

FERRO (mg/L)

0,25

0,10

0,25

0

0

0

pH

5,5

6,7

5,8

O2
DISSOLVIDO
(mg/L)

7,0

4,8

7,2

CLORETO (mg/L)

10

16

20

TURBIBEZ (NTU)

40

150

50

TÉRMICA

ORTOFOSFATO PO4(mg/L)
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CONDUTIVIDADE
(μS)

13,1

70,3

9,1

Fonte: Dados da análise descritiva das pisciculturas

Tabela 3 – Paramêtros físico- químicos da propriedade do Meirelo- Km 7 -Estrada CoariItapeuá (n003)
T 1

T2

T3

TEMPERATURA
AMB. (0C)

33

33

33

TEMPERATURA
SUPERF. (0C)

30,3

31

34,1

ESTRAT.
TERMICA(0C)

29,2

30,6

31,1

DUREZA (mg/L)

0

0

0

AMÔNIA(mg/L)

0,10

0,50

0,25

0

0

0

0,25

0,25

1,0

0

0

0

4,0

4,5

4,5

O2
DISSOLVIDO
(mg/L)

4

3,8

5,1

CLORETO (mg/L)

18

20

18

TURBIBEZ (NTU)

50

50

50

CONDUTIVIDADE
(μS)

5,2

11,3

8,0

CLORO DPD(mg/L)
FERRO (mg/L)
ORTOFOSFATO PO4(mg/L)
pH

Fonte: Dados da análise descritiva das pisciculturas

Tabela 4 – Paramêtros físico- químicos da propriedade do Sr. Vicente e da UPA
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Prop. Sr. Vicente,Km 8

UPA,Km 12

UPA, Km 12

0

(n .4)

0

(n .5)

(n0.5)

TEMPERATURA
AMB. (0C)

33

35

35

TEMPERATURA
SUPERF. (0C)

30,7

34,0

30,7

DUREZA (mg/L)

0

38

22

AMÔNIA(mg/L)

0,10

0,10

0,10

CLORO DPD(mg/L)

0

0

0

FERRO (mg/L)

0

0

0

ORTOFOSFATO PO4(mg/L)

0

0

0

5,5

7,0

6,5

4

7,0

8,0

CLORETO (mg/L)

0,10

0

0

TURBIBEZ (NTU)

50

40

50

CONDUTIVIDADE
(μS)

8

36

24,5

pH
O2
DISSOLVIDO
(mg/L)

Fonte: Dados da análise descritiva das pisciculturas

3. CONCLUSÃO
Houveram variações nos parâmetros, pois alguns viveiros foram prepararados para receber
quantidade considerável de peixes e em outros a atividade piscícola era realizada desordenadamente.
No viveiro do Sr. Freitas a quantidade O2 dissolvido estava satisfatória, eram despejados cerca de 10.000
L de água por noite para a manutenção dos viveiros e reposição periódica de oxigênio, sendo o viveiro
que mais se destacou e cujos parâmetros estavam dentro do padrão de aceitabilidade.
As propriedades do Sr. Meirelo e do Sr. Vicente (tabelas 3 e 4) tem viveiros que apresentam pH
baixo, a quantidade de O2 dissolvida nesses viveiros não está satisfatória, falta um acompanhamento
para garantir a produçãodo pescado e manter esses tanques em uso. O oxigênio apresentou as maiores
oscilações nas propriedadesdo Sr. Meirelo e do Sr. Luis, O2D foi em média 4,2 e 4,6 respectivamente,
enquanto que na propriedade do Sr. Freitas o O2D foi em média 6,3. Todos os parâmetros parecem
sofrer alterações com o passar dos dias de cultivo, houve ainda aparecimento de macrófitas no viveiro
do Sr. Meirelo, onde não se manteve boa produtividade primária e portanto houve queda do oxigênio
dissolvido.
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A transparência da água no viveiro do Sr. Luis (32 cm) foi aferida utilizando-se um disco de Secchi,
está de acordo com o padrão recomendado entre 25 e 40 cm, conforme Tavares, 1995. Nos outros
viveiros a turbidez foi medida por método colorimétrico em NTU (unidades nefelométricas de turbidez),
sendo que o viveiro da propriedade do Sr. Freitas apresentou bastante turbidez, devido ao fato da
utilização incorreta e apresentar profundidade superior a 1,00 m, caracterizando o manejo inadequado
por carreamento de partículas sólidas de dejetos de animais, foi notável ainda a diminuição de oxigênio
nesse viveiro (4,8 mg/L).
A concentração de material em suspensão nos tanques pode ser de origem do próprio ambiente
(sedimentos) ou introduzidos pela alimentação, ambos geram aumento na turbidez da água. A turbidez
da água registrada foi de 100 NTU, não alteram significativamente os componentes do sistema.
É necessário um acompanhamento rigoroso dos viveiros de piscicultura de Coari para garantir a
produtividade, monitorar diariamente este ambiente e avaliar constantemente as características de
qualidade da água é essencial para que a piscicultura possa ser estabelecida plenamente no município.
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RESUMO
O azeite de dendê e o leite de coco são ingredientes típicos da culinária baiana, porém seu uso
alimentício não se limita à Bahia, nem mesmo ao Nordeste brasileiro. Especificamente o azeite de dendê
ocupa o segundo lugar no ranking dos óleo vegetais mais consumidos, perdendo apenas para o óleo de
soja. Na culinária baiana estes ingredientes são empregados sobretudo no preparo de moquecas, para
cozimento de peixes. Como são ingredientes com elevado teor de lipídeos, e considerando que nas
populações cujas dietas têm excessivo teor de lipídeos ocorre maior número de mortes por doenças
coronarianas, poder-se-ia esperar um impacto negativo em níveis de triglicérides com a ingestão de
dieta, por exemplo, rica em azeite de dendê (CERVATO et al, 1997). Todavia, alguns pesquisadores
observaram que uma suplementação diária com azeite de dendê não cozido, proporcionou uma
significativa redução nos níveis de triglicérides séricas dos indivíduos voluntários jovens e saudáveis
(LADEIA et al., 2008). Este trabalho teve como objetivo analisar o perfil lipídico do azeite de dendê e do
leite de coco in natura e coccionados, bem como do peixe in natura e coccionado com azeite de dendê e
leite de coco, que são ingredientes usados em moquecas. Utilizou-se a cromatografia gasosa dos ésteres
metílicos dos ácidos graxos para analisar o perfil lipídico das amostras. Pode-se concluir que o
aquecimento da mistura de azeite de dendê e do leite de coco resulta em pouca alteração do perfil
lipídico, mas observou-se que a cocção do peixe com leite de coco e azeite de dendê altera o perfil
lipídico em relação ao peixe in natura

Palavras-chave: azeite de dendê, peixes, perfil lipídico, ácidos graxos.
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1. INTRODUÇÃO
As moquecas são parte da tradição culinária brasileira, em especial no Espírito Santo e na Bahia, e
estão incluídas entre os pratos comumente ingeridos em toda a região. Na Bahia, essas moquecas são
preparadas com ingredientes ricos em lipídios, citando especificamente o azeite de dendê e o leite de
coco. No Espirito Santo, usa-se leite de coco e azeite de oliva.
O azeite de dendê (óleo de palma ou óleo de dendê) é extraído da polpa do fruto do dendezeiro, e é
rico em vitamina A e vitamina E (tocoferois e tocotrienóis) (CERECETTO, 2007). Difere do óleo de
palmiste que é extraído da amêndoa do fruto. Cerca de 80% da produção mundial do azeite de dendê é
destinada a aplicação alimentícia. Bastante utilizado mundialmente, este azeite ocupa o segundo lugar
no ranking dos óleos vegetais mais consumidos, perdendo apenas para o óleo de soja. Sua grande
utilização deve-se ao seu baixo custo de produção e vasta aplicação.
Dada a tradição de consumo, especialmente, na Bahia, de azeite de dendê, muitas vezes associado
ao leite de coco, e dado que o azeite de dendê contem predominantemente lipídeos, as atividades
desenvolvidas neste trabalho têm como foco o estudo de perfil lipídico em termos de triglicerídeos do
azeite de dendê, do leite de coco e de peixes coccionados com estes ingredientes. Ressalta-se o fato de
que os triglicerídeos contêm diferentes percentuais de ácidos graxos, alguns dos quais são mais
prejudiciais à saúde, tais como os ácidos graxos saturados.
O estudo de mudanças de perfil lipídico, objetivo deste trabalho, pode contribuir para a avaliação da
qualidade nutricional dos alimentos, no que se refere a óleos, e para a detecção da peroxidação lipídica.
Este trabalho tem como objetivo analisar o perfil lipídico do azeite de dendê e do leite de coco in natura
e coccionados, bem como do peixe in natura e coccionado com azeite de dendê e leite de coco, que são
ingredientes usados em moquecas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Alguns estudos têm analisado os efeitos dos níveis de lipídeos na dieta de pacientes que sofrem de
doenças crônicas. No Nordeste, especialmente na Bahia, e no Espírito Santo (Figura 1), observa-se o
consumo frequente de azeite de dendê e leite de coco que têm elevado teor de lipídeos (REDA e
CARNEIRO, 2007).

Figura 1. Estados onde a moqueca é tradição na culinária. Fonte: elaborado pelos autores.
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Segundo Ribeiro e Shintaku (2004), estudos têm revelado, de modo cada vez mais evidente,
associação negativa entre a ingestão de ácidos graxos saturados e a incidência de doenças
cardiovasculares, bem como uma associação com efeitos benéficos nas concentrações de LDL e HDLcolesterol. Segundo estas autoras,
Os ácidos graxos insaturados são representados pelas séries ômega-6 (linoléico e
araquidônico), ômega-9 (oléico) e ômega-3 (linolênico, eicosapentaenóico-EPA e
docosahexaenóico-DHA). O ácido linoléico é essencial e o precursor dos demais ácidos
graxos poliinsaturados da série ômega-6, cujas fontes alimentares são os óleos
vegetais, exceto os de coco, cacau e palma (dendê). Os ácidos graxos podem ser
encontrados nos peixes e óleo de peixes, nos óleos de açafrão, girassol, soja, milho,
oliva, cabula, canola, na azeitona, no abacate e em oleaginosas (castanhas, nozes,
amêndoas). Apesar de esses alimentos serem pobres em ácidos graxos saturados
(satured fatty acids [SFAs]), devem ser consumidos com moderação, pois podem levar
ao ganho de peso devido ao teor energético. Portanto a ingestão não deve exceder 7%
do valor calórico total da dieta (RIBEIRO e SHINTAKU, 2004, p. 76).

Observa-se que em populações cujas dietas têm excessivo teor de gordura ocorre maior número de
mortes por doenças coronarianas (LIMA et al., 2000). A crescente incidência das doenças
cardiovasculares originou uma busca pelos fatores de risco relacionados a elas (CHOR et al., 1999;
RIQUEL et al., 2002). Dentre os fatores de risco, estão alguns hábitos relacionados ao estilo de vida,
como dieta rica em calorias, gorduras saturadas, colesterol e sal (LIMA et al., 2000). A mudança de
hábitos alimentares pode reduzir os fatores de risco das doenças cardiovasculares, sendo, além disso,
intervenções de custo moderado, quando comparadas com os ascendentes orçamentos dos
tratamentos medicamentosos e dependentes de alta tecnologia (RIQUEL et al., 2002).
Surpreendentemente, Ladeia et al. (2008) sugere que uma suplementação diária com azeite de dendê
não cozido proporcionou uma significativa redução nos níveis de triglicérides séricas dos indivíduos
voluntários jovens e saudáveis. O trabalho destes autores não discute a possibilidade de tais resultados
serem fruto do significativo teor de antioxidantes apresentado por este azeite.
Nas moquecas baianas, o azeite de dendê, juntamente com o leite de coco, é usado como
ingrediente no cozimento do peixe, e no acarajé, é usado na fritura da massa. Alguns trabalhos são
encontrados enfocando o impacto do aquecimento ou da fritura no perfil lipídico dos óleos vegetais.
Estudo realizados por Corsini e Jorge (2006) demonstraram que a estabilidade oxidativa do óleo de
algodão refinado, óleo de girassol refinado e óleo de palma refinado diminuiu ao longo do tempo em
que são usados em fritura. Os autores verificaram que a estabilidade oxidativa do óleo de palma, mais
saturado, foi bem superior à dos óleos de algodão e girassol, mais insaturados. Após a fritura, o óleo de
palma refinado apresentou menor formação dos compostos polares.
O azeite de dendê destaca-se de outros óleos vegetais por seu elevado teor de antioxidantes. Os
antioxidantes protegem o organismo das espécies reativas de oxigênio que podem provocar a alteração
dos componentes lipídicos da membrana plasmática, num processo chamando lipoperoxidação e a
membrana perde suas funções (permeabilidade, transporte, etc.). Causam desnaturação, inativação,
polimerização, provocando diversas alterações no metabolismo celular, além de causar modificações e
ruptura das ligações entre as bases nitrogenadas, resultando em mutações que levam à senescência
celular (envelhecimento). Os antioxidantes protegem o organismo destas espécies reativas de oxigênio,
e nos óleos, previnem a oxidação de ácidos graxos insaturados, por rancificação oxidativa ou oxidação
lipídica, que resulta na formação de diversos compostos voláteis de odor desagradável. A Figura 2
apresenta o esquema de oxidação do ácido linoleico (oxidação lipídica).
Como pode ser visualizado na Figura 2, na peroxidação lipídica são formados compostos
carbonílicos, tais como o heptanal, a 2-heptanona, o 2-heptenal, o 2,4-nonadienal, o 3-nonenal e o 2,4-
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decadienal. Além destes, é gerado malonaldeido. Os compostos carbonílicos, especialmente os aldeídos,
têm implicações nos processos inflamatórios da aterosclerose e alterações celulares, podendo induzir a
ativação transcricional do gene VCAM-1 mediado em parte pelo fator nuclear-kB (NF-kB) (GOTTLIEB et
al., 2005).

Figura 2. Esquema de oxidação do ácido linoleico (oxidação lipídica).
Fonte: Reda, Carneiro, 2007.
Em relação ao leite de coco, Lira (2004) caracterizou o perfil de ácidos graxos, a composição
centesimal e o valor calórico de três espécies de moluscos: sururu (Mytella falcata), maçunim
(Anomalocardia brasiliana) e unha de velho (Tagelus plebeus), nas formas cruas e cozidas ao molho de
coco. A autora detectou, em base seca, que a cocção provocou aumento significativo nos teores de
lipídeos m todos os moluscos. No perfil de ácidos graxos de todas as amostras cruas, os ácidos graxos
poliinsaturados predominantes foram o docosaexaenóico e eicosapentaenóico. Também, foram
encontrados os ácidos linoleico, linolênico e araquidônico. Após o cozimento, os teores dos ácidos
graxos saturados láurico e mirístico aumentaram significativamente e o esteárico apresentou redução
significativa em relação aos valores "in natura" em todas as espécies. O ácido linoleico sofreu redução
significativa em unha de velho e maçunim. Os poliinsaturados linolênico, araquidônico,
eicosapentanóico e docosaexaenóico apresentaram redução em todos os moluscos.
Dantas et al. (1999), estudando o perfil de mulheres com infarto agudo do miocárdio, recomendam
que os alimentos ricos em gorduras saturadas devem ser evitados. Como exemplo, as autoras citam
como alimentos não-recomendados as gorduras de origem animal (gordura das carnes, leite e
derivados), alguns óleos vegetais (palma, coco e dendê) e alguns frutos, principalmente o abacate e o
coco. Estas autoras afirmam também que
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A dieta é um dos principais fatores do estilo de vida associado ao aparecimento
de Doença Isquêmica Cardíaca (DIC), uma vez que determina outros fatores de risco
como aumento de colesterol total e colesterol-LDL; hipertensão arterial sistêmica;
obesidade e diabetes mellitus não insulino-dependente. Devido as suas contribuições
para desenvolvimento da arteroesclerose, foi abordada a frequência de ingestão de
alimentos de origem animal e ricos em gorduras. O elevado consumo de gorduras
saturadas é associado ao desenvolvimento de DIC, enquanto o consumo de gorduras
insaturadas parece estar associado à diminuição deste risco (DANTAS et al.,1999, p.
66).

3. METODOLOGIA
Foi analisado o perfil lipídico do peixe dourado, leite de coco e dendê in natura e cozidos por 5 e 20
minutos, com amostras em triplicata, utilizando cromatografia gasosa. A preparação das amostras
incluiu as seguintes etapas: pré-preparo com ou sem cocção, extração de lipídeos (triglicerídeos) e
preparação dos ésteres metílicos dos ácidos graxos para análise cromatográfica.
3.1. Pré-preparo das amostras in natura ou coccionadas.
Foram preparadas 6 amostras, em triplicata, de leite de coco e azeite de dendê, e de peixe
dourado, conforme descrito a seguir:


LCD: 25ml de leite de coco industrializado e 25 ml de azeite de dendê artesanal ambos in
natura;



LCD 5 : 25ml de leite de coco industrializado e 25 ml de azeite de dendê artesanal aquecidos por
5 minutos;



LCD20: 25ml de leite de coco industrializado e 25 ml de azeite de dendê artesanal aquecidos por
20 minutos;



PIN: peixe dourado moído e homogeneizado, e redução em pequenas quantidades por método
de quartilhamento;



PLCD 5 : 250g peixe dourado moído e homogeneizado, e coccionado por 20 minutos com 50 ml
de leite de coco industrializado além de tomate, cebola, salsa, com adição de 50 mL de azeite de
dendê artesanal nos 5 minutos finais da cocção;



PLCD 20 : 250g peixe dourado moído e homogeneizado, e coccionado por 20 minutos com 50 ml
de leite de coco industrializado e 50 mL de azeite de dendê artesanal, além de tomate, cebola,
salsa.

Em seguida realizou-se a extração de lipídeos (triglicerídeos) e preparação dos ésteres metílicos dos
ácidos graxos para análise cromatográfica (DOBARGANES et al., 1984).
3.2. Extração dos lipídeos.
Os lipídeos foram extraídos a frio pelo método Bligh-Dyer (1959). Neste, 3,0 g de óleo ou da carne
do peixe foram colocados em um erlenmeyer de 125,0 mL, com 20,0 mL de metanol, 10,0 mL de
clorofórmio e 7,0 mL de água. O erlenmeyer foi fechado com um vidro de relógio, e o seu conteúdo foi
homogeneizado por 30 minutos sob agitação magnética. Após este tempo, foi adicionado mais 4,0 mL
da solução de sulfato de sódio a 1,5% (m/v). A suspensão formada foi tampada e agitada por mais 2
minutos. A suspensão foi submetida à filtração a vácuo. O filtrado foi transferido para um funil de
separação, onde foi deixado separar, naturalmente, as fases clorofórmica e metanólica. A fase inferior,
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clorofórmica, contendo os lipídeos, foi recolhida em um béquer, e agitada com uma pequena
quantidade sulfato de sódio anidro, até ficar límpida, e depois filtrada. O extraído foi usado de imediato
ou, se necessário, armazenado em pequeno frasco, submetido à atmosfera de N 2 , e mantido sob
refrigeração.
3.3. Preparação dos ésteres metilicos.
Pesou-se num tubo de ensaio 100,0mg da amostra com os lipídeos extraída na etapa anterior.
Adicionou-se 4,0mL de hidróxido de sódio 0,5mol.L-1 em metanol. Fechou-se bem o tubo de ensaio com
um chumaço de algodão e aqueceu-se em banho de água em ebulição até que os glóbulos de gordura
fossem dissolvidos e a solução ficasse transparente (tempo: cerca de 5 minutos). Esfriou-se o tubo em
água corrente. Esta é a etapa da hidrólise. Adicionou-se 5,0mL de Reagente de Eesterificação (RE),
fechou-se o tubo, homogeneizou-se e procedeu-se com um aquecimento em banho de água em
ebulição por mais 5 minutos. O RE foi preparado com 10,0g de cloreto de amônio, 300mL de metanol e
15mL de ácido sulfúrico concentrado. Esfriou-se o tubo em água corrente. Esta é a etapa da
esterificação. Adicionou-se 4,0mL de solução saturada de cloreto de sódio. Agitou-se com força por 30
segundos. Em seguida, adicionou-se 4,0mL de hexano. Deixou-se o sistema em repouso e recolheu-se o
líquido sobrenadante. Este líquido estava, então, pronto para ser analisado no cromatógrafo depois de
devida diluição.
3.4. Análise cromatográfica.
As análises foram feitas por cromatografia gasosa de alta resolução, em Cromatógrafo Varian
modelo CP 3380 utilizando coluna capilar de DB-WAX (30m x id 0,25mm x 0,25 um). O gás de arraste
(He) foi mantido com velocidade linear de 30 cm.s-1. As injeções foram feitas manualmente, em uma
razão de divisão da amostra de 1:20 (modo split), e o volume de injeção foi de 1 microlitro. As condições
cromatográficas foram: temperatura inicial de 140oC (5min), subindo até 240oC, numa razão de 2oC/min,
mantendo-se por 3 min, com temperatura do injetor de 250oC. A identificação das bandas
cromatográficas dos ácidos graxos foi realizada mediante comparação com os sinais obtidos para o
padrão 18918-1AMP da Supelco FAME Mix, C8-C24. A quantificação foi realizada por normalização das
áreas das bandas cromatográficas.

4. RESULTADOS E DICURSSÕES
Foi calculado o percentual de lipídeos das amostras LCD, LCD 5 e LCD 20 , em triplicatas. Os valores
encontrados foram:


Teor de lipídeos da amostra LCD = 68,7 + 1,8 %



Teor de lipídeos da amostra LCD 5 = 62,9 + 2,8 %



Teor de lipídeos da amostra LCD 20 = 61,3 + 3,0 %

Observa-se uma redução do percentual de lipídeos da mistura de leite de coco e azeite de dendê in
natura em relação a aquecida por 5 e por 20 minutos. A redução pode ter sido ser causada por
degradação dos ácidos graxos, fato que é observado em estudos semelhantes, conforme afirma alguns
altores (MAHMOUD et al., 2009; MACHADO et al., 2008; MALACRIDA e JORGE, 2006; SANIBAL e
MANCINI Fº, 2002).
Em relação aos peixes, houve acréscimo do percentual de lipídeos, passando de 2,8+0,3% na
amostra in natura (PIN), para 3,6+0,5% no PLCD 5 e 3,3+0,6% na amostra PLCD 20 . O acréscimo pode ser
compreendido como a absorção de lipídeos pelo peixe durante a cocção.
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De acordo com o CODEX STANDARD FOR NAMED VEGETABLE OILS, CODEX STAN 210-1999, os
teores de ácidos graxos do azeite de oliva (palm oil) e do óleo de coco são os apresentados na Tabela 01.
Esta tabela mostra também os resultados obtidos da análise das amostras LCD, LCD 5 e LCD 20 .
Tabela 01. Percentual de ácidos graxos nas amostras analisadas (média e desvio-padrão)
e dados coletados na literatura para o óleo de coco e azeite de dendê
Ácido graxo
C8:0 (Caprílico)
C10:0 (Cáprico)
C12:0 (Láurico)
C14:0 (Mirístico)
C15:0 (Pentadecanoico)
C16:0 (Palmítico)
C16:1 W7 (Palmitoleico)
C17:0 (Margárico)
C18:0 (Esteárico)
C18:1 W9 (Oleico)
C18:2 W6 (Linoleico)
C18:3 W3 (Linolênico)
C20:0 (Araquídico)
C20:1 W9 (Gadoleico)
C22:0 (Berênico)
P/S
W6/W3

Óleo de coco
4.6-10.0
5.0-8.0
45.1-53.2
16.8-21.0
ND
7.5-10.2
ND
ND
2.0-4.0
5.0-10.0
1.0-2.5
ND-0.2
ND-0.2
ND-0.2
ND
0,13
17,5

Azeite de dendê
ND
ND
ND-0.5
0.5-2.0
ND
39.3-47.5
ND-0.6
ND-0.2
3.5- 6.0
36.0-44.0
9.0-12.0
ND-0.5
ND-1.0
ND-0.4
ND-0.2
1,03
42

LCD
ND
0,51 + 0,23
7,35 + 1,09
4,19 + 1,02
1,36 + 0,44
47,08 + 4,15
0,93 + 0,48
ND
3,11 + 0,76
26,67 + 5,19
7,02 + 2,87
0,3 + 0,17
0,53 + 0,11
0,61 + 0,21
0,3 + 0,08
0,55
23,4

LCD 5
ND
0,47 + 0,28
7,45 + 0,72
4,09 + 2,32
1,23 + 0,57
47,61 + 4,03
0,88 + 0,48
ND
2,49 + 1,72
27,01 + 4,31
6,99 + 2,22
0,27 + 0,13
0,61 + 0,19
0,58 + 0,16
0,32 + 0,11
0,56
25,89

LCD 20
ND
0,45 + 0,14
7,39 + 1,11
4,04 + 0,83
1,49 + 0,42
47,01 + 3,26
0,91 + 0,55
ND
3,93 + 0,78
26,28 + 3,87
7,12 + 2,49
0,22 + 0,12
0,26 + 0,08
0,62 + 0,11
0,28 + 0,09
0,54
32,36

ND = não detectado. Fonte: Os dados do óleo de coco e do azeite de dendê foram adaptados do CODEX STAN 210-1999, p. 5.

Analisando os dados da Tabela 01, e levando em conta que os dados relativos ao coco nesta tabela
são o do óleo, e não do leite de coco, pode-se afirmar que os valores encontrados para as amostras de
leite de coco misturado ao azeite de dendê estão dentro da faixa esperada, prevalecendo, nestas
misturas de leite de coco e azeite de dendê, o perfil lipídico mais próximo ao do azeite de dendê, o que
é esperado já que a proporção de ácidos graxos no dendê é maior que a no leite de coco.
A comparação do perfil lipídico das amostras LCD, LCD 5 e LCD 20 não mostra ter havido modificação
significativa na proporção dos ácidos graxos, como pode ser visualizado na Figura 03.
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Figura 03. Perfil lipídico das amostras LCD, LCD 5 e LCD 20
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A Tabela 01 e a Figura 03 mostram que o ácido graxo preponderante nas isturas de leite de coco e
azeite de dendê é o palmítico (C16:0), que também é o preponderante no azeite de dendê puro, é um
ácido saturado e, portanto, que deve ser consumido com moderação. Seguem-se a ele o oleico (C18:1),
um ácido monoinsaturado; o láurico (C12:0), que é o preponderante no leite de coco puro, é um ácido
saturado; e o linoleico (C18:2), que é um ácido insaturado.
Segundo o DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY (1994) os alimentos que podem trazer
benefícios a saúde devem apresentar a razão de w6/w3 com valores inferiores a 4,0. Ainda este
Departamento afirma que recomenda que razão entre ácidos graxos poli-insaturados e saturados (P/S)
esteja acima de 0,45 para que o alimento seja considerados como adequado para a saúde, já que assim
não causa alteração significativa nos níveis colesterolêmicos sanguíneos.
Utilizando os valores médios do percentual de ácidos graxos para o óleo de coco e para o azeite de
dendê (Tabela 01), observa-se que os valores da razão entre ácidos graxos poli-insaturados e saturados
(P/S) para estes alimentos são 0,13 e 1,03, respectivamente. Como o valor P/S para o óleo de coco está
abaixo de 0,45, não é recomendado o consumo deste alimento, ao passo que, deste ponto de vista, não
há restrições para o consumo de azeite de dendê. As amostras de mistura do leite de coco com o azeite
de dendê analisadas apresentaram os seguintes valores médios para a razão P/S: LCD 0,55; LCD 5 0,56;
LCD 20 0,54. Como todas estas amostras têm valores acima de 0,45, de acordo com este indicador podem
ser consideradas alimentos benéficos a saúde.
Também utilizando os valores médios do percentual de ácidos graxos para o óleo de coco e para o
azeite de dendê (Tabela 01), observa-se que os valores da razão w6/w3 para estes alimentos são 17,5 e
42, respectivamente. Como ambos têm valores acima de 4,0, não se enquadram como alimentos
benéficos a saúde. As amostras de mistura do leite de coco com o azeite de dendê analisadas
apresentaram os seguintes valores médios para a razão w6/w3: LCD 23,4; LCD 5 25,89; LCD 20 32,36.
Como todas estas amostras têm valores acima de 4,0, também não se enquadram como alimentos
benéficos a saúde, mas destaca-se o fato de que a cocção piora os valores e, portanto, o potencial
nutritivo destes alimentos.
A Tabela 02 mostra os resultados obtidos da análise das amostras PIN, PLCD 5 e PLCD 20 . Na Figura
04 pode-se visualizar o perfil de distribuição dos ácidos graxos nestas amostras, indicando que o perfil
lipídico do peixe coccionado com leite de coco e azeite de dendê (PLCD 5 e PLCD 20 ) modifica
significativamente em relação ao do peixe in natura (PIN). Cita-se como exemplo, o aumento dos ácidos
graxos de cadeia curta (C8:0, C12:0) e do oleico (C18:1) e linolênico (C18:3), bem como a redução do
ácido docosaexaenoico (DHA, C22:6) nas amostras de peixe coccionado c (PLCD 5 e PLCD 20 ) em relação
ao do peixe in natura (PIN).
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Figura 04. Perfil lipídico das amostras PIN, LCD, PLCD 5 e PLCD 20
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Tabela 02. Percentual de ácidos graxos nas amostras PIN, PLCD 5 e PLCD 20 (média e desvio-padrão)
Ácido graxo
C8:0
C10:0
C12:0
C14:0
C14:1
C15:0
C15:1
C16:0
C16:1 W7
C17:0
C17:1 W7
C18:0
C18:1 W9
C18:2 W6
C18:3 W3
C20:0
C20:1 W9
C20:2 W6
C20:3 W3
C20:4 W6
C22:0
C22:5 W3
C22:6 W3
P/S
W6/W3

PIN
ND
ND
1,05 + 0,03
2,58 + 0,81
0,84 + 0,30
0,72 + 0,12
8,97 + 0,38
28,93 + 2,96
3,87 + 0,19
0,96 + 0,14
0,67 + 0,32
3,53 + 0,23
16,15 + 3,06
15,80 + 2,45
3,02 + 0,34
1,07 + 0,27
0,82 + 0,63
0,48 + 0,08
0,39 + 0,12
2,20 + 0,81
ND
0,52 + 0,29
7,44 + 0,57
1,58
1,63

PLCD 5
5,23 + 2,31
1,64 + 0,48
10,70 + 1,27
4,12 + 0,18
2,00 + 1,23
ND
ND
29,89 + 2,13
0,77 + 0,32
ND
ND
4,75 + 0,27
31,19 + 1,80
0,13 + 0,03
8,66 + 0,46
0,27 + 0,11
ND
ND
ND
ND
ND
ND
0,64 + 0,31
0,77
0,01

PLCD 20
13,27 + 2,06
1,49 + 0,21
10,82 + 1,14
4,41 + 0,36
ND
ND
ND
28,11 + 1,35
ND
ND
ND
5,13 + 0,10
27,99 + 0,70
0,24 + 0,06
7,55 + 0,76
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
0,99 + 0,09
0,58
0,03

A análise dos valores da razão entre ácidos graxos poli-insaturados e saturados (P/S) para estes
alimentos revela que todos apresnetam o valor P/S acima de 0,45 (Tabela 02), e portanto não há
restrições para o consumo deles, mas destaca-se que o valor P/S do peixe in natura é superior do que o
do peixe cocciionado com leite de coco e azeite de dendê, sinalizando uma perda de qualdiade
nutricional. Quanto aos valores da razão w6/w3 para as amostras de peixes, observa-se que em todas
elas (PIN, PLCD 5 e PLCD 20 ) os valores se mantêm abaixo de 4,0, podendo ser enquadrados como
alimentos benéficos a saúde.

5. CONCLUSÃO
O estudo sugere que o consumo frequente de pescado coccionado com leite de coco e dendê não
contribui para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, já que os valores da razão entre ácidos
graxos poli-insaturados e saturados (P/S) para estes alimentos estão acima de 0,45, e portanto não há
restrições para o consumo deles. Resslata-se, porém, que o valor P/S do peixe in natura é superior do
que o do peixe cocciionado com leite de coco e azeite de dendê, sinalizando uma perda de qualdiade
nutricional. Também os valores da razão w6/w3 para as amostras de peixes se mantêm abaixo de 4,0, o
que permite que estes alimentos sejam enquadrados como benéficos a saúde.
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Quanto às amostras de mistura do leite de coco com o azeite de dendê, os valores médios para a
razão P/S foram LCD 0,55; LCD 5 0,56; LCD 20 0,54, todos acima de 0,45, e assim, de acordo com este
indicador, estas amostras podem ser consideradas alimentos benéficos a saúde. Porém razão w6/w3
para estas amostras apresentou os seguintes valores: LCD 23,4; LCD 5 25,89; LCD 20 32,36, todos acima de
4,0, e portanto não se enquadram como alimentos benéficos a saúde. Destaca-se o fato de que a cocção
piora os valores e, portanto, o potencial nutritivo destes alimentos.
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RESUMO
Esta pesquisa foi realizada utilizando-se um instrumento denominado “Gasômetro”, no qual se
abordou o tema Gases. Tal equipamento foi construído com materiais alternativos de simples obtenção
e baixo custeio. A atividade foi efetuada numa Escola Estadual, com lócus em João Pessoa – PB, durante
as aulas de Química, em quatro turmas do 2º ano do Ensino Médio da modalidade EJA (Educação de
Jovens e Adultos), sendo uma destas caracterizada por ser inclusiva, isto é, atendendo a estudantes
surdos e ouvintes. É importante ressaltar que a comunidade surda estava acompanhada, a todo o
momento, da tradutora intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), sem a qual seria muito difícil
obter o entendimento e/ou comunicação para com estes estudantes. De caráter inclusivo, este trabalho
gerou a interação dos estudantes com a experiência, com debates junto aos colegas, respeitando as
especificidades de cada um. Oferecendo a TODOS (surdos e ouvintes) a participação ativa, bem como a
compreensão da temática trabalhada. No intuito de avaliar a aprendizagem dos educandos, foram
aplicados dois instrumentos avaliativos: um pré, referente a aula tradicional (quadro e giz); e outro pós,
sobre a aula alternativa (experimental), neste ainda continham questões abertas que abordavam a
opinião dos educandos com relação à aplicação de práticas. Após avaliação dos dados quantitativos e
qualitativos, foi comprovada a melhora na aprendizagem dos alunos, por meio do aumento de interesse,
da maior participação e interação com o educador e com os demais discentes. Desta forma, foi possível
a articulação dos conhecimentos científicos com o dia-a-dia do alunado EJA, corroborando assim, para
uma melhor compreensão de TODOS os alunos ao se enfatizar o aspecto visual durante a aula prática.

Palavras-chave: Ensino de Química; Alunos Surdos; EJA; Materiais Alternativos; Experimento.
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1. INTRODUÇÃO
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) preconizam atenção à heterogeneidade na
comunidade escolar. Baseiam-se no pressuposto de que as realizações de adaptações curriculares
podem atender as necessidades particulares de aprendizagem dos estudantes. Consideram que a
atenção à diversidade deve se concretizar em medidas que levam em conta não só as capacidades
intelectuais e os conhecimentos dos estudantes, mas também, seus interesses e motivações (BRASIL,
2002, p. 28).
Para tanto, tem-se que a educação inclusiva deve se constituir como possibilidades de humanização,
que enfrenta os desafios da diversidade (SILVA; TONIOLO, 2009, p. 189), tentando assim, atingir um dos
pontos-chave da inclusão social, que é a relação entre as pessoas com diferentes culturas, referenciais e
necessidades.
Desta forma, o aprendizado não pode prescindir da teoria e da prática. Aprender significa estar apto
a fazer, refletir e conhecer os fundamentos teóricos. Como também, desenvolver as competências e
habilidades necessárias à transformação de sua realidade, promovendo aptidões.
Diante do exposto, se faz imprescindível que as políticas educacionais para a formação dos
profissionais da educação sejam mais sensíveis quando forem tratar das necessidades da modalidade
EJA e, principalmente, para os estudantes surdos. Os professores possuem um trabalho e uma
responsabilidade ímpar, pois podem tornar a aula mais prazerosa e interessante, tentando integrar os
estudantes com o novo assunto e, sobretudo, fazendo com que o conteúdo ministrado em sala de aula
tenha mais significado para os discentes.
Assim sendo, o presente ensaio tem como objetivo problematizar o ensino de Química em turmas
da EJA, para estudantes surdos e ouvintes, bem como incitar o debate sobre a experimentação,
promovendo assim, a coadunação entre teoria e prática, no intuito de facilitar o processo de ensino e
aprendizagem.
Nessa perspectiva, a aprendizagem dessa ciência facilita e enfatiza situações problemáticas reais de
forma crítica, permitindo ao discente interpretar e analisar dados por meio da observação; E ainda mais,
argumentar em aula sobre o que foi observado no experimento e a relação dessas observações com a
teoria estudada em questão e só assim, por meio desses argumentos, poderem tirar conclusões
científicas sobre a veracidade da teoria estudada.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Educação Brasileira ainda prioriza o modelo denominado‘bancário’, segundo os escritos
freireanos. Este se caracteriza pela passividade com que o educando recebe os conhecimentos do
docente (considerado ainda como um ser superior que ensina aos ‘ignorantes’), tornando-se um
depósito do educador e diminuindo sua capacidade de criar e pensar (FREIRE, 2001, p. 19, 20).
Restringindo as mais diversas áreas da educação para as Ciências Exatas e da Natureza, mais
especificamente para a Química, percebe-se que, nas escolas públicas, o ensino ainda é visto de forma
inadequada e com um nível de abstração muito elevado (BRASIL, 1999, p. 67), onde não há realização de
aulas práticas.
Na EJA, observa-se muitas vezes um ambiente de precariedade onde os lugares do ensinar e
aprender são vários: salas de aulas vazias à noite, uma casa adaptada para pequena escola de poucos
alunos, um galpão vazio ou ocupado pela metade e até mesmo, em alguns lugares do Brasil, a sombra
generosa de uma árvore ao ar livre.
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Fora casos raros e muito especiais, nada há por ali que torne a EJA algo moderno, “de ponta” ou
“High-Tech”. Longe quase sempre dos computadores e do alcance da internet, ela ainda é o lugar de
algumas folhas de papel, alguns livros usados, alguns cadernos baratos, um punhado de lápis ou
canetas. Um quadro negro é quase sempre o seu utensílio mais sofisticado (BRANDÃO, 2008 apud
CHRISTOFOLI & VITORIA et al, 2009, p. 9).
Ao contrário dos vestibulares universitários, ainda tão seletivos e exclusivos, as portas da EJA estão
abertas a quem queira vir e estar lá. A EJA é antes de tudo, a casa-de-escola dos que foram antes
excluídos de algum outro recanto da educação. As experiências da EJA substituem as competições
individualistas por uma solidária vivência do aprender-a-saber-com-o-outro (BRANDÃO, 2008 apud
CHRISTOFOLI & VITORIA et al, 2009 p. 9).
Em um contexto inclusivo, com educandos surdos, por exemplo, estes problemas tornam-se ainda
mais proeminentes, pois o espaço escolar regular não está preparado para atender, de maneira
satisfatória, as especificidades deste alunado. Na maioria das vezes, as adequações curriculares e os
recursos pedagógicos que permitiriam o discente surdo acompanhar o desenvolvimento do currículo,
não são levados em consideração (SILVA, 2006, p. 46 - 47). A consequência imediata dessas dificuldades
é a evasão escolar e a repetência.
Nas palavras de Franco (2009, p. 217),
‘o que se observa nas escolas ditas inclusivas atuais seria uma (...) inclusão pura e
simples, (...) por contato, por osmose. Como se oferecer o mesmo espaço escolar, a
mesma escola (...) fosse o mesmo que oferecer igualdade de acesso aos saberes. Não
há, portanto um reconhecimento político das diferenças e sim uma mera aceitação da
pluralidade sem que se perca de vista a norma ideal’.

Por esses e outros fatores, todos os professores, principalmente os que trabalham com a
modalidade EJA ou com estudantes que apresentam alguma deficiência, necessitam de diversas
metodologias de ensino que se adéquem a realidade dos discentes, para que estes possam
compreender e, principalmente, associar o novo aprendizado ao seu cotidiano.
O objetivo do educador em sala de aula é desencadear um processo de descobertas (BARRETO &
CARLOS, 2008, p. 68). Isto só se tornará possível na perspectiva de se consolidarem como sujeitos da
produção e se apropriarem de sua realidade por meio de uma ação coletiva em um processo de
mobilização, reflexão e ação. Estes procedimentos podem empolgar desencadeamentos com o intuito
de viabilizar a construção e a descoberta do conhecimento. (COSTA & RUSCHEINSKY, 2002. p. 76).
Logo, a verdadeira educação deve pertencer à comunidade, partindo dela e a ela retornando. Do
contrário, estaremos, mais uma vez, oprimindo ao invés de ensinarmos (COSTA & RUSCHEINSKY, 2002.
P. 82).

3. METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se a técnica da “pesquisa-ação”. Esta, segundo
Ludwig (2009, p. 60), é uma atividade cooperativa entre os representantes de uma determinada
situação e os pesquisadores convidados, com vistas a solucionar um problema coletivo.
Este ensaio foi realizado no segundo semestre do ano letivo de 2010, na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Professora Maria Geny S. Timóteo, localizada no município de João Pessoa – PB.
A mencionada escola trabalha no regimento supletivo da EJA, no turno da noite, onde se efetivaram
atividades em quatro turmas do 2º ano do Ensino Médio, na qual uma destas é inclusiva, pois atende
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estudantes ouvintes e surdos. Os discentes surdos que fazem uso diário da LIBRAS contaram, a todo
momento, com o auxílio indispensável do profissional intérprete de LIBRAS, que já oferecia serviço na
comunidade escolar em questão, onde este traduziu/interpretou todas as explicações, comentários e
debates sucedidos em sala de aula.
A sugestão para desenvolver o trabalho em questão proveio de uma experiência que aborda o
assunto Gases, em que foi possível explicar detalhadamente a Teoria Isobárica.
Na realização desta prática, foi construído um equipamento denominado Gasômetro (Figura 1), feito
com materiais alternativos e de baixo custo financeiro, a exemplo de madeira, lâmpadas, canos de
alumínio, retalhos de pano, recipientes de vidro, argolas de ferro e balões de festa.

Figura 1. Gasômetro.

O pedaço de madeira foi utilizado para produzir um suporte contendo, em cada extremo, uma
argola de ferro. Dentro de cada lâmpada foi colocada uma determinada quantidade de água e, em
seguida, a extremidade das duas lâmpadas foi fechada com a adaptação de dois canos de alumínio que
serviram para encaixar os balões de festa. Estas lâmpadas, por sua vez, foram colocadas no suporte de
madeira encaixadas nas argolas de ferro. Os recipientes de vidro juntamente com os retalhos de pano e
mais dois canos de alumínio serviram para a construção de duas lamparinas alternativas, que serviram
para aquecer as lâmpadas e assim fazer a água contida nelas evaporar e, desta forma, ilustrar a Teoria
Isobárica.
Para a consolidação do presente ensaio foi preciso duas aulas de Química, em cada turma, cada uma
com duração aproximada de 30 minutos.
Na primeira aula, utilizou-se a metodologia expositiva - tradicional (quadro e giz) e em seguida foi
entregue um questionário pré-prática contendo quatro questões de múltipla escolha concernentes ao
conteúdo em estudo.
Na segunda aula, houve a realização do experimento, que serviu de atividade prática em uma aula
mais dialogada e construtivista e, por fim, a entrega de outro instrumento avaliativo similar ao primeiro,
chamado de questionário pós-prática, acrescido da questão aberta: Em sua opinião, o uso de práticas
nas aulas de Química favorece a um melhor aprendizado? Por quê?
Todos os questionários, após serem corrigidos, possibilitaram a construção de um gráfico para um
comparativo entre os acertos dos discentes. E por meio deste comparativo, foi possível confirmar qual
método foi mais significativo para uma eficaz construção do conhecimento.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Segundo Freire (1987), a educação tradicional não permite que o educador e o educando se
encontrem em situação de transformação de conhecimento, porque ‘o educador’ doa conhecimentos
prontos por meio de fórmulas e comunicados, e o educando recebe passivamente essas informações,
sem questioná-las, nem atuar sobre elas.
Com base nesta afirmação entende-se que, esta visão educacional não leva o discente a uma
construção do saber e sim, há um depósito de informação.
Após a aula tradicional, houve a aplicação do questionário pré, onde os discentes relataram algumas
dificuldades na realização dessa tarefa.
Entretanto, estas dificuldades puderam ser minimizadas durante todo o envolvimento com a aula
experimental, onde surgiram algumas indagações e debates. E o reflexo dessa melhora pôde ser notado
no cumprimento positivo do questionário pós. É desta forma, então, que se acredita na reciprocidade do
processo de ensino e aprendizagem (FREIRE, 2008, p. 23).
Observando o Gráfico 1, é possível ter uma visão mais esclarecedora das situações descritas acima.

Gráfico 1. Dados comparativos obtidos na aplicação do Gasômetro.

Observando este gráfico, percebe-se que os dados mostram um determinado aumento nos acertos
pós prática em relação aos acertos pré prática, todavia, alguns fatos como (evasão escolar, pequena
carga horária e desmotivação entre o alunado) interferiram na pesquisa em toda sua completude.
Sendo assim, as abordagens qualitativas facilitam descrever a complexidade de problemas e
hipóteses, bem como analisar a interação entre variáveis, compreender e classificar determinados
processos sociais, oferecer contribuições no processo de mudanças, criação ou formação de opiniões de
determinados grupos e interpretação das particularidades dos comportamentos ou atitudes dos
indivíduos (OLIVEIRA, 2008, p.59).
O fator qualitativo ficou evidente pelo interesse dos alunos ao analisar o comportamento dos gases
com relação à temperatura. Este fato pôde ser percebido durante a efetivação do método alternativo
(aplicação do experimento) os estudantes participavam, interagiam de forma mais dinâmica e o
conhecimento era propagado de modo mais espontâneo, pois foi possível ver a aplicabilidade da prática
na vivência deles. Algumas respostas da questão aberta do questionário pós retratam bem este
interesse: Resposta de um aluno ouvinte: ‘A gente tem mais prática, aprende mais e incentiva cada vez
mais a gente assistir aula’; Resposta de um aluno surdo: ‘É importante aprender na aula de química’.
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Com essas respostas, fica elucidado que o uso de metodologias alternativas desperta nos
discentes um fortalecimento na construção do conhecimento.
Neste experimento também foi percebido que a inclusão escolar de educandos surdos foi
problematizada, enfatizando-se a visualidade com a experimentação, no intento de explorar as
potencialidades deste estudante conjuntamente com os ouvintes.
Afinal, um mundo inclusivo é um mundo no qual todos têm acesso às oportunidades de ser e de
estar na sociedade de forma participativa. A proposta inclusiva, em tese, beneficia a TODOS (surdos e
ouvintes) os discentes, corroborando para que se desenvolvam sadios sentimentos de respeito à
diferença, de cooperação e de solidariedade orgânica (CARVALHO, 2000, p. 111).
Porém, infelizmente, na maioria das escolas, o que se tem observado é mais uma inclusão física,
espacial, presencial de um público heterogêneo de educandos, do que linguística, curricular,
pedagógica. As discussões sobre a disparidade legislação/vivência no ‘chão da escola’ devem se
perpetuar, como também as investigações proponentes de soluções para a problemática em questão e
que os sujeitos possam ter vez e ‘voz’ nestes discursos.
Em consonância ao descrito acima, é plausível frisar que a contextualização e o uso de aulas práticas
surgem como recursos para o educador ampliar a sua ação pedagógica, facilitando assim, o aprendizado
de TODOS os educandos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta pesquisa pode-se observar que o uso de ferramentas como, por exemplo, os experimentos,
entre outros, representa um modelo de como a criatividade do educador promove um maior interesse
dos estudantes pelos assuntos abordados.
A prática apresentada possibilitou aos discentes do Ensino Médio da EJA um contato diferenciado
com esta disciplina, onde foi possível obter uma ótima aceitação por eles, despertando a sua
curiosidade. A contextualização também propiciou resultados melhores, provavelmente por ter
motivado mais participação dos educandos nas aulas e por eles terem percebido esta ciência
essencialmente presente em seu cotidiano.
Observou-se também que, a visualidade realçada na experimentação pôde facilitar a
cognoscibilidade de TODOS os estudantes, sobretudo para os aprendizes surdos, pois eles interagem
com o mundo de modo visual-espacial, tendo assim, suas potencialidades trabalhadas no decorrer de
toda a atividade.
Contudo, notou-se ainda que a utilização de aulas experimentais, relacionando os conteúdos
ministrados com o dia-a-dia, contribuiu efetivamente no processo de ensino e aprendizagem de
conceitos químicos, argumentações estas pautadas nos resultados dos questionários anteriormente
mencionados e analisados. Destarte, os resultados positivos indicam que esta abordagem é uma
alternativa viável para a docência desta ciência em todas as modalidades e espaços de ensino.
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RESUMO
O ensino de química é quase sempre tradicional, sem relação dos conteúdos com o cotidiano,
tendo como conseqüência uma formação deficiente na aprendizagem dos estudantes. A
contextualização e a experimentação como forma de abordar os conceitos de química a partir de fatos
ocorridos no dia a dia do aluno tem sido uma estratégia de ensino de alguns conteúdos. Neste trabalho
reaproveitamos uma pilha usada, e apresentamos uma abordagem contextualizada e experimental para
o ensino de estequiometria, pilha e bateria.

Palavras-chave: experimentação, contextualização, ensino de química
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1. INTRODUÇÃO
O ensino de Química que enfatiza apenas memorização de fórmulas, classificações, nomenclaturas e
desconsidera os fenômenos do cotidiano, além de dificultar o processo de aprendizagem dos conceitos
químicos, pode contribuir para o sentimento de rejeição da química pelos alunos.
Dessa forma, a necessidade de contextualização é de grande importância para que se possam
interpretar as atividades mais elementares do cotidiano com o princípio científico. Quando se ensinam
conceitos inicialmente sem sentido para sua aplicação, não ocorre uma aprendizagem significativa.
O princípio da contextualização estabelecido nos PCN+ Ensino Médio: orientações educacionais
complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências da Natureza, Matemática e suas
Tecnologias, além das funções de transposição didática, de concretização dos conteúdos curriculares na
relação entre teoria e prática e de aplicação dos conhecimentos constituídos, deve ter o papel central
de formação da cidadania pela reflexão crítica da situação existencial dos educandos. (BRASIL, 2002).
Assim, considera-se como um dos desafios nas aulas de química é desenvolver as ideias científicas,
ou seja, os conceitos químicos em contextos relevantes ao dia a dia dos alunos. Por exemplo, ao
falarmos sobre “a ação do fermento em uma massa de bolo”, pode-se formular ideias sobre reações
químicas, cinética, gases, acidez, misturas e metabolismo de microorganismos, entre outros conteúdos
que estudados individualmente sem interação com os acontecimentos do mundo, possivelmente não
serão bem interpretados.
Nesse contexto, as atividades experimentais podem assumir um papel fundamental no ensino da
química ao promover a aprendizagem dos alunos através do estabelecimento de relações entre os
conceitos químicos e o seu dia a dia, onde encontramos as suas aplicações de forma mais visível.
A importância da abordagem experimental está na caracterização do seu papel investigativo e de
sua função pedagógica em auxiliar o aluno na explicitação, problematização, discussão e enfim a
elaboração dos conceitos. Diferente do que muitos possam pensar, não é necessária a utilização de
laboratórios sofisticados, nem ênfase exagerada na técnica de manuseio dos instrumentos, para a
compreensão desses conceitos. É necessário perceber que o experimento faz parte do contexto normal
de sala de aula, e que não se deve dicotomizar teoria e prática. É clara a necessidade dos alunos se
relacionarem com os fenômenos sobre os quais se referem os conceitos a serem formados no processo
de ensino-aprendizagem” (NANNI, 2004).
Neste trabalho propomos atividades experimentais relacionadas a química, utilizando uma pilha
usada, assim verificamos como as articulações entre fatos trazidos do cotidiano e atividades
experimentais promovem aos alunos a construção dos conceitos químicos. Os seguintes conteúdos
foram escolhidos: estequiometria; pilha e bateria.
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2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
2.1 METODOLOGIA
A metodologia desse trabalho teve como base utilizar uma pilha usada para abordar de forma
experimental os seguintes conteúdos:


Estequiometria;



Pilha e Bateria.

Em relação a estequiometria, retiramos o zinco da pilha usada e determinamos o percentual de
pureza. No que se refere a pilha eletroquímica, reaproveitamos o zinco e o grafite de uma pilha usada, e
montamos uma nova pilha. E, por fim, aproveitamos a montagem da pilha, e criamos uma bateria,
aplicando conceitos elétricos como, associação em série, diferença de potencial (tensão), resistência
elétrica, entre outros.
2.1.1 Reaproveitamento de uma Pilha Usada


Com auxílio de um alicate abriu-se a pilha ao longo da costura e desenrolou-se a proteção de
aço encontrando o invólucro de zinco;



O invólucro de zinco é retirado da pilha cuidadosamente;



Abaixo do invólucro de zinco encontra-se no centro da pilha um bastão de carbono (carvão), que
deve ser retirado cuidadosamente da mesma evitando sua quebra;

Figura 1. Abrindo a pilha para a retirada de zinco e grafite
2.1.2 Análise Estequiométrica


Reservaram-se os materiais e reagentes: cadinho de porcelana, zinco (proveniente de pilha
antes aberta), HCl P.A., funil, papel de filtro, béquer, pipeta, alça de platina, bico de búnsen;



Pesou-se o cadinho e anotou-se o seu peso, acrescentou-se logo após 1 g de zinco;



Depois adicionou-se, 5 mL de HCl P.A. ao zinco antes pesado;



Filtrou-se os resíduos que não reagiram;



Aqueceu-se o filtrado na chapa de aquecimento a 300°C dentro da capela até a completa
evaporação;
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Figura 2. Adição de HCl P.A. ao zinco retirado de uma pilha usada
2.1.3 Montagem da Pilha e da Bateria
O dispositivo elétrico construído segue o modelo de funcionamento da pilha de Daniell modificada
(NASCIMENTO, 1989), construída em tubo de ensaio. Para essa montagem, reservaram-se os seguintes
materiais: Tubos de ensaio, papel filtro, fios metálicos, bastão de grafite e placa de zinco (anteriormente
retirados da pilha seca). Preparou-se soluções de sulfato de cobre (1mol/L) e cloreto de sódio saturada.
Com o auxilio de um lápis, preparou-se um canudo de papel de filtro, dobrando-o em seguida em 1/3 de
seu comprimento. Colocou-se o eletrodo de zinco dentro do canudo e o grafite na parte externa,
apoiando-o na dobra do canudo. Encheu-se o tubo de ensaio até a metade com solução de sulfato de
cobre (1mol/L) e colocou-se o conjunto (canudo com os eletrodos) dentro do tubo de ensaio sem
encostar na solução. Encheu-se o canudo com solução saturada de cloreto de sódio e imediatamente
imergi-lo quase totalmente na solução contida no tubo. Mediu-se com o multímetro a diferença de
potencial dessa pilha alimentando um motor pequeno. Foram montadas mais quatro pilhas que foram
associadas em série ligando-se o pólo positivo de uma pilha com o negativo da outra, compondo assim
uma bateria.

Figura 3. Montagem da pilha e da bateria
2.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES
2.2.1 Análise Estequiométrica
O zinco metálico reage com HCl, segundo a equação:
Zn + 2HCl Æ ZnCl 2 +H 2
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[Eq. 01]

Considerando a amostra de zinco totalmente pura, esperava-se massa obtida de 2,08g. Mas, após a
realização do experimento foi verificado que a massa obtida foi de 1,673g. Logo, podemos assim inferir
que o zinco encontrado na pilha tem como grau de pureza aproximadamente 85,24%.
2.2.2 Montagem da Pilha e da Bateria
O valor inicial da voltagem obtido com a pilha reaproveitada foi de aproximadamente 1,3V. Dessa
forma, a pilha apresentou diferença de potencial (ddp) próxima ao de uma pilha comum que é 1,5 V, e
maior do que a de pilha de Daniel, 1,1 V.
As vantagens dessa pilha em relação à de Daniell são muitas, considerando que a montagem no
tubo de ensaio é mais simples, pelos materiais utilizados, ausência da ponte salina e por utilizar pouca
quantidade de reagentes, a outra vantagem é que essa pilha apresenta uma corrente capaz de mover
um motor pequeno de 1 V.
Foram também associadas pilhas de mesma ddp, para alimentar um pequeno motor CC com ddp
igual a 5,9 V. Após feita a associação obtêm-se uma tensão de 6,5 V, que irá alimentar o motor em
questão.

3. CONCLUSÃO
O uso da experimentação, como instrumento de construção do aprendizado, freqüentemente
desperta a atenção, estimula no aluno o interesse e a busca de relacionar o conhecimento aprendido
em sala de aula com o que vivencia no seu cotidiano.
A metodologia utilizada neste trabalho gerou uma aprendizagem significativa, contextualizada,
onde aconteceu naturalmente um estimulo na busca das descobertas, participação ativa no processo
ensino-apredizagem, valorização dos conhecimentos trazidos pelos alunos em suas vivencias.
Os experimentos propostos contribuiram de forma efetiva para a aprendizagem dos conteúdos:
estequiometria, pilha e bateria.
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RESUMO
Neste trabalho, analisaram-se os temas cinética química e equilíbrio químico sob a visão dos
alunos do curso da UAB do pólo Caxias – MA, uma vez que esse ramo tem diversas afinidades com
assuntos que envolvem o cotidiano. Para avaliar o desempenho e sugerir melhorias na disciplina de
Química Geral, formulou-se um questionário para os alunos. As maiores dificuldades encontradas por
eles foram a execução dos cálculos, a complexidade do conteúdo abordado seguido de sua
compreensão, um material didático com linguagem mais simples e uma melhor contextualização.
Solicitou-se então o que sugerissem metodologias que melhorassem o entendimento destes tópicos, e
então propuseram adequação do material didático com detalhamento de fórmulas e realização de aulas
práticas que possibilitassem a contextualização.

Palavras-chave: UAB, Cinética química, Equilíbrio químico.
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1. INTRODUÇÃO
Apesar de parecerem novos, os cursos a distância já existem desde 1890 na Alemanha e desde 1881
na Universidade de Chicago, que oferecia um curso da língua hebraica por correspondência. No Brasil
essa prática só chegou com força em 1937 com a criação do Serviço de Radiodifusão Educativa, do
Ministério da Educação; o esquema era trazer aulas no rádio que eram acompanhadas por material
impresso. Em 1940 é criado o Instituto Universal Brasileiro, no qual parece ser a instituição mais antiga a
manter cursos por correspondência. Desde então, outras instituições deste gênero foram criadas no
Brasil, como o Centro de Estudos Regulares (C.E.R.), fundado em 1981.
A partir do século XVIII, o meio de comunicação mais utilizado pelo sistema de ensino a distância foi
o correio impresso até que o telefone, o computador, a internet e os e-mails o suplantaram. Durante
muitos anos, a comunicação escrita entre estudante e professor tornou-se o símbolo de ensino a
distância e esses cursos não eram muito respeitados pelos acadêmicos mais tradicionais, que resistiam
às novas possibilidades de ensino e estudos.
A educação aberta e a distância, aparece cada vez mais no contexto das sociedades
contemporâneas, como uma modalidade de uma educação extremamente adequada e desejável para
atender as novas demandas educacionais decorrentes das mudanças da nova ordem econômica
(BELLONI, 2008).
Tal modalidade de ensino apresenta suas vantagens e desvantagem com respeito a sua flexibilidade.
Uma vantagem é que os alunos escolhem o dia e hora para os estudos não necessitando de presença
obrigatória como no caso do ensino tradicional. E desvantagem, é que muitos por não terem hábitos de
estudos independentes, e correm o risco de não completarem os requisitos dos programas, a não ser
que cuidados especiais sejam implementados para incentivá-los.
Essa modalidade vem sendo utilizada para qualificação da população no interior do Maranhão com
os cursos de Licenciatura em Química e informática. No nosso caso, trabalhamos com o curso de
Licenciatura em Química do pólo Caxias.
Dentro dos tópicos de Química Geral, observa-se que o conteúdo equilíbrio químico é um dos que
está muito presente no nosso dia-a-dia, sejam em fenômenos físicos, biológicos e até mesmo
fenômenos químicos. A aplicação de Le Chatelier no cotidiano pode ser observada nos óculos, no
refrigerante e em muitos outros casos que nem imaginamos como ocorre. Já o tópico cinética química, é
um ramo na ciência que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. O
conhecimento e o estudo das reações, além de ser muito importante em termos industriais, também
estão relacionados ao nosso cotidiano.
No entanto, o que mais se tem notado com os alunos, é a dificuldade no entendimento dos cálculos.
Diante desta perspectiva, existe uma grande barreira na aprendizagem de assuntos que requeiram
operações algébricas, pois requer também conhecimentos químicos, a exemplo: mecanismos de reação,
lei da velocidade, ordens de reações, tipos de reações, ou seja, uma descrição científica e entendimento
dos conteúdos aplicados (MIRANDA; COSTA, 2007). Dessa forma torna-se difícil a compreensão do tema,
quando não se tem conhecimento do básico para aprendizagem do conteúdo. Tendo em vista essa
preocupação do tema no curso de licenciatura em química a distância, esse estudo buscou analisar qual
a visão que os alunos da UAB pólo Caxias, tem com respeito aos tópicos de cinética química e equilíbrio
químico.

2. METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado no curso a Distância de Licenciatura em Química na cidade de Caxias -MA
da Universidade Aberta do Brasil pertencente ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do

2721

Maranhão com 17 alunos. No período de janeiro de 2011, aplicou-se um questionário aberto aos alunos
da disciplina de Química Geral II, com duas perguntas, uma solicitando que eles mostrassem a
importância da cinética das reações químicas e do equilíbrio químico no seu dia-a-dia e a outra
perguntando sobre as dificuldades em entender esse assunto e que sugestões dariam para que esse
tópico fosse mais bem assimilado por eles.

2. METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado no curso a Distância de Licenciatura em Química na cidade de Caxias MA da Universidade Aberta do Brasil pertencente ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia
do Maranhão com 17 alunos. No período de janeiro de 2011, aplicou-se um questionário aberto aos
alunos da disciplina de Química Geral II, com duas perguntas, uma solicitando que eles mostrassem a
importância da cinética das reações químicas e do equilíbrio químico no seu dia-a-dia e a outra
perguntando sobre as dificuldades em entender esse assunto e que sugestões dariam para que esse
tópico fosse mais bem assimilado por eles.

3. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Nesta modalidade de ensino, a falta de contato direto entre estudante e professor pode ser vista
como uma desvantagem. Vale a pena ressaltar que, atualmente, os programas de ensino a distância
tendem a utilizar técnicas do sistema tradicional, como por exemplo, aulas presenciais que integram
estudante e professor, com grandes vantagens para o estudante que sente a necessidade do contato
humano e de fazer parte de um grupo.
A análise das questões foram as seguintes:
Com relação à primeira pergunta mostrando a importância da cinética das reações químicas e do
equilíbrio químico no nosso dia-a-dia, os alunos de maneira geral conseguiram ter uma boa visão dos
assuntos no cotidiano como, por exemplo: no conteúdo cinética química, os alunos comentaram a sua
abordagem na cozinha (utilizando uma panela de pressão), na geladeira (que retarda a decomposição dos
alimentos) entre outros. Já em equilíbrio químico, eles comentaram sobre a utilização da esteira, lentes de
óculos foto cromáticos, galo do tempo, etc. Se tornando uma ferramenta bastante eficaz para o
aprendizado e tornando os alunos mais familiarizados com o tema. A figura abaixo ilustra o percentual
das respostas dessa pergunta.

Figura 1 – Análise da pergunta: Quais as suas dificuldades para entender o assunto?
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De acordo com a Figura 1, relatando a segunda pergunta das discussões dos alunos sobre
dificuldades do conteúdo, alunos comentaram que a ausência de vídeos com aulas práticas, resolução
de questões, explanação do conteúdo e vídeos afins compromete assimilação como confirma na resposta
do aluno: a minha dificuldade se baseia em justamente saber como esses processos ocorrem na pratica
despertando nosso interesse que ocasiona uma dificuldade na compreensão dos conteúdos. Os alunos
relatam que existe dificuldade em relação à interpretação dos dados e questões que envolvam o assunto,
pois muitos vêem o assunto pela primeira vez, sem nenhuma familiaridade com o conteúdo. A ausência
de aulas presencias por ser um curso a distancia dificulta o entendimento visto que não há uma explicação
eficaz por parte do professor, o aluno tem que encontrar materiais para sanar suas duvidas sem apoio de
um profissional,sendo esta uma dificuldades do ensino a distancia. Essa análise quantitativa é mostrada na
Figura 2.

Figura 2 - Que sugestões você daria para melhorar seu entendimento?

De acordo com a Figura 2 os alunos comentaram a respeito de sugestões para melhorar o
entendimento a respeito da utilização de materiais didáticos (11%) ou material comentado e
disponibilidade deste apontado como saída para dificuldade, como comenta o aluno: pelo fato da
instituição não disponibilizar acervo para área em pesquisa, a minha maior dificuldade é na obtenção de
livros que contenha assuntos propostos , onde faríamos melhores pesquisas e obtenção de conhecimentos
da área e contextualização seria mais bem contextualizado. Na utilização de vídeo aulas (37%), os alunos
comentam que esse recurso facilitaria o processo de ensino aprendizagem, pois sanaria dúvidas e a aula
tornaria mais interessante, devido observarem como realmente ocorreriam os processos químicos dos
conteúdos de cinética e equilíbrio químico. A utilização de chats (23%), também foi citada. Segundo eles,
as atividades em vídeos on-line ajudariam o aluno a acompanhar a resolução de problemas. A utilização
de exemplos práticos (29%), também foi outro ponto discutido. Isso permitiria expor aplicações dos
assuntos, fazendo com que o aluno também exponha suas idéias, como comenta o aluno: nosso professor
poderia ensinar cinética e equilíbrio químico por meio de situações simples do nosso cotidiano. Sei que
não é tão inovadora, porem para nos seria novidade. O aluno retrata que uma simples aplicação no diadia pode melhorar o seu entendimento a respeito dos conhecimentos químicos.
Como sugestões para melhorar o entendimento os alunos propuseram: distribuição de livros,
utilização de vídeos em forma de teatro, atividades em vídeos on-line que o aluno pudesse acompanhar
seus resultados e conseqüentemente sua resolução, material comentado e vídeos com aulas praticas para
facilitar o processo de ensino aprendizagem
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4. CONCLUSÃO
A análise das questões constata que há deficiência dos alunos em relação a assuntos bases de
educação que reflete na sua formação no Ensino Superior. O ensino a distância sem auxílio direto do
professor dificulta o entendimento dos alunos, como relatados por eles. Estas dificuldades podem ser
amenizadas com utilização de vídeos aulas que contenham aulas práticas, comentários de exercícios,
uma biblioteca virtual para que o aluno possa realizar pesquisas e tentar sanar algumas de suas dúvidas
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar duas propostas pedagógicas de apresentação de
relatórios das aulas experimentais na forma animada em quadrinhos, e na forma de um jogo de
perguntas e respostas. Primeiramente, uma breve revisão foi realizada com o intuito de apresentar a
importância da utilização do áudio visual, de quadrinhos e jogos na facilitação da aprendizagem na
disciplina físico–química. Em seguida, será mostrada como foi produzido as apresentações em
quadrinhos e o jogo de perguntas e respostas sobre experimentos realizados em laboratório na
disciplina Físico-Química Experimental II do IFMA. O resultado foi apresentado aos alunos do 7º período
do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Maranhão, avaliando a percepção dos
mesmos com respeito à metodologia adotada.

Palavras-chave: físico-química, relatórios, jogo.
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1. INTRODUÇÃO
Há um consenso entre vários autores sobre a importância do uso de imagens no processo de
ensino-aprendizagem (SILVA et. al., 2006). Uma das propostas pedagógicas que facilitam o ensino
aprendizagem por utilizar o visual é a história em quadrinhos, pois atrai a atenção do aluno, tornando as
práticas demonstradas em relatórios de fácil compreensão.
Como as demonstrações de relatórios baseados nas aulas experimentais se tornam muitos
formais e de difícil assimilação, foi produzido relatórios em forma de quadrinhos apresentados em
“Microsoft Power Point”, e ainda foi confeccionado um Jogo: QUIZ de perguntas e respostas,
confeccionado com o programa “Flash Demo Builder”. Estas são possibilidades de inovação, à medida
que representa uma proposta atraente para a sala de aula, onde os alunos estão habituados, via de
regra, à comunicação unidirecional do professor. Este trabalho teve como objetivo utilizar estes
recursos, como ferramenta didática na disciplina de Físico-Química Experimental II no IFMA, busca
tornar os relatórios prazerosos e de fácil compreensão tanto para quem produz quanto para quem
assiste a apresentação dos mesmos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 A importância do áudio-visual no ensino de Química
As novas tecnologias trouxeram grande impacto sobre a Educação desenvolvida nos dias
atuais, criando novas formas de aprendizado, disseminação do conhecimento e, especialmente, novas
relações entre professor e aluno. Dentre as inúmeras tecnologias e inovações criadas, as que dizem
respeito ao uso da imagem como forma de ensino será nosso objetivo de estudo. Segundo Ferrés:
“A imagem é hoje a forma superior de comunicação. E, contrariamente, ao que tem
acontecido com a escrita e com o livro, que não têm conseguido substituir a
linguagem, hoje estamos diante de uma técnica que tende a generalizar a sua
supremacia. Já não se trata apenas de uma elite ou de uma minoria de privilegiados ou
de especialistas que se vê afetada por esse fato, mas da massa do povo, da
humanidade, já que serão nações inteiras as que passaram, talvez, da cultura da
palavra à cultura da imagem sem passar pela etapa intermediária da escrita do livro”
(FERRÉS, 1996, p.08).

As grandes tecnologias hoje conhecidas provocam grandes mudanças culturais, as quais geram
mudanças na estrutura social. Por intermédio dos meios de massa originados da nova tecnologia
eletrônica, as imagens visuais e sonoras bombardeiam as novas gerações com uma contundência sem
precedentes. Os meios de comunicação de massa se converteram no ambiente onde crescem as novas
gerações. A escola, no entanto, parece não se dar conta disso.
Essa situação acontece pelo simples fato de não haver uma discussão mais contundente sobre
o uso educativo dos recursos audiovisuais Além disso, é grande a complexidade do tema, já que o uso
de recursos audiovisuais em sala de aula é rodeado por uma série de fatores, tais como adequação,
objetivos, aprofundamento dos conteúdos, motivação e perfil do professor e do alunado.
A escola continua se mostrando reticente para integrar em seu seio as novas tecnologias,
temendo, sem dúvida, perder o controle do processo educativo. Os professores às vezes reclamam que
é muito elevado o preço que têm que pagar pela mudança seja em âmbito pessoal, econômico ou social.
O audiovisual não é primordialmente uma questão de meios, mas de linguagem. Não se trata
só de usar meios audiovisuais, mas de se expressar de forma audiovisual, de dar prioridade ao que tem
adquirido maior relevância na era da eletrônica.
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A fragmentação da imagem responde à idéia segundo a qual o audiovisual pode tornar a
assimilação do conhecimento mais eficiente, dada a suposição corrente de que este cativa
imediatamente a atenção do aluno e torna mais prazeroso o aprendizado (FRANCO, 1995; BLASCO et al.,
2005).
A preocupação com a integração do audiovisual nas práticas educativas escolares promoveu
uma visão destes recursos como portadores e reprodutores de informações e conhecimentos já
estabelecidos, é como “muleta pedagógica”, ou seja, como um recurso no qual o professor se apoiaria
para dar conta de transmitir seu conteúdo com a maior eficácia possível. Esta visão estava presente em
grande parte das publicações/recomendações sobre o uso educativo do audiovisual (BELLONI; SUBTIL,
2002).

2.2. A importância da utilização dos jogos
Buscam-se cada vez mais propostas pedagógicas para dinamizar o ensino de Química, tendo
em vista que a educação brasileira vem passando por muitas mudanças em relação ao ensino da
química nas escolas públicas, baseando-se no fato que a qualidade do ensino não está adequada ao
espaço físico e aos recursos materiais e práticas pedagógicas. Uma alternativa viável é o uso de
materiais e jogos didáticos que são usados como ferramentas para o processo ensino-aprendizagem,
por auxiliarem na construção do conhecimento do aluno. Assim, os jogos didáticos podem favorecer o
interesse pelas atividades escolares e, conseqüentemente, a aprendizagem de conteúdos e o
desenvolvimento de habilidades e valores, com mediação dos professores (SOARES, 2003).
Segundo Teixeira (1995, p. 23):
(...) As atividades lúdicas integram as várias dimensões da personalidade: afetiva,
motora e cognitiva. Como atividade física e mental que mobiliza as funções e
operações, a ludicidade aciona as esferas motoras e cognitivas, e à medida que gera
envolvimento emocional, apela para a esfera afetiva. Assim sendo, vê-se que a
atividade lúdica se assemelha à atividade artística, como um elemento integrador dos
vários aspectos da personalidade. O ser que brinca e joga é, também, o ser que age,
sente, pensa, aprende e se desenvolve.

A Química torna-se interessante e divertida com a utilização de jogos. O uso do lúdico é um
agente ativo de ensino aprendizagem. O jogo é considerado prazeroso, devido a sua capacidade de
absorver o indivíduo de forma intensa e total, criando um clima de entusiasmo. É este aspecto de
envolvimento emocional que o torna uma atividade com forte teor motivacional, capaz de gerar um
estado de vibração e euforia. Em virtude desta atmosfera de prazer dentro da qual se desenrola, a
ludicidade é portadora de um interesse intrínseco, canalizando as energias no sentido de um esforço
total para consecução de seu objetivo. Portanto, as atividades lúdicas são excitantes, mas também
requerem um esforço voluntário (SOARES, 2003).

2.3 Importância do uso quadrinhos para facilitar o ensino-aprendizagem
As histórias em quadrinhos são objetos de estudo acadêmicos por parte dos profissionais da
comunicação há muito tempo. Seu uso no campo educacional sugeriu a necessidade de pesquisas tornálas uma forma de facilitar o ensino-aprendizagem e não apenas um puro entretenimento. O interesse
pelo estudo de quadrinhos no meio acadêmico, valoriza este segundo Vergueiro e Santos (2006):
No Brasil, embora tendo enfrentado dificuldades para sua aceitação no meio
acadêmico, a pesquisa sobre histórias em quadrinhos é realizada em diversas
universidades do país com uma relativa freqüência. Grande parte dos trabalhos
acadêmicos formais apresentados sobre o tema como dissertações e teses tem se
relacionado com as ciências da comunicação, mas também é possível encontrar
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trabalhos investigativos sobre histórias em quadrinhos nas áreas de Letras, Psicologia,
História, Pedagogia e Medicina. Isto ocorre não apenas pelos quadrinhos se
constituírem em um dos mais pujantes produtos culturais da comunicação de massa e
terem grande popularidade entre a população, mas também por terem despertado o
interesse dos pesquisadores das mais diversas áreas (VERGUEIRO e SANTOS, 2006,
p.1).

No ensino de Química, cada vez mais ganha espaço as histórias em quadrinhos, por utilizar o
visual como forma de ensino-aprendizagem. Muitos estudos no meio acadêmico têm apresentado
propostas de utilização de quadrinhos tanto como recurso para a educação científica como meio para
divulgar Ciências.

2.4. A importância das novas alternativas didáticas no ensino da Físico-Química
Com os jogos, os relatórios das aulas experimentais tornam-se mais atrativos aos observadores
e até mesmos aos autores. A forma de se abordar o conteúdo de forma tradicional utilizada pela maioria
dos professores faz os alunos verem a Química como chata e formal. Com a utilização de jogos didáticos,
a história muda de percurso, no caso a Físico-Química, torna-se interativa. É de amplo conhecimento
que os materiais didáticos são ferramentas fundamentais para o processo ensino-aprendizagem e os
jogos didáticos podem ser uma alternativa viável para auxiliar em tal processo.
O jogo didático impulsiona o aluno a construir ativamente o seu aprendizado, levando-o ao
prazer e esforço espontâneo; tornando, desse modo, as aulas de Físico-Experimental mais interessante,
melhorando a compreensão dos assuntos abordados.

3. METODOLOGIA
Para elaboração dos relatórios animados das aulas experimentais de Físico-Química
Experimental II contendo quadrinhos inicialmente foram produzidos “cartoons” dos componentes da
equipe executora, por meio do site “www.mywebface.com”, e posteriormente foi feito um
levantamento das práticas que seriam realizadas e seus respectivos materiais e reagentes. Logo em
seguida, foi elaborado um rascunho dos relatórios contendo roteiro que continha alguns tópicos que
seriam abordados no decorrer dos experimentos como: introdução ao assunto, importância, objetivos,
contextualização, entre outros.
Com o programa “Microsoft Power Point” foi organizado os relatórios em quadrinhos com os
experimentos realizados os quais foram: Diferenciando suspensão, dispersão e solução; Difusão em
líquidos; Determinação do teor de cloro ativo presente na água sanitária e Equilíbrio Químico. No
decorrer dos relatórios também foram anexados vídeos dos experimentos.
Os relatórios foram editados, em forma de diálogos, sendo compostos de “cartoons”, balões,
vídeos e fotos. Todos foram produzidos, entretanto antes foi feita uma fundamentação teórica para
explicar os resultados de forma clara e concisa todo o andamento dos experimentos, explicitando de
forma sutil os conceitos químicos abordados, a fim de tornar o material autodidático.
Para elaboração do QUIZ, o jogo de perguntas e respostas foi inicialmente selecionado
questões referentes aos experimentos, em seguida foi utilizado os “cartoons” confeccionados e as
perguntas com alternativas certas e erradas para produzir o jogo no programa “Flash Demo Builder”.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Relatórios ilustrados
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As seqüências de figuras a seguir mostrarão os resultados da produção do material didático.
Inicialmente foram verificados quais materiais e reagentes seriam utilizados em cada
experimento, e em seguida foram tiradas fotos destes e colocados na apresentação (Figura 1).

Figura 1 - Slide de materiais e reagente de um dos experimentos.

A Figura 2 mostra uma introdução em forma de diálogo, de maneira simples e de fácil
compreensão, de acordo com os temas abordados nos experimentos.

Figura 2 - início da Introdução em forma de diálogo de um dos experimentos.

A montagem do procedimento experimental seguiu o mesmo princípio. A Figura 3 mostra uma
seqüência produzida durante uma das práticas, contendo nesta, cálculos para preparo de soluções,
vídeos e fotos, além das informações em tempo cronológico.
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Figura 3 - Início do Procedimento Experimental, com dados dos cálculos das soluções e alguns vídeos de um dos
experimentos

Por fim, produziram-se os resultados e discussões, baseando-se nos dados coletados no
experimento e na literatura, e por fim as referências (Figura 4).

Figura 4 - Slides dos resultados e Discussão e Referência
4.2 Elaboração do Quiz - Jogo de perguntas e respostas sobre os experimentos.
Primeiramente selecionaram-se questões sobre os assuntos abordados nos experimentos e
colocou-se uma conclusão para retomar o assunto antes de fazê-las (Figura 5).
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Figura 5 - Apresentação da conclusão

A Figura 6 ilustra a abertura do QUIZ, na qual foi inserida uma música de fundo com o tema do
programa “Show do Milhão” de uma TV aberta.

Figura 6 - Abertura do Quiz

A Figura 7 ilustra a abertura dos temas de cada um dos quatro experimentos.

Figura 7 - Experimentos realizados

Foram colocados os “cartoons” confeccionados e as perguntas com opções (Figura 8). Quando
o jogador seleciona a resposta certa, ele esculta o som de uma risada e a expressão “resposta certa”.
Porém se ele seleciona a errada, o jogador escultará um som de vaias e a expressão “resposta errada”.
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Figura 8 - Apresentação com perguntas e respostas

Ao apresentar as duas propostas ao 7º período do Curso de Licenciatura em Química do IFMA,
verificou boa aceitação por parte dos alunos. Estes relataram a utilização de relatórios em quadrinhos é
uma alternativa viável para retirar um pouco da formalidade das apresentações de relatórios, sem tirar
a importância da fundamentação teórica na sua realização. Além disso, acreditaram que o Quiz
confeccionado foi interessante por ser uma ferramenta de verificação divertida do aprendizado. Esperase com essas alternativas didáticas que o ensino de Química se torne mais dinâmico.

2. CONCLUSÃO
3. O jogo apresentado e os relatórios em forma de quadrinhos foram ferramentas desenvolvidas a fim
de melhorar o ensino-aprendizagem da disciplina de Físico-Química Experimental II. As duas
propostas apresentadas aos alunos e futuros professores de Química do IFMA, tiveram boa
aceitação, despertando o interesse pelo grupo no desenvolvimento de metodologias semelhantes
em outras disciplinas e possivelmente em suas atividades profissionais como docentes.
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RESUMO
O presente trabalho descreve uma experiência didática que foi aplicada, através do PIBID, na
Escola Estadual do Ensino Médio Cônego Luiz Gonzaga de Oliveira (CLGO), localizada na cidade de João
Pessoa-PB, com alunos da 1ª série B do ensino médio na disciplina de química. O Quimemoria é
composto por 34 cartas que correspondem a 17 pares, onde 14 pares estão com dados totalmente
corretos e 3 pares contém dados incorretos. As peças apresentam correspondência entre os níveis
energéticos e o número máximo de elétrons que cada nível suporta, com o objetivo de aplicar o jogo
didático no processo de ensino-aprendizagem. Os resultados demonstraram que é possível aprender de
modo interessante e divertido, mudando a rotina da escola e procurando sair do ensino tradicional.
Palavras chaves: jogo didático, ensino-aprendizagem e níveis energéticos.
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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo mostrar que a disciplina de química, pode ser desenvolvida e
transmitida de modo diferente do tradicional. Para superar o modelo que os alunos têm, do ensino
tradicional, resolveu-se enriquecer as aulas com o lúdico, para assim motivar os alunos fazendo-os
gostar da disciplina química.
“(...) O jogo é um fator didático altamente importante; mais do que um passatempo,
ele é elemento indispensável para o processo de ensino-aprendizagem. Educação pelo
jogo deve, portanto, ser a preocupação básica de todos os professores que têm
intenção de motivar seus alunos ao aprendizado” (TEIXEIRA, 1995, p. 49).

O professor que tem a preocupação de estar sempre disponibilizando lúdicos em sala depois
de cada assunto ministrado, como uma forma de sedimentação do aprendizado, está de uma forma
incentivando os alunos a estudar e prestar atenção às suas aulas, pois eles irão saber que após o
término do assunto haverá uma atividade pedagógica lúdica para que eles possam mostrar o que
aprenderam de fato. Os jogos produzem uma excitação mental agradável e exercem uma influência
altamente fortificante (HUIZINGA, 1980).
Em sala de aula, percebeu-se que alguns alunos tinham dificuldades com o assunto modelo de
Rutherford-Borh, não conseguindo estabelecer uma conexão entre os orbitais eletrônicos, camadas
eletrônicas e os números máximos de elétrons nos respectivos níveis de energia. O uso do lúdico em
sala como instrumento enriquecedor dos assuntos ministrados, incentiva os alunos a estudar e melhorar
a concentração nas aulas, favorecendo a melhoria aprendizado. A educação por via da ludicidade
propõe-se a uma nova postura existencial, cujo paradigma é um novo sistema de aprender brincando
inspirado numa concepção de educação para além da instrução (SANTOS, 2001).
A proposta do lúdico vem atuando como um complemento das aulas que já foram ministradas,
onde os alunos irão interagir para que essa proposta consiga envolver todos no processo ensinoaprendizagem, onde a partir do lúdico e da dinâmica na sala de aula, os alunos consigam conviver
melhor em grupo. Para Antunes (2002), “os jogos ou brinquedos pedagógicos são desenvolvidos com a
intenção explícita de provocar uma aprendizagem significativa, estimular a construção de um novo
conhecimento e, principalmente, despertar o desenvolvimento de uma habilidade operatória”.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Na disciplina de química do ensino médio, normalmente são utilizadas aulas expositivodialogadas que causam um desinteresse e o cansaço de aprender. Para superar esse problema que
ocorre em sala de aula, foi criado o jogo Quimemoria, com o objetivo de solidificar conhecimentos
adquiridos em aulas anteriores, fazendo com que os alunos sejam participantes ativos no processo
ensino-aprendizagem. Conforme afirma Piaget (1976, p;160):
“O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício sensório-motor e
de simbolismo, uma assimilação da real à atividade própria, fornecendo a esta seu
alimento necessário e transformando o real em função das necessidades múltiplas do
eu. Por isso, os métodos ativos de educação das crianças exigem todos que se forneça
às crianças um material conveniente, a fim de que, jogando, elas cheguem a assimilar
as realidades intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à inteligência
infantil”.

O jogo didático em sala vem sendo usado como um facilitador no ensino-aprendizagem de
química, com o intuito de deixar para trás o tabu de que esta disciplina é complicada e de difícil
compreensão. Para VIGOTSKY (1994, p. 103), "A aprendizagem e o desenvolvimento estão estritamente
relacionados, sendo que as crianças se inter-relacionam com o meio objetal e social, internalizando o
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conhecimento advindo de um processo de construção". Procurando assim, manter aulas mais
prazerosas e aumentando o interesse dos alunos na disciplina.
No dia a dia em sala, os alunos, algumas vezes, não conseguem entender o assunto por
completo. O Quimemoria vem para enriquecer as explicações da aula, facilitando a aprendizagem
coletiva e melhorando a interação entre eles. Pode-se notar claramente que, nos dias de hoje, as
crianças e jovens das escolas convencionais gostam de frequentá-las, devido ao convívio com os amigos,
mas não se sentem bem nas salas de aula. Parece até que aquela alegria que os contagiava fora da
escola é substituída pelo desprazer, pelo desinteresse, caracterizado por atitudes como “matar aulas” e
sair o quanto antes daquele lugar que não tem nada a ver com seu mundo. Na escola lúdica isso não
acontece: o aluno gosta de frequentá-la e sente-se bem em qualquer lugar em que se encontre
(ALMEIDA 1974). Conforme Campos (1986) “A ludicidade poderia ser a ponte facilitadora da
aprendizagem se o professor pudesse pensar e questionar-se sobre sua forma de ensinar, relacionando
a utilização do lúdico como fator motivante de qualquer tipo de aula”.
3. MATERIAL E MÉTODOS
O Quimemoria foi aplicado numa turma do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual de
Ensino Médio Cônego Luis Gonzaga de Oliveira, tendo a duração de uma aula (45 minutos) e destina-se
a fixar o conteúdo programático do modelo de Rutherford-Bohr.
Para a aplicação do jogo é importante um local onde os alunos possam se acomodar
confortavelmente para que se inicie o jogo, é necessária a presença do professor responsável para dar
as coordenadas durante o jogo e deixar as regras pertinentes ao jogo bem esclarecidas.
3.1 Confecção do jogo
1. As cartas foram feitas como tabelas no programa Word e impressas em papel A4;
2. Foram cortadas e coladas em cartolinas guache para que as cartas ficassem firmes;
3. E novamente, foram cortadas e coladas em emborrachados, onde as cartas ficaram bem
firmes e pesadas para que não voem durante o jogo (Figura 1).

Figura 1 - O jogo Quimemoria
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O custo total do jogo, conforme discriminado na tabela 1, foi de R$ 6,60 (seis reais e sessenta
centavos).
Tabela 1 – Custo financeiro do jogo

MATERIAL

CUSTO (R$)

Papel A4
Cola
Cartolina guache
Emborrachado

1,80
1,50
0,70
2,60

3.2 Aplicação
A turma foi dividida por sorteio em dois grupos, um grupo com 9 alunos e o outro com 10
alunos, cada um recebeu um jogo da memória que é composto por 34 cartas que correspondem a 17
pares, onde 14 pares estão com dados totalmente corretos e 3 pares contém dados incorretos, que são
uma pegadinha (Figura 2).

Figura 2 - As seis cartas erradas

As peças apresentam correspondência entre os níveis energéticos K, L, M, N, O, P e Q e o
número de elétrons que cada nível suporta (Figura 3).

Figura 3 - Os níveis energéticos e seus respectivos números de elétrons
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As regras foram explicadas antes do jogo:
1. O jogo começará no sentido anti-horário respeitando todos os jogadores;
2. Um jogador não poderá virar mais de duas cartas;
3. Ao virar as duas cartas, terão que deixar todos os jogadores vê-las e passará a vez ao colega
do lado;
4. Quando conseguir formar o par também terá que dar a vez ao próximo;
5. Ao término do jogo vence que possuir o maior número de pares formados.
Com o intuito de se avaliar a eficácia da atividade, fez-se uso de um questionário com duas
perguntas sobre a eficiência e a aceitação do jogo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No momento em que foi apresentado o lúdico em sala, os alunos ficaram animados, embora
não gostassem da idéia de se fazer um sorteio dos grupos, pois, não iriam ficar com os grupinhos que já
existem em sala. Com os dois grupos formados, eles foram para o local onde iria ser realizado o jogo
(Figura 4) e receberam todas as informações necessárias para o início da atividade.

Figura 4 - Aplicação do jogo

A utilização do lúdico em sala os alunos aumentou significativamente a motivação dos alunos
para estudar o Modelo de Rutherford-Bohr, que antes era visto apenas através de quadro e giz, tendo a
dificuldade de compreensão do assunto reduzido significativamente. Além dos resultados na
aprendizagem, o lúdico desenvolveu a capacidade de convivência em grupo com os alunos socializando
informações, tirando dúvidas e trabalhando os diversos saberes.
A atividade lúdica se mostrou eficiente, pois 79% dos alunos esclareceram todas as suas
dúvidas e 21% parte delas, conforme mostra o gráfico 1.
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O jogo facilitou a compreensão do
assunto?
79%
80%
60%
40%
20%
0%

21%

Sim

Em parte, pois
ainda restaram
dúvidas

Gráfico 1 – Eficiência do jogo

A atividade lúdica teve aceitação total da turma, que inclusive solicitaram a sua repetição em
outros conteúdos programáticos, pois ficou mais fácil de aprender química a partir dessa proposta
didática (Gráfico 2).

Você achou válida a aula com
jogos lúdicos?
100%
100%
0%

50%
0%
Sim

Não

Gráfico 2 – Aceitação do jogo

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dessa proposta de trabalho, pode-se perceber que os alunos ficaram motivados e
empenhados no seu desenvolvimento. Conclui-se que o lúdico em sala favoreceu uma melhor
compreensão do assunto trabalhado, os alunos mostraram interesse e respeito no decorrer da aula,
ministrada fora do seu convívio cotidiano da sala de aula.
A utilização do jogo didático em sala vem sendo usado com um facilitador no ensino de
química. A experiência aqui apresentada do lúdico vem atuando como um complemento das aulas que
já foram ministradas. Nessas atividades os alunos interagirem com os seus pares. O objetivo nessa etapa
é envolver todos no processo ensino-aprendizagem de forma coletiva. O lúdico favorece uma nova
dinâmica na sala de aula, permitindo que os alunos desenvolvam a capacidade de conviver melhor em
grupo.
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RESUMO
A química é considerada por muitos uma matéria difícil, sem utilidade. Por isso é
necessário motivar seu aprendizado, explorando as aulas com a química que está mais próxima
dos alunos. Dentro dessa concepção, este trabalho retrata a elaboração de um vídeo,
mostrando a montagem de uma pilha de limão utilizando materiais de baixo custo, mostrando
que é possível relacionar os conhecimentos eletroquímicos com o cotidiano, tendo por objetivo
compreender como o uso de vídeo pode oferecer mudanças na estrutura cognitiva da
aprendizagem, utilizando-se de experimentos para a melhor visualização dos conceitos
eletroquímicos e proporcionando uma aula mais atrativa. A utilização de um vídeo como
organizador prévio atuou como elemento articulador da aprendizagem e auxiliou no
desenvolvimento de atitudes perceptivas, na ampliação do diálogo, em motivação e troca de
experiências entre os participantes.

Palavras-chave: Vídeo, Eletroquímica, aprendizagem
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1. INTRODUÇÃO
Segundo Beltran & Ciscato (1991), existem muitos problemas no ensino de química,
como a ênfase exagerada dada à memorização de fatos, símbolos, nomes, reações, equações,
teorias e modelos que ficam parecendo não ter quaisquer relações entre si. Neste caso, não há
um vínculo entre o conhecimento químico e a vida cotidiana do aluno, além disto, os estudantes
quase nunca têm a oportunidade de vivenciar alguma situação de investigação, o que lhes
impossibilita aprender como se processa a construção do conhecimento químico. A extensão
dos programas de ensino prioriza a quantidade de conteúdo em detrimento da qualidade. O
atrelamento do ensino médio ao vestibular tem como resultado, entre outros, a superficialidade
da análise dos fenômenos.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Química (1999),
a aquisição do conhecimento, mais do que a simples memorização, pressupõe habilidades
cognitivas lógico-empíricas e lógico-formais. Alunos com diferentes histórias de vida podem
desenvolver leituras ou perfis conceituais sobre fatos químicos, que poderão inferir nas
habilidades cognitivas. O aprendizado deve ser conduzido levando-se em conta essas diferenças.
(...) As competências e habilidades cognitivas e afetivas desenvolvidas no ensino de Química
deverão capacitar os alunos a tomarem suas próprias decisões em situações problemáticas,
contribuindo assim para o desenvolvimento do educando como pessoa humana e como
cidadão.
O uso do vídeo como recurso pedagógico aparece como uma tentativa de introduzir
uma ação ainda pouco comum no dia-a-dia da sala de aula. A utilização de uma linguagem
audiovisual traz a possibilidade de utilizar não somente os conteúdos, mas, a infografia, com
imagens bem mais atrativas e persuasivas apenas conteúdos programados através de aulas
expositivas tradicionais de uma aula expositiva.
O desafio de transformar o ensino de química em um ensino mais prazeroso e
motivador, foi à perspectiva do estudo e para isso, buscaram-se alternativas através das
tecnologias, com a elaboração de uma situação problema, na forma de vídeo na qual alunos
fazem experiências buscando entender a aplicabilidade dos conceitos eletroquímicos, mais
especificamente o assunto de pilhas.

1.

OBJETIVO

2.1 Geral
Fazer uso de recursos áudio visuais para que haja um melhor entendimento da
disciplina química.

2.2 Específicos:
• Utilização de experimentos para uma melhor visualização dos conceitos eletroquímicos.
• Proporcionar uma aula mais atrativa e interessante utilizando mídias.
• Verificar

a

aplicabilidade

dos
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conceitos

químicos

no

cotidiano.

• Mostrar aos alunos o funcionamento de uma pilha para que facilite o desenvolvimento de
cálculos.

2. VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DE VÍDEOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Para Ausubel, aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova informação se
relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, ou seja, ancora-se em
subsunçores relevantes que já existem na estrutura cognitiva de quem aprende (MOREIRA, 2001).
Aprendizagem significativa se distingue por duas características; a primeira é que seu
conteúdo pode relacionar-se de um modo substantivo, não arbritário, ao pé da letra,
com os conhecimentos prévios do aluno; e a segunda é que este deve adotar uma
atitude favorável para tal tarefa, dotando de significado próprio os conteúdos que
assimila. (MADRUGADA, 1990, p. 83).

A aprendizagem significativa está relacionada da forma como assimilamos e com os recursos
utilizados para apreensão de significados próprios dados aos conteúdos. De acordo com Norbis (1971),
50 % do que aprendemos é através da visão e da audição, dois sentidos perfeitamente contemplados
nas aplicações vídeo.
O vídeo traz uma forma multilinguística de superposição de códigos e significações,
predominantemente audiovisuais, apoiada no discurso verbal-escrito, partindo do concreto, do visível,
do imediato (MORAN, 1995). A linguagem audiovisual desenvolve múltiplas atitudes perceptivas, pois
solicita constantemente a imaginação (RAMAL, 2002).
A atividade em vídeo pode exercer funções diversificadas no processo de ensinoaprendizagem, como: informativa, motivadora, expressiva, avaliativa, conceitual, documental,
investigadora, lúdica, metalingüística e atitudinal (BARBOSA et al., 1991; BARTOLOMÉ, 1994). Possibilita
a visualização de situações às quais os alunos e alunas teriam dificuldades de acesso - como, por
exemplo, eletroquímica - pilhas, além de poder constituir-se em uma ferramenta que facilita a
correlação entre a Química e seus cotidianos.
Baseando-se nas chamadas tecnologias da informação e do conhecimento (TIC), a construção
do conhecimento se dá por meio de várias formas de linguagens simultâneas, os chamados sistemas
multimídicos (BARTOLOMÉ, 1999). Através destes novos ambientes, a construção do conhecimento
acontece de forma mais aberta, integrada e multisensorial, o que a torna mais atraente e complexa.
É importante ressaltar que o conhecimento precisa de uma construção mais atenta às
informações obtidas, interagindo com outras pessoas envolvidas nesse processo. Quando se utiliza dos
meios de comunicação, estamos usando sua linguagem, e que esta, é a base do processo do
conhecimento. Desta maneira um meio áudio-visual não é simplesmente um recurso didático, pois ele
influencia no modo que se constrói o conhecimento (FERRÉS, 1992).
Deve-se destacar que o vídeo não pode ser considerado como ferramenta única para o
ensino de eletroquímica-pilhas. Este também pode ser utilizado como um meio de consulta, suporte,
recurso didático, organizador prévio, dentre outros dependendo do objetivo do conteúdo abordado.
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Deve-se tirar proveito das potencialidades do vídeo e minimizar as dificuldades que possa ocorrer da sua
utilização.

4.

METODOLOGIA
A metodologia foi dividida em três momentos: elaboração do vídeo, produção do vídeo e

edição do vídeo e ao final a aplicação do mesmo em uma turma de ensino médio.

4.1 Elaboração do vídeo
A produção do vídeo didático levou 2 dias de filmagens no laboratório de Química do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnoologia do Pará – IFPA com participação de todos os autores do
artigo. Foi elaborada uma cena baseada no cotidiano dos alunos com o intuito de mostrar que a
produção se mostra uma aplicação do ensino de química (pilha) que pode ser encontrada na rotina dos
alunos.

4.2 Produção do vídeo
Os vídeos foram produzidos com auxílio de uma Câmera modelo Fuji Film AV150 na qualidade
HD-Vídeo (High Definition 1280x960pi). O vídeo foi composto a partir de 4 cenas denominadas de:
Cena 1 – “Estudando” nesta cena são mostrado três alunos que estão estudando e uma dela
diz que não consegue ver a aplicabilidade do assunto de pilhas no dia a dia, e uma das colegas afirma ter
que o conteúdo tem aplicação no cotidiano e pede pra colega relembrar o dia da aula.
Cena 2 – “Lembrando” nesta cena a aluna relembra aula de pilhas, onde o professor explica
conceitos eletroquímicos e reações e ao final ele diz que é possível fazer uma pilha de limão. Ao
terminarem de lembrar à aula as amigas resolvem montar uma pilha utilizando limão;
Cena 3 – “Materiais” neste momento é mostrado a relação de materiais necessários, para
montar a pilha que são: limão, fio de cobre, placa de zinco e uma de cobre de zinco e uma calculadora
para destar o funcionamento da pilha na mesma.
Cena 4 – “Montando a pilha”, neste momento mostra a montagem da pilha pelas amigas, onde
é perfurado o limão com as placa uma em cada lado e conectado as placas o fio de cobre que foi
conectado a calculadora para testar se estava mesmo funcionando, após constatarem que ela
funcionava, elas começavam a discutir sobre os princípios físico-químicos que possibilitaram o
funcionamento da calculadora utilizando a pilha de limão.

Tabela1: Características do Vídeo
Cenas

Título

1

Estudando

2

Lembrando

Participantes
Aluna 1, aluna 2,
aluna 3
Aluno
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Duração
1 min e 10 seg
3 mini e 39 seg

3

4

Materiais

Aluna 1, aluna 2,
aluna 3

Montando a

Aluna 1, aluna 2,

pilha

aluna 3

18 seg
2 min e 10
seg

4.3 Edição do vídeo
A edição das cenas (cortes, ajustes e fusões) foram feitas com os Softwares: Windows Movie
Maker (Macrosoft Windows XP service Pack 2) para a união dos vídeos, Format Factoy versão 4.0 para o
corte e fusão dos vídeos e Auto Screen Recorder versão 3.1.113 na adição de legendas nos vídeos. . As
cenas 3 e 4 foram agrupadas formando uma única cena. Cada cena teve um tempo relativamente
pequeno, no total do o vídeo apresentou duração de 11 minutos.
Após a montagem da vídeo aula, esta foi aplicada a uma turma de terceira série do ensino
médio. Primeiramente o professor da turma explicou o assunto Pilhas mostrando que é um dispositivo
que utiliza reações de oxirredução para converter energia química em energia elétrica, explicou ainda,
as semi-reações e reações globais das pilhas. Em seguida explicou que essas reações de oxirredução
estão presentes de diversas formas em nosso cotidiano e que era possível construir uma pilha sem
precisar de materiais muito sofisticados, podendo ser realizadas até mesmo nas próprias residências.
Depois desse comentário, o professor passou para a turma a vídeo-aula para exemplificar o que havia
falado anteriormente.

5.

RESULTADOS

Normalmente, não é muito fácil o entendimento do assunto de Pilhas para os alunos do ensino
médio, geralmente os alunos alegam que são difícil devido às reações de oxirredução e também devidos
os cálculos envolvidos. Porém essa era a estratégia desse trabalho, pois o que se buscou foi mostrar
para os alunos que primeiramente eles têm que entender o funcionamento de uma pilha,
compreendendo como ocorrem as reações de oxirredução e de como os elétrons migram e somente
depois disso é que se deve partir para os cálculos matemáticos.
Dessa forma, com a vídeo - aula percebeu-se que o assunto passou da abstração para algo real,
o que somou no entendimento do mesmo. A parte mais interessante foi de mostrar que é possível
construir uma pilha com materiais simples e de conhecimento de todos como, por exemplo, o limão. A
turma mostrou-se mais envolvida com o assunto após o vídeo, ratificando que a utilização de mídias em
salas de aula é um recurso metodológico que pode ajudar muito no processo ensino-aprendizagem,
dependendo de como o professor faz uso deste recurso.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de softwares e mídias para o ensino de química é um recurso, que se bem
explorado, pode ser aproveitado por professores e alunos a medida que ajuda de maneira significativa
para o aprendizado de química, sendo que essa aprendizagem depende de sua integração ao currículo e
às atividades de sala de aula. Percebemos também a carência de materiais necessários para a realização
de uma aula prática que dificulta, em algumas ocasiões, o melhor entendimento do assunto e os vídeos
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educativos vem pra ajudar nessa melhor compreensão. E através desses vídeos e mídias aumenta as
possibilidades que possa ser compreendido de forma mais dinâmicas os conceitos eletroquímicos
envolvidos no assunto de pilhas.
A contextualização do conteúdo abordado sobre pilhas, através do uso do vídeo como recurso
didático, permitiu associar a atividade escolar a um contexto de lazer e entretenimento. A atividade com
o vídeo apresenta a função facilitadora para a aprendizagem significativa dos conceitos formais da
linguagem química e a inserção dos alunos e da mediação do professor ao uso das Tecnologias

7.
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RESUMO
Alguns estudos têm sido dedicados à educação pública de jovens e adultos, mas nenhuma
atenção foi direcionada a materiais didáticos aplicados ao processo ensino-aprendizagem no PROEJA. O
presente artigo refere-se a uma pesquisa sobre um método alternativo para o processo ensinoaprendizagem de Química. Tem como objetivo avaliar a contribuição de materiais alternativos como
suporte didático em experimentos de Química, bem como contribuir com o processo ensinoaprendizagem de Química em escolas sem estrutura laboratorial, principalmente, e motivar o educando
jovem e adulto para o aprendizagem significativa em Química. O trabalho, de caráter interventivo,
baseou-se numa pesquisa com abordagem quali-quantitativo, tendo como procedimento metodológico
a aplicação de questionários pré-testes, práticas experimentais com materiais alternativos de fácil
aquisição e questionários pós-testes entre os sujeitos de três turmas de PROEJA em saúde do CEEPS
(Teresina-PI). Trabalhou-se o experimento “destilação de simples” para o desenvolvimento de conceitos
básicos de mudanças de estado físico, substâncias e suas propriedades, misturas e processos de
separação. Investigou-se se esses materiais didáticos promovem uma aprendizagem significativa no
ensino de Química e a relação das condições das aulas experimentais com a elaboração do
conhecimento químico através da realização de experimentos com materiais alternativos.

Palavras-chave: ensino de Química, experimentação, material alternativo, aprendizagem significativa,
PROEJA
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1. INTRODUÇÃO
Para se chegar á excelência do processo ensino-aprendizagem é imprescindível a estreita relação
entre teoria e prática, fato amplamente difundido entre os profissionais da educação. No entanto, por
diversas circunstâncias, na realidade da maioria das escolas da rede pública brasileira essa relação não
existe, o que contribui para agravar os problemas do sistema educacional do País.
A busca por alternativas metodológicas para o ensino no PROEJA vai ao encontro de uma
problemática na educação de jovens e adultos – EJA, especialmente. A transmissão de conhecimentos
nas disciplinas da área de exatas, como a Química, Física e Biologia. Alguns estudos têm sido dedicados
ao PROEJA, mas nenhuma atenção foi direcionada a materiais didáticos aplicados ao processo ensinoaprendizagem no programa.
A utilização de material alternativo como suporte didático em aulas experimentais de Química pode
servir como ferramenta facilitadora do processo de aprendizagem do conteúdo químico? De que forma
práticas com esses materiais interferem ou promovem o processo de construção do conhecimento
químico? Que materiais (e/ou em quais experimentos) podem ser usados na elaboração de práticas que
promovam a absorção do conteúdo teórico por parte do aluno PROEJA? Será que os alunos conseguirão
elaborar novos conceitos, numa aprendizagem significativa, a partir destas práticas? Esses são
questionamentos que surgem durante as aulas ministradas em turmas de PROEJA, principalmente.
Diante disso, tem-se como objeto de pesquisa a investigação da eficiência de materiais alternativos
como suporte didático em experimentos de Química no PROEJA. Objetiva-se contribuir com o processo
ensino-aprendizagem de Química em escolas sem estrutura laboratorial, principalmente, e motivar o
educando jovem e adulto para o aprendizagem significativa em Química.
O projeto de pesquisa foi desenvolvido para o Programa de Especialização em Educação Profissional
Integrada a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI. O interesse pela pesquisa se deu em face das
experiências obtidas ao ministrar aulas de Química nas turmas de PROEJA no Centro Estadual de
Educação Profissional em Saúde – CEEPS, Teresina-PI. A ausência de laboratório de Ciências, para os
experimentos de Química, Física e Biologia, assim como as unânimes queixas dos alunos e professores
pela falta de organização do PROEJA no CEEPS condicionaram esse projeto de intervenção.

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
2.1 A experimentação no ensino de química
Um modelo significativo de materiais didáticos produzidos no contexto brasileiro tem como
características básicas a exposição sintética dos conteúdos, muitas vezes restrita a definições e
exemplos. Esses materiais apresentam atividades didáticas que enfatizem exclusivamente
aprendizagens mecânicas, com a mera memorização de fórmulas, nomes e regras, de forma
descontextualizada. É necessário que a didática de uma obra favoreça a apresentação de situaçõesproblema que proporcionem a compreensão dos fenômenos, bem como a construção de
argumentações. Para isso, de acordo com Soares e Cavalheiro (2003), os livros didáticos devem
apresentar a maior parte dos conteúdos voltados para o cotidiano e, sempre que possível, apresentem
alternativas experimentais que ilustrassem a aula ministrada.
Sabe-se que o efetivo alcance do conhecimento químico é facilitada pela investigação e observação.
Fato verificado na prática educacional. De acordo com Bizzo (2008) a experimentação é uma
investigação para relacionar o saber científico ao do educando. Além de demonstrar conhecimentos já
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apresentados, a experimentação deve ser sugerido sempre que houver desafios para entender outros
fenômenos e sempre que o conteúdo puder incluir experimentação. Com isso, além dos conteúdos
relacionados, o aluno aprende a manipular experimentos e a resolver problemas.
A experimentação leva a observação, que é a análise de um experimento com a mediação do
educador. Sendo que a atividade deve instigar perguntas e a elaboração de hipóteses. Com a
observação o aluno aprende a conteúdos tradicionais, a observar fenômenos e organizar dados (Bizzo,
2008). Ao lado do conhecimento específico da disciplina ou tema a ser estudado, devem ser criadas e
proporcionadas oportunidades para que os alunos se coloquem em ação e desenvolvam o raciocínio.
(PIAGET, 1973)
A experimentação é uma interrupção didática estratégica, na qual aluno é levado a relacionar e
interpretar os conceitos vistos em sala de aula com a prática dos experimentos, bem como obter a
explicação para os seus fatos observados cotidianamente.
A experimentação estimula melhor a reflexão. É a ferramenta facilitadora e um elo na
aprendizagem, a qual os professores de Química devem lançar mão dessa metodologia sempre que o
conteúdo permitir. Além do fator motivacional, as práticas laboratoriais envolvem os alunos,
despertando interesses às aulas de Química.
Material Alternativo e Experimentação em Química
Metodologicamente, deseja-se proporcionar aos alunos o encontro com diversos fenômenos
químicos e buscar compreendê-los. No entanto, percebe-se a limitação quanto ao caráter experimental
devido às dificuldades estruturais laboratoriais do ensino público ao nível estadual na maior parte das
regiões brasileiras. A situação atual da rede pública de ensino indica uma série de fatores que podem
contribuir de forma negativa para a qualidade do ensino, o que colaboram com a desmotivação do
professor. As escolas não oferecem o mínimo necessário para se realizar um bom trabalho. Aquelas que
dispõem de laboratórios não possuem o material para os experimentos.
Sabe-se que uma das dificuldades no ensino de Química é a concepção que muitos têm da Química
como uma disciplina difícil. E, às vezes, são as metodologias utilizadas que dificultam o processo.
Experimentos simples de serem realizados tornam as aulas mais atraentes e enriquecedoras,
proporcionam observar os fenômenos que, antes, ficavam apenas na teoria. Assim, os educandos
podem se apropriar ainda mais do conhecimento e ter melhor entendimento dos conteúdos.
A experimentação a partir de materiais alternativos, esporadicamente, é mencionada na literatura.
Sartori e col (2009) descrevem a construção de um destilador para separação de misturas homogêneas
simples e a sua aplicação na destilação de uma mistura de água e um corante alimentício, a partir do
emprego de materiais disponíveis no cotidiano. Utilizando-se materiais, como vidros de geléia, tubos de
ensaio, embalagens plásticas de detergente, mangueira flexível, fios de cobre, base e suportes de
madeira, pregos, resina epóxi e corante alimentício, o destilador teve um custo de aproximadamente R$
30,00 reais. De acordo com o autor, devido aos materiais utilizados, o destilador construído sofre de
limitações como: baixo calor de aquecimento, pois a temperatura da chama na lamparina é bem inferior
à encontrada quando se usa o Bico de Bunsen; e comprometimento da eficiência de condensação em
caso de solventes de elevada temperatura de ebulição, pois não ocorre recirculação dos vapores e dos
líquidos condensados.

2.2 A Aprendizagem Significativa
A construção do conhecimento será efetiva quando o ato de ensinar promove a criação de
possibilidades para produção do conhecimento. Paulo freire (1996) coloca que “Ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção.”
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Ausubel (1982), ao propor o esclarecimento de como é produzida aprendizagem escolar, estabelece
duas dimensionais diferentes de aprendizagem: a aprendizagem significativa e a aprendizagem
memorística. De acordo com o autor, a aprendizagem significativa é um processo de associação de
informações interrelacionadas. Ou seja, está relacionado com a forma de organizar o processo de
aprendizagem, referindo-se a maneira como o aluno recebe os conteúdos que deve aprender.
De acordo com a teoria de Ausubel, a estrutura cognitiva representada por todo o conteúdo
informacional previamente detido e armazenado pelo aprendiz concebe um fator influenciador no
processo de aprendizagem, pois estes conhecimentos em algum momento resultará na assimilação e
armazenamento de novos dados, de qualidade proporcional ao do conteúdo da estrutura prévia do
indivíduo. Isso é possivelmente integrável no denominado “ponto de ancoragem”, resultante do
conhecimento anterior. Neste mote as novas informações encontrará uma maneira de se integrar as
informações que o indivíduo já sabe.
Na aprendizagem significativa o aluno estabelece relações significativas entre os conceitos que
estão presentes na sua estrutura cognitiva e o novo conteúdo que é preciso aprender. Esse tipo de
aprendizagem tem vantagens em relação a aprendizagem memorística. Com a aprendizagem
significativa o conhecimento é retido e lembrado por mais tempo, aumenta a capacidade de aprender
outros conteúdos de uma maneira mais fácil, mesmo se a informação original for esquecida, e, uma vez
esquecida, facilita a aprendizagem seguinte. Dessa forma, é a aprendizagem mais adequada para o
aluno num processo com objetivos interdisciplinares também. (AUSUBEL, 1982)

3. METODOLOGIA
A pesquisa desenvolvida do tipo descritiva teve abordagem quali-quantitativo, tendo como foco de
análise as respostas dos questionários pré-testes e pós-testes dos alunos do 1o módulo dos cursos de
Enfermagem e Análises clínicas – PROEJA.
A amostra da pesquisa contou com um total de 30 sujeitos alunos do PROEJA, sendo dez de cada
sala investigada (duas de Enfermagem e uma de Análises clínica). Os sujeitos analisados foram de uma
mesma instituição, o Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde – CEEPS. Nesta escola em que
há uma integração dos conteúdos das três modalidades, educação básica, profissional e EJA, os sujeitos
são caracterizados pela sua heterogeneidade e complexidade. As diferenças estão desde a idade, que
varia de 18 a 50 anos, a diferenças instrucionais, culturais e socioeconômicas.
Para tanto, elaborou-se o questionário diagnóstico pré-teste, seguido de práticas experimentais
partindo de uma perspectiva de uso do método alternativo de materiais de fácil aquisição e confecção
na elaboração dos experimentos. Após a experimentação aplicou-se um questionário avaliativo pósteste para os alunos. Trabalhou-se o experimento “destilação de simples” para o desenvolvimento de
conceitos básicos de mudanças de estado físico, substâncias e suas propriedades, misturas e processos
de separação.
Nas perguntas dos questionários, direcionou-se para conteúdos da Química do primeiro ano do
ensino médio que pudesse incluir a experimentação, abordados do 1º módulo da modalidade PROEJA.
No pré-teste, abordou-se conteúdos da química com enfoque nos métodos de separação de misturas
assim como no processo de destilação simples.
Questionário: Pré-teste
1) Como é chamado o processo de separação dos componentes de uma mistura?
2) Água salgada constitui uma mistura (homog. ou heterog.) ou uma substancia pura? Por que?
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3) Qual o método de separação dos componentes de uma mistura de água com sal?
4) Para que serve a destilação simples?
5) Como ocorre a separação dos componentes (sal + água) da mistura? Descreva o processo de
destilação.
6) a destilação é um processo físico ou químico? Por que?
No segundo questionário (pós-teste) além das perguntas do pré-teste, colocou-se seis itens a
mais, com o propósito de instigar os alunos quanto ao entendimento de outros fenômenos relacionados
ao experimento “destilação simples”, efetivar assim a verificação da influência do método experimental.
Os sete itens adicionais incluídos no questionário pós-teste são mostrados a seguir.
Questionário: pós-teste
7) Onde esta ocorrendo a condensação e porque ela ocorre?
8) Qual o nome do processo que você utilizou para separar os componentes da mistura inicial?
9) Onde esta ocorrendo a ebulição e porque ela ocorre?
10) Qual o aspecto da substância recolhido e transferido para o copo?
11) Quais os processos físicos envolvidos na destilação?
12) Quais outras misturas você poderia separar através da destilação? Dê pelo menos dois exemplos de
misturas cotidianas que poderia ser separadas por este método.
A aplicabilidade do método foi avaliado através da utilização de materiais encontrados
facilmente nas residências como lâmpadas incandescentes “queimadas”, espaguete, madeira e pregos,
conforme tabela (1).
Tabela 01. Materiais utilizados no experimento
Prática
Destilação
simples

Materiais utilizados
Tábua (38x14 cm) de 1,5 cm de espessura, 50 cm de ripa; pregos
Espaguete (1,5 m)
Lâmpadas incandescentes, copo e seringa com agulha descartáveis
Algodão, durepox®, 100 ml de álcool e 3 latas de leite vazias
Água com açucar (ou refrigerante de cola)

A construção do destilador alternativo se deu com base na estrutura de uma aparelhagem para
destilação simples utilizada em laboratório de Ciencias e Química. Recipientes a partir de lâmpadas
servirão como Erlenmeyer bem como do recipiente substituto do balão de destilação. Uma base de
madeira foi construída para servir de suporte para o destilador, como mostra a figura (1). Como
condensador, utilizou-se cerca de 1,0 m de espaguete (transparente) usados em cadeiras.
A montagem do aparelho (destilador alternativo) foi feita com os próprios alunos no dia anterior
a realização do procedimento experimental. Os procedimentos da montagem bem como da prática de
Destilação simples são sintetizados a seguir.
Procedimentos realizados no experimento destilação simples com material alternativo.
1) Construa o suporte utilizando pregos para fixar a ripa na tábua de madeira (38x14cm). Na parte
superior do suporte fixar também um pedaço de madeira com inclinação de 45o, de forma que permita
apoiar o condensador.
2) Utilize as duas latas vazias sem tampas, uma sobre a outra, e faça uma semi-abertura na lata superior
que possibilite o encaixe do frasco de destilação (balão de destilação). Faça uma abertura na lateral da
lata inferior para colocar a lamparina e controlar a chama.
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3) Com o auxílio de uma seringa descartável, coloque cerca de 100 mL de refrigerante cola no balão de
destilação, com a boca do gargalo devidamente vedada com o durepox, como mostra a figura 3;
conecte-o a uma das extremidade do espaguete (figura 4). A outra extremidade do espaguete deve ser
conectada ao segundo recipiente vazio feito de lâmpada (Erlenmeyer).
4) Coloque o frasco com a mistura (refrigerante) sobre o suporte feito de latas.
5) Acender o pavio da lamparina de algodão embebido de álcool e deixar aquecer a mistura até o
borbulhamento.

4. RESULTADOS E DICURSSÕES
A estrutura montada do destilador simples alternativo utilizado na separação em funcionamento,
análogo ao equipamento de um laboratório, está na figura (1).

Figura 2. Foto representativa da aparelhagem da destilação simples construído com materiais
alternativos de fácil aquisição. À direita, a solução em ebulição.
A seguir serão apresentados os resultados obtidos da coleta dos dados da pesquisa, considerando os
itens propostos nos questionários pré-teste e pós-teste do tópico anterior.
Tabela 02. Resultado do questionário pré-teste
Item

o

N de acertos

Respostas

Porcentagem

01

Separação de misturas (19)
Desdobramento de misturas (7)
Não sabe e/ou outras (4)

7

23,3%

02

Substância pura (8)
Mistura homogênea (12)
Mistura heterogênea (10)

12

40,0%

03

Filtração (16)
Destilação simples (5)
Não sabe e/ou outras (9)

5

16,7%

04

Para separar misturas (19)
Para filtrar (3)
Não sabe e/ou outras (8)

05

não houve respostas

0

0%

06

Físico (17)
Químico (13)

17

56,7%

19
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63,3%

Tabela 03. Resultado do questionário pós-teste.
Item

o

N de acertos

Respostas

Porcentagem

01

Separação de misturas (17)
Desdobramento de misturas (10)
Não sabe (3)

10

33,3%

02

Substância pura (1)
Mistura homogênea (22)
Mistura heterogênea (7)

22

73,3%

03

Filtração (4)
Destilação simples (25)
Não sabe (1)

25

83,3%

04

Para separar misturas homogêneas(30)
Para filtrar (0)
Não sabe (0)

30

100%

05

---------

20

66,7%

06

Físico (24)
Químico (6)

24

80%

07

----

10

33,3%

08

----

26

86,7%

09

----

21

70,0%

10

----

25

83,3%

11

----

24

80%

12

----

18

60%

A eficiência do processo com o material didático-alternativo é testada analisando-se os
questionários aplicados antes e depois do experimento. Com os resultados analisados a parir dos
questionários, tabelas (2) e (3), observa-se que a maioria das respostas do pós-teste apresenta uma
porcentagem alta de acertos. Trabalhou-se o conteúdo substâncias e misturas além do conteúdo
separação de misturas, envolvidos na prática.
Comparando-se os resultados das tabelas (3) e (4), obtidos nos questionários pré-teste e pósteste, respectivamente, obteve-se o aumento de desempenho, exposto no gráfico da figura (2) a seguir.

Figura 2. Gráfico de aumento de desempenho no seis primeiros itens abordados nos dois questionários.

A capacidade demonstrada pelos educandos na interpretação de dados relacionados ao fenômeno
estudado na experimentação, envolvendo transformação, propriedades e estados físicos da matéria,
pode ser constatado com aumento de desempenho no questionário pós-teste.
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No item 01, não houve muita diferença nas respostas de antes e depois do experimento, o que
pode ser atribuído ao seu caráter mais teórico da pergunta. Já o problema do item 02 foi bem mais
compreendido após o experimento, com 10 acertos (90%) a mais do que no teste inicial. Neste caso o
aluno uniu o pouco conhecimento do conteúdo visto em sala de aula ao proporcionado pela prática
experimental intermediada pelo professor para conseguir a resposta do problema. Ele foi levado a
relacionar e interpretar os conceitos vistos em sala de aula com a prática dos experimentos.
Quanto ao item 03, contendo a pergunta título do experimento, possibilitou ao aluno superar as
dúvidas quanto ao método adequado àquele processo de separação de mistura, haja vista que 25 dos
alunos (83,3% dos participantes) conseguiram associar problema ao método adequado a resolução
desse problema.
Outros fenômenos como mudança de estado e propriedades físicas da matéria também foram
testados, a partir do item 7 do questionário avaliativo. Assim a experimentação pode ter proporcionado
a evolução nos resultados do questionário avaliativo pós-teste.
Os resultados obtidos dos itens 7, 8, 9, 10, 11 e 12, pós-teste, também são significativos e podem
ser atribuído a instigação proporcionada pelo tema destilação simples no experimento. Compreendeuse, nos itens 7, 10 e 11, os conteúdos mudança de estado e, no item 9, propriedades físicas da matéria.
Haja vista que foram observados no experimento destilação simples os processos de ebulição e
condensação em função do ponto de ebulição da água. Neste caso o aluno foi desafiado a entender tais
fenômenos ligado ao tema sugerido no experimento “destilação simples”.
O tema sugerido para a experimentação proporcionou entender outros fenômenos existentes
relacionados ao experimento proposto, tais como propriedades da matéria e mudança de estado físico,
conforme Bizzo (2008). De fato, e como coloca Paulo freire (1996), o processo de ensinar não se resume
a transferir conhecimento, mas a possibilidade de criar as possibilidades para a sua produção ou a sua
construção, esse medo abre possibilidade de criação por parte do aluno.
No item 6, com seu expressivo resultado no questionário avaliativo pós-teste, avaliou-se o
entendimento dos alunos quanto ao tema transformações da matéria, físicas e químicas. Isto é, o
experimento proporcionou aos educandos identificar um processo que não ocorre reação Química,
compreendendo melhor a diferença entre fenômenos físicos e fenômenos químicos que ocorrem
constantemente na natureza e no seu cotidiano.
Na abordagem dada ao conteúdo propriedades físicas dos componentes da mistura trabalhada na
prática, os alunos entenderam o porquê do açúcar não evaporar também junto com a água durante a
fervura. Fato compreendido devido ao ponto de ebulição do açúcar e dos outros componentes da
mistura (refrigerante cola) serem bem elevado em relação ao ponto de ebulição da água
(aproximadamente 100 oC), entendendo, também, com isso o porque do controle da temperatura ao
atingir a ebulição.
Os resultados obtidos, analisados e interpretados no item anterior norteiam e dão um
embasamento à resposta aos questionamentos colocados no início deste trabalho. Mostraram-se
positivos em relação à transmissão e elaboração do conhecimento Químico aos alunos do PROEJA.
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5. CONCLUSÃO
Os resultados obtidos, analisados e interpretados no item anterior norteiam e dão um
embasamento à resposta aos questionamentos colocados no início deste trabalho. Mostraram-se
positivos em relação à transmissão e elaboração do conhecimento Químico aos alunos do PROEJA.
Quali-quantitativamente, este tipo de experimentação com material didático alternativo se
mostrou eficiente em vários aspectos: na forma de aquisição do conhecimento que o possibilita uma
relação da prática com a teoria; na facilidade de aquisição e confecção do equipamento utilizado na
prática, pois como foi visto os próprios alunos puderam confeccionar o destilador; motivacional, pois os
alunos fogem da rotina da sala de aula recebendo a missão, a partir de um roteiro, de construir um
equipamento com materiais de baixo custo que os possibilitem o entendimento do experimento e
apropriação do conhecimento.
Como visto anteriormente, a capacidade demonstrada pelos educandos na interpretação de
dados relacionados ao fenômeno estudado na experimentação foi constatado com aumento de
desempenho no questionário pós-teste. Desta forma a experimentação proporcionou a aprendizagem
dos conteúdos químicos, a partir da instigação provocada nos problemas. O tema sugerido para a
experimentação proporcionou entender outros fenômenos existentes relacionados ao experimento
proposto, tais como propriedades da matéria e mudança de estado físico.
A elaboração e aplicação de experimentos, além de propiciar um eficiente recurso para a
fixação de conteúdos (ampliando a abordagem dos assuntos), possibilitou a maior participação dos
alunos, muitas delas propiciando a troca de informações e o debate, o que torna o aprendizagem mais
dinâmica e mais significativa.
Outro fator positivo, talvez o mais importante para a realidade do PROEJA nas escolas
estaduais do Piauí, é o baixo custo dos materiais adquiridos e utilizados na confecção do destilador, bem
como a aplicabilidade evidenciada pelos próprios alunos. Viu-se que dependendo do experimento a ser
elaborado tem-se um material didático alternativo. Práticas de análises qualitativas que não requerem
tanta exatidão e com finalidade de demonstrar, ilustrar, esclarecer acontecimentos (fenômenos e /ou
transformações físicas e/ou químicas) da matéria podem ser realizados utilizando-se de materiais
didáticos alternativos de fácil obtenção e de baixo custo.
Dessa forma, tem-se na aplicabilidade desses materiais uma forma de superar os aspectos
negativos da maioria das escolas públicas do Brasil, como a falta de laboratórios e de material didático
para PROEJA. Além de fugir das tradicionais rotinas das aulas com exposição dos conteúdos e resolução
de exercícios de fixação em sala de aula apenas, tem-se com esse método uma forma motivar os
educandos jovens e adultos para as aulas de Química, passando a trabalhar roteiros de práticas, o
planejamento de práticas experimentais, havendo assim uma interação, exposição de seus
conhecimentos empíricos, suas vivencias bem como a socialização dos sujeitos do PROEJA com suas
diversas especificidades.
Ressalta-se que a utilização de materiais alternativos nem sempre suprem ou substituem a
prática de laboratório, mas auxiliam na facilitação da aprendizagem significativa. Pode preencher uma
lacuna existente na modalidade PROEJA, por exemplo, devido aos vários fatores específicos que
dificultam o aprendizado dos sujeitos dessa modalidade.
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo a utilização de indicadores naturais para a identificação de pH
em sala de aula para descrever um dos conceitos de ácidos e bases, além de fazer com que haja o
despertar do interesse do alunado pela química utilizando-se de materiais do dia a dia, sendo realizada
com alunos do 2º ano do Ensino Médio em uma escola pública do município de Manaus-AM. A prática
de pH foi desenvolvida para facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, buscando o
interesse por parte dos mesmos. Essa prática foi realizada em 3 turmas do 2º ano do Ensino Médio, no
período Vespertino. Essa atividade foi parte dos trabalhos realizados pelo Projeto PIBID-IFAM que tem
como um de seus objetivos, criar materiais didáticos e metodologias inovadoras para o Ensino de
Química e Ciências Biológicas, valorizando as características específicas da Região Amazônica e aplicá-los
para a verificação de sua exequibilidade. Com o desenvolvimento da prática percebemos ser uma boa
alternativa para as escolas que não possuem laboratório sem ser necessária a utilização de práticas
convencionais, não deixando assim o educandos sem atividades práticas por não existir laboratório na
escola.

Palavras-chave: Indicadores Naturais, pH, Ensino de Química.
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1. INTRODUÇÃO

Este presente artigo trata-se de uma atividade prática que foi realizada em sala de aula com
alunos do 2º ano do Ensino Médio em uma escola de Manaus para a determinação do pH em sala
de aula com uso de indicadores naturais. Tendo como objetivos descrever um dos conceitos de
ácidos e bases, além de despertar o interesse do alunado pela química utilizando-se de materiais
do dia a dia.
No nosso cotidiano, muitas vezes nos questionamos onde podemos encontrar ácidos e bases.
Este é um dos conceitos que mais tem evoluído com o desenvolvimento da Química. O conceito
de ácidos e bases mais aceito, e um dos que tem elucidado o papel do solvente em reações ácidobase, é aquele proposto independentemente por J.N. Brønsted e T.M. Lowry em 1923. “Ácido é
definido como um doador de próton e base como um receptor de próton”. Esta definição tem
uma importante implicação: Uma substância não pode atuar como ácido sem a presença de uma
base para aceitar o próton, e vice-versa. Percebendo a grande influencia que os ácidos e bases
possuem em nossas vidas, verificamos a necessidade de se fazer uma aula prática abordando o
assunto utilizando-se de materiais do cotidiano.
O estudo investigativo foi de caráter bibliográfico, campo, observação, e aplicação da
atividade utilizando-se da pesquisa qualitativa para a coleta de análise de dados. Segundo Flick,
a pesquisa qualitativa encontra-se em um processo de propagação, com o surgimento de novas
abordagens e métodos. (FLICK, 2009. pág. 05).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 ENSINO DE QUÍMICA

O ensino da química seria bem mais simples e agradável se fossem abandonadas as
metodologias ultrapassadas muito utilizadas no ensino tradicional, isto é, os métodos onde os
únicos recursos didáticos utilizados pelo professor para repassar os conteúdos aos alunos são o
quadro e o pincel. Para confirmar essa ideia Bernardelli (2004) afirma que “é necessário investir
mais nos procedimentos didáticos alternativos”.
E, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) para o Ensino Médio é,
Através do desenvolvimento de competências nos domínios da representação e
comunicação, investigação e compreensão e da contextualização sócio-cultural, o
ensino de Química deve possibilitar aos alunos usar conhecimentos para pensar e
se posicionar criticamente acerca de questões envolvendo Ciência, Tecnologia e
Sociedade. Os alunos podem desenvolver assim, uma consciência permanente e
perceber as vantagens e as limitações de fatos e fenômenos do mundo físico e
social onde vivem, para que possam tomar decisões e resolver problemas no
sentido de buscarem melhorias de vida para sua comunidade (BRASIL, 2002).
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Segundo Santos apud Rosa objetivo central do Ensino de Química [...] é o de contribuir para
a formação do cidadão, o que implica a necessidade de vincular o conteúdo químico ensinando
com o contexto social no qual o aluno está inserido. (p. 23). Toda esta concepção de ensino de
química, se deu na educação de ciências, em 1970, onde se começou a ser defendida a ideia, nos
cursos de ciências, que se incluísse o ensino de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Podemos
explicar a ideia deste movimento pelas consequências causadas pelos impactos da ciência e da
tecnologia na sociedade moderna. Ou seja, as necessidades extremas dos indivíduos de tal
sociedade e falando necessariamente nos educandos, de eles adquirem conhecimentos científicos
que levem a participarem como verdadeiros cidadãos na sociedade, agindo de forma ativa e
crítica, nas tomadas de decisão.
Assim sendo, os conteúdos de ensino não devem se resumir apenas em conteúdos científicos,
devendo ser elaborados e relacionados com os fatos sociais. Mas, alguns educadores conceituam
este movimento de natureza-cultural e marcadamente políticas, atribuindo ao ensino da Química
a importância de possibilitar ao aluno uma nova leitura de mundo, da sua realidade.
Concordamos com Maldaner, quando afirma que:
Para organizar um programa de Ensino de Química, precisamos identificar
situações de alta vivência dos alunos para que, sobre elas, possam formar seu
pensamento químico imediato pela ação do professor e pela linguagem química. É
necessário também que tais situações permitam desenvolver um conjunto de
conceitos químicos importantes e centrais na constituição do pensamento químico
moderno junto aos alunos, sendo assim por mim denominados de “situações
conceitualmente ricas”. (Maldaner apud Rosa, 2000, p.26)
Ou autor que gostaríamos de ressaltar é Mortimer e Machado ao afirmarem que:
Assumimos que a aula de Química é muito mais do que um tempo durante o qual
o professor vai dedicar-se a ensinar química e os alunos aprenderem alguns
conceitos e desenvolverem algumas habilidades. É espaço de construção do
pensamento químico e de (re) elaborações de visões de mundo e, nesse sentido, é
espaço de constituição de sujeitos que assumem perspectivas, visões e posições
nesse mundo. Sujeitos que aprendem várias formas de ver, de conceber e de falar
sobre o mundo. (Machado; Mortimer apud Rosa 2005, p.24)
Já nos dizeres de Chassot apud Rossi: Um ensino que busque cada vez mais propiciar que a
química possa ser um instrumento de leitura da realidade e facilitadora de aquisição de uma
visão crítica da mesma e, assim, possa contribuir para modificá-la para melhor.
Apesar de todas estas concepções a respeito do Ensino de Química por estes autores temos
notado a sua reduzida adoção por parte dos educadores, em virtude do modelo usual de formação
docente, justificando a intensificação de pesquisas sobre o pensamento e a formação de
professores de Química. A maioria dos cursos de Licenciatura em Química ainda estar baseada
em uma visão muito simples, na qual, ensinar é fácil, basta apenas se saber o conteúdo e dominar
algumas práticas pedagógicas (Rosa pág. 25, 2008 ). Esta visão é reforçada nas aulas onde se
adota o modelo de ensino-aprendizagem, centrado na transmissão-recepção, pela ausência e
despreocupação dos formadores com elaborações conceituais dos conteúdos que ministram para
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torná-los adequados ao ensino dos futuramente professores nas escolas de nível médio e
fundamental, livrando-os assim de serem “prisioneiros” e “dependentes” de livros didáticos.

2.2 REFLEXÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Atualmente um dos maiores desafios nas Universidades está relacionado com a formação de
professores para a Educação Básica, ou seja, na formação de professores que vão atuar no ensino
formal, contribuindo para que os nossos jovens exerçam conscientemente a sua cidadania, no que
diz respeito a sua formação técnico-científico cultural.
Uma questão preocupante é o significado do ensinar e do aprender e as suas respectivas
implicações para as estratégias de ensino adotadas pelos professores. As diferenças entre o
ensinar e o aprender está presente no discurso cotidiano como em teorias psicológicas sobre a
aprendizagem e sobre o desenvolvimento psicológico, ou seja, o professor não participa
diretamente do processo de aprendizagem do aluno. Ensinar e o aprender seriam dois processos
indissociáveis, formando uma unidade delimitadora do campo de constituição do indivíduo na
cultura, o que implica a participação direta do professor na constituição de processos psíquicos
do aluno.
É de extrema importância o repensar de suas práticas pedagógicas por parte dos educadores,
haver diálogo entre aluno e professor para que haja um melhor envolvimento durante as
exposições e assim o professor ser capaz de realizar suas aulas de acordo com a realidade de seus
alunos concordamos com Machado quando menciona que:
[...] aula de química é muito mais do que um tempo durante o qual o professor vai
dedicar-se a ensinar Química e os alunos a aprenderem alguns conceitos e
desenvolverem algumas habilidades. Com os olhos da perspectiva históricocultural, aula de Química é espaço de construção do pensamento químico e de
(re)elaborações de visões de mundo e, nesse sentido, é espaço de constituição de
sujeitos [...]. Desse ponto de vista aula de Química é espaço de participação em
um diálogo: interrogar, escutar, responder, concordar, etc. É participar todo e com
toda a sua vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, com o corpo
todo, com suas ações (Machado apud Pessoa, 2000).

2.3. INDICADORES NATURAIS

Segundo Mateus (2008), substâncias que mudam de cor com ácidos e bases são chamadas de
indicadores. (p.59). Alguns exemplos de indicadores naturais são: flores vermelhas, amarelas,
rosas, folhas verdes, repolho, beterraba, manjericão entre outras flores e frutas que podem ser
extraídas e possuem cor. Ainda nos dizeres de Mateus (2008) “são utilizados como indicadores,
uma vez que possuem uma substância coloridas em sua seiva chamada antocianinas.
Antocianinas são responsáveis pela coloração rosa, laranja, vermelha, violeta e azul da maioria
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das flores, isso faz com que possam ser usados como indicadores, facilitando a visualização na
mudança de cor. (p. 58).
Para indicar a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução líquida, usa-se uma
grandeza chamada de pH, (potencial hidrogeniônico) que nada mais é do que a quantidade de H+
livres em uma determinada solução. A escala de pH ( ver Figura 1 e Figura 2) em uma
temperatura ambiente (25 °C) a medida do pH de uma solução líquida for menor do que 7, indica
que esta é acida, se for maior do que 7, indica que é alcalina ou básica e se for igual a 7, neutra.
Os valores de pH de uma solução líquida variam com a temperatura. Os indicadores ácido-base,
são ácidos ou bases orgânicas fracos em que os pares conjugados apresentam cores diferentes.
Geralmente são pigmentos extraídos de plantas, formando corantes solúveis em água, cuja cor
depende do pH. A mudança rápida que ocorre no ponto estequiométrico de uma titulação é,
portanto, sinalizada por uma mudança rápida da cor do corante à medida que responde ao pH.
Dada a subjetividade em determinar a mudança de cor, os indicadores de pH não são
aconselháveis para determinações precisas de pH. Neste caso, é necessário usar um aparelho
medidor de pH.

Figura 1 - Escala de pH

Figura 2 – Escala de pH

3. METODOLOGIA
3.1 Identificação do problema
Um dos principais objetivos do PIBID é criar materiais didáticos e metodologias inovadoras
para o Ensino de Química e Ciências Biológicas, valorizando as características específicas da
Região Amazônica e aplicá-los para a verificação de sua exequibilidade, desta forma, vendo a
necessidade e a dificuldade dos alunos na compreensão do assunto de pH, percebeu-se a
necessidade da realização da prática utilizando-se de indicadores naturais, ou sejam indicadores
que estão no cotidiano dos alunos e de plantas da Região Amazônica.
Primeiramente fez-se observação durante as aulas teóricas nas turmas dos 2º ano e percebeuse as principais dificuldades partes dos alunos, feita esta análise decidimos que a prática seria
realizada nas três turmas e também decidiu-se o dia da realização da prática.
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3.2 Preparação dos indicadores
Dentre os indicadores naturais que foram utilizadas como indicadores foram Beta vulgaris
L.(beterraba), Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle. (Limão) e Caryophyllus aromaticus L.
(Cravo-da-índia) sendo que na Tabela 1 estão descritas algumas informações sobre as mesmas. A
obtenção do extrato da beterraba foi feita com uma mistura da fruta com água em uma proporção
de 2:5 (m(g)/V(mL)), sendo um quarto de beterraba pesando-se 2g para 5mL de água, vale
ressaltar que a água encontrava-se em na temperatura ambiente (25ºC). O extrato do limão
também foi feita da mesma forma usando-se a proporção de 2:5 (m(g)/V(mL)), ou seja, uma
banda de um limão para 5mL de água, encontrando-se também em uma temperatura ambiente,
feito isso por cada grupo de alunos, obtendo-se assim as soluções de indicadores. Já com o
cravo-da-índia para o preparo do indicador ferveu-se água e levou-se em uma garrafa térmica,
pois na escola não existe laboratório de Química.
Antes de iniciarmos a realização da atividade prática montou-se uma tabela (Ver Tabela 2)
juntamente com os alunos sobre a coloração esperada e correspondente de cada indicador em
diferentes soluções que seriam utilizadas na prática que seria realizada em sala de aula.

Tabela 1 – Informações sobre os indicadores naturais
Espécie

Nomes populares

Família

Origem

Beta Vulgaris L.

Beterraba

Quenopodiaceas

Europa

Citrus aurantifolia
(Christm.) Swingle.

Limão

Rutaceae.

Brasil

craveiro-da-índia,
cravina-de-túnis,
cravoária,

Myrtaceae

Européia

(Nome cientiífico)

Caryophyllus aromaticus
L

rosa-da-índia.
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Tabela 2 – Colação esperada nas diferentes soluções
SOLUÇÕES

Beterraba + Água

Beterraba + Hidróxido de Sódio

Beterraba + Vinagre

Coloração Esperada =

Coloração Esperada =

Coloração Esperada =

Rosa

Rosa

Incolor

Cravo da índia + Vinagre

Cravo da índia + Hidróxido de
Sódio

Cravo da índia + água

Coloração Esperada =

Coloração esperada =
Coloração Esperada =

Marrom claro

Marrom
Marrom Claro

Limão + Vinagre

Limão + Hidróxido de Sódio

Limão + água

Coloração Esperada =

Coloração Esperada =

Coloração Esperada =

Verde claro

Incolor

Verde claro quase incolor

3.3 Variação do pH – Mudança de Cor
Para variar a alcalinidade do corante foi utilizada uma solução de Hidróxido de Sódio (Soda
Cáustica) e para variar a acidez foi utilizada uma solução de ácido acético comercial (Vinagre
Virrosas). Foi utilizado um medidor para fazermos o controle da quantidade de cada solução
tanto de indicadores quanto das soluções.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Essa prática foi aplicada no total de 3 aulas práticas, sendo uma com cada turma, realizada em
sala de aula para alunos da 2º ano do Ensino Médio. No desenvolver dessa atividade procurou-se utilizar
materiais de baixo custo, fácil aquisição e presentes no cotidiano do aluno. Ao passo que a prática era
desenvolvida pelos próximos alunos, percebeu-se o grande interesse por partes dos alunos e pediu-se que
os mesmos anotassem as dúvidas, para que fossem discutidas posteriormente à prática. Todos os alunos
contribuíram com a realização da prática, trazendo de suas residências os materiais que foram necessários
para a realização da atividade.
Foi notória a participação dos alunos, também sendo possível notar o interesse por parte dos
mesmos e que houve uma melhor compreensão do assunto, isso foi possível observar pelos
questionamentos que eram feitos a eles, sendo respondido pela a maioria dos alunos, o que não acontecia
nas aulas teóricas sobre o assunto. Durante a realização da prática foi possível perceber a curiosidade e
apreensão dos mesmos, por perceberam os diferentes tipos de cor em soluções diferentes usando-se os
mesmos indicadores (Ver figura 3), e acima de tudo naturais, presentes em suas vidas. Observando as
diferentes colorações obtidas (Ver figura 4) para um mesmo indicador nas diferentes soluções (ponto de
viragem), iniciamos um debate em sala de aula (Ver Figura 5), explicando o ocorrido e indagando os
alunos, sobre o porquê da mudança de cor. Durante a realização da prática pode-se observar o interesse
dos alunos em saber mais sobre o assunto de pH e pudemos observar que havia debates entre eles durante
o ponto de viragem. (Ver Figura 6)

Figura 3 – Alunos curiosos e apreensivos / mudança de cor
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Figura 4 – Coloração Obtida

Figura 5 – Debate em sala de aula
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Figura 6 - Debate entre os alunos durante realização da atividade prática

Notou-se que a utilização de materiais do cotidiano houve um maior interesse por partes dos
alunos, concordamos assim com Suoto & Wisniewski quando afirmam que [...] a realização de
experimentos com materiais caseiros [...] é um instrumento mais favorável para estimular os alunos a
estudar com obstinação os conteúdos das disciplinas, neste caso a Química. Com a realização da prática
os obstáculos esperados foram alcançados, pois ainda segundo Suoto & Wisniewski [...] para aprender
química basta usar a criatividade e que pelo fato de a ciência estar entrelaçada ao nosso redor a
construção do conhecimento se dá mais facilmente, pois se faz o uso de materiais acessíveis.
Ao término da realização da prática, iniciou-se um debate com os alunos para falar mais da
realização da prática e surgiram algumas perguntas, dentre elas: 1. Por que ocorreu o aquecimento da
água em contato da Soda Cáustica (Hidróxido de Sódio)? 2. O que é ponto de viragem? Uma tabela foi
feita no quadro branco para explicar as diferenças de cores dentre outras perguntas. Pediu-se ao final da
atividade que cada grupo pesquisasse outros indicadores naturais caracteríiticos da região amazônica e
que fizessem um relatório da atividade realizada em sala de aula.

5. CONCLUSÃO
A aula prática utilizando como tema a utilização de indicadores naturais para a determinação do pH
em sala de aula mostrou-se eficiente no seu objetivo de despertar o interesse do aluno do Ensino Médio
pela Química. A atividade proporcionou a abordagem e discussão de conteúdos da Química, bem como
sua relação com aspectos da vida cotidiana dos alunos já que os materiais utilizados foram materiais
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presentes na vida dos alunos, desta forma, alcançou-se uma grande participação dos alunos, decorrente de
sua maior motivação e interesse. O emprego da cor das soluções proporcionou uma boa participação dos
alunos durante a aula, os quais demonstraram grande interesse e curiosidade.
Por meio da metodologia proposta neste trabalho, foi possível a execução de um procedimento de
ensino do assunto de pH para alunos do Ensino Médio, levando em conta os materiais presentes no dia a
dia do aluno e acima de tudo o baixo custo envolvido no experimento e à facilidade do método, o qual
pode ser realizado pelos próprios alunos em sala de aula podendo ser refeito em suas casas. O tema “pH”
é interdisciplinar, tendo em vista que engloba várias áreas do conhecimento. Dessa forma, o conteúdo de
aprendizagem “pH” permite que os aprendizes percebam as relações existentes em um mesmo assunto
apresentado sob diferentes aspectos. O experimento acarretou curiosidade e interesse por ser uma
atividade diferenciada, bem como incentivou a participação ativa dos alunos.
Por meio desse trabalho prático, os estudantes foram estimulados a desenvolver o trabalho em equipe,
a organização, a observação e a relação entre as diversas áreas do conhecimento, percebendo assim que o
conhecimento pode ser apresentado de maneira não fragmentada, que são complementares, alcançando-se
assim o que é proposto pelo PCN (2006), uma visão interdisciplinar.
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RESUMO
O algodão que é considerado a mais importante das fibras têxteis, naturais ou artificiais, é
também uma planta de grande aproveitamento que oferece os mais variados produtos de utilidade,
sendo avaliada a terceira matéria-prima mais importante para a produção do biodiesel nacional. O óleo
de algodão contribui com 5% dos dois bilhões de litros de óleo que o Brasil usa hoje para a produção de
biodiesel. A quantidade de óleo presente na semente do algodão é baixa em relação a outras culturas,
com uma média de 14%. Para cada litro de óleo, são necessários 12 quilos de algodão. Apesar do baixo
potencial de óleo, a vantagem do algodão em relação às outras culturas é o preço. O custo de produção
para conversão em biodiesel é um dos mais baratos que existem, além de existirem pesquisas para se
desenvolver mais variedades com alto teor oleico. O presente trabalho visa à importância da utilização
do caroço de algodão para geração de biocombustível no Nordeste Brasileiro como fonte de
sustentabilidade ambiental, econômica e social para a Região Nordestina.

Palavras-chave: algodão, óleo, biocombustível.
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1. INTRODUÇÃO
O biodiesel é um biocombustível derivado de óleos vegetais, renovável, para uso em motores
diesel, sejam eles para transportes ou para geração de outro tipo de energia, podendo substituir parcial
ou totalmente combustíveis de origem fóssil (ECODIESEL, 2010).
Este tem grande relevância no Brasil e no mundo, o que reflete a preocupação do mercado em
diminuir sua dependência frente aos combustíveis fósseis. A produção de biodiesel traz uma série de
externalidades positivas para a economia que a incentiva, como, por exemplo: a menor dependência de
importação de diesel, dado o aumento da utilização do biocombustível (mistura do biodiesel no diesel);
fomenta a criação de mais empregos, por estar atrelada a cadeia agrícola; sua importância ecológica,
pois contribui com a redução das emissões de dióxido de carbono na atmosfera (OLIVEIRA, 2008).
Não existe uma tecnologia que permita trabalhar com todos os tipos de plantas oleaginosas,
como algodão, dendê (palma), mamona, soja, girassol, canola, pinhão manso, entre outras, bem como
com gordura animal (KOURI, 2007).
O algodão, que é considerado a mais importante das fibras têxteis, naturais ou artificiais, é
também uma planta de grande aproveitamento que oferece os mais variados produtos de utilidade. É a
terceira matéria-prima mais importante para a produção do biodiesel nacional, fica atrás apenas da soja
e do resíduo de suínos. O óleo de algodão contribui com 5% dos dois bilhões de litros de óleo que o
Brasil usa hoje para a produção de biodiesel. A quantidade de óleo presente na semente do algodão é
baixa em relação a outras culturas, com uma média de 14%. Para cada litro de óleo, são necessários 12
quilos de algodão. Apesar do baixo potencial de óleo, a vantagem do algodão em relação às outras
culturas é o preço. O custo de produção para conversão em biodiesel é um dos mais baratos que
existem, além de existirem pesquisas para se desenvolver mais variedades com alto teor oléico (ROYO,
2010).
O plantio de algodão não será feito exclusivamente para produção de biodiesel, uma vez que o
teor de óleo é inferiores às demais plantas. No entanto, se junto a locais onde já é cultivado para área
têxtil for aproveitado o semente para produção de combustível, ao invés de usá-lo para ração animal, o
uso dessa cultura passa a ser interessante, uma vez que resultará em maior aproveitamento da planta.
(BAZZO, 2007)
O custo para produzir biodiesel a partir do algodão é um dos mais baratos no mundo. Apesar
do teor de óleo ser baixo, o plantio por ano é de 3.800 cultivares de algodão em 101 países, em uma
área média de 34 milhões de hectares, uma produção de 25 milhões de toneladas de fibra, em torno de
40 milhões de toneladas de grão, o que dá uma quantidade muito grande de óleo. O óleo de algodão é
mais barato do que o óleo de soja, muito mais barato do que o óleo da mamona, muito mais barato do
que o óleo de girassol. Já achamos materiais com até 35% de óleo, mas com comprometimento de fibra
(BELTRÃO, 2010).
O mesmo é uma das principais commodities do mundo, veste 43% da população
mundial e é uma das cadeias de mercado mais importantes do mundo, perdendo apenas para a
indústria automobilística e de petróleo. O Brasil pode se beneficiar muito com este novo mercado
porque é o país ideal para atender à expansão internacional da cultura (ROYO, 2007).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo Napoleão Esberard de Macedo Beltrão, dirigente de Pesquisa e Desenvolvimento da
Embrapa Algodão, “o óleo do algodão, com bom nível de insaturação, é uma boa matéria-prima para
produção de biodiesel, sendo um óleo com baixa acidez”. Ele informa que as cultivares, tanto nacionais
quanto internacionais, possui em média entre 14% a 16% de óleo. No entanto há a possibilidade do teor
de óleo atingir até 32%. Ele explica que a produtividade do óleo depende do rendimento do algodão em
semente por unidade de área, que por sua vez varia de acordo com a região e o sistema de produção
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adotado, oscilando entre 1.000 e 4.500 quilos por hectare. Dessa produtividade, as fibras representam
40% dos 60% restantes, o óleo representa 15% (BAZZO, 2007).
Este é um óleo equilibrado, porém o algodão tem a desvantagem do gossipol, mas é um
excelente óleo, não só para a alimentação humana, mas também é usado com domínio tecnológico. O
benefício com a utilização deste semente na produção de biodiesel é muito elevado, considera
Napoleão. “A soja possui apenas 18% de óleo, e está muito mais organizada do que a cultura do algodão
no Brasil, porém será muito difícil elevar seu teor de óleo, como é possível no algodão” (PEZZO, 2007).
Nesse sentido a Embrapa Algodão (2007) está iniciando um novo projeto de pesquisa de
melhoramento genético com o objetivo de incrementar o teor de óleo, sem que se altere a fibra,
fazendo com que ela não perca a proteína. “Esse é o desafio para termos cultivares de algodão com boa
fibra e maior conteúdo de óleo, para atender o mercado de energia no Brasil e no exterior” (EMBRAPA,
2007).
De acordo com Catarina Rodrigues Pezzo, coordenadora de Projetos do Pólo Nacional de
Biocombustíveis, a grande vantagem da utilização do algodão na produção de biodiesel é o baixo custo
da matéria, devido ao fato de ser um subproduto da indústria têxtil. “Entre as matérias-primas que
podem ser utilizadas para a produção, o semente de algodão é o que apresenta menor custo,
principalmente no Nordeste do país. A única restrição é com relação ao seu fornecimento, que fica mais
restrito às grandes regiões produtoras”. Os cotonicultores podem ter ganhos, uma vez que a produção
de biodiesel de algodão agrega valor ao produto (ROYO, 2007).
Décio considera que o plantio de algodão que se destine também a produção de biodiesel
pode ser feito em qualquer região do país, mas é fundamental que grandes volumes de semente
estejam disponíveis para agregar a linha de esmagamento, extração de óleo e produção de biodiesel. No
Brasil, a concentração da oferta do produto está nos estados de Goiás, Bahia e Mato Grosso, sendo este
ultimo, o estado que apresenta potencial na produção de biodiesel de algodão. Segundo a matéria da
Gazeta Mercantil, “a tendência é que a produção de biodiesel se desenvolva em pequenas indústrias
regionais”. De acordo com o Anuário de Agroenergia as regiões Centro-Oeste e Nordeste são as mais
fortes na cultura do algodão e consequentemente apresentam um potencial para a produção de
biodiesel de algodão (BAZZO, 2007).
Napoleão (2007) afirma que, “no Brasil, o algodão poderá ser explorado em regime de
irrigação no Nordeste, que tem mais de 4,5 milhões de hectares para irrigação, em regime de sequeiro
no semi-árido, em especial com cultivares coloridas, que apresentam mais óleo nas sementes (até 26%),
caso da Rubi e da Safira, e com fibra avermelhada, diferenciada no preço. Sendo, o Centro-Oeste á
região com elevada produtividade de algodão” (ROYO, 2007).

3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
Conforme Ferreira (2006) o plantio de algodão, voltado para a produção do biodiesel, pode
trazer oportunidades de negócio e inclusão social que podem abranger diversas regiões do mesmo.
Colocando o algodão como umas das oleaginosas mais viáveis para produção de biodiesel no Nordeste
brasileiro, por fatores como solo e clima. Nesta mesma pesquisa ela define que o algodão ocupa
atualmente a terceira posição no ranking nacional das matérias-primas para a produção de biodiesel no
Brasil (FERREIRA, 2011).
Beltrão afirma que, o valor para produzir biodiesel a partir do algodão é um dos mais baratos
no mundo. Porém ele possui baixo teor de óleo e tem a desvantagem do gossipol. diz que não existe
óleo perfeito, que todos os cultivos têm as suas desvantagens e que, mesmo com este empecilho, o
algodão continua sendo a matéria-prima mais barata para a produção do biodiesel (BELTRÃO, 2010).
Segundo informações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a região do
Nordeste do Brasil é considerada o maior pólo de produção de algodão do País. Pelo qual ele pode ser
cultivado durante os seis meses de chuvas sem precisar de irrigação (USDA, 2001).
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“Nova Unidade Experimental de Biodiesel de Caetés começa a produzir experimentalmente
biocombustível a partir do semente do algodão”. Desta forma foi divulgada pela Universidade Federal
de Campina Grande, sobre a construção de uma usina para produção do biodiesel como fonte de
sustentabilidade ambiental, econômica e social na região.
Neste projeto, foram apenas 300 litros de biodiesel produzidos como inicio no estado de
Pernambuco. O biocombustível foi extraído de testes realizados na nova Unidade Experimental de
Biodiesel de Caetés, usina na região do Vale do Ipojuca. Pelo qual, uma amostra do produto foi
encaminhada para análises ao Laboratório de Combustíveis da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE).
O Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE) associam a estrutura da Unidade
Experimental de Biodiesel de Caetés uma área de processamento químico de matéria-prima, quatro
depósitos de 20 mil litros cada, sendo dois para a matéria-prima e dois para o biodiesel, um laboratório
e uma área administrativa. A usina foi estruturada para produzir dois mil litros por mês e se dedicará à
pesquisa de oleaginosas e da qualidade do biocombustível gerado. O MCT investiu cerca de R$ 1 milhão
na implantação da usina. No qual o CETENE, unidade do Ministério da C&T, foram os responsáveis pela
montagem da usina.

4. DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo a matéria “Biodiesel de Algodão desponta na BA”, publicada no jornal Gazeta
Mercantil do dia 28 de agosto de 2006, o Nordeste apresenta-se como potencial fornecedor e
consumidor de biocombustíveis a partir de algodão. De acordo com o Anuário Brasileiro de Agroenergia
2007, hoje há aproximadamente 400 mil toneladas de semente de algodão que poderiam ser
aproveitadas para produção de biodiesel.
A matéria cita como exemplo a intenção de empresas como a Crow West Company de instalar
na cidade de Luis Eduardo Magalhães (BA) uma usina de óleo de algodão, com previsão de início das
atividades em agosto deste ano. A empresa produz algodão e soja em uma área de 17,7 mil hectares no
mesmo, a fábrica de biodiesel será instalada nesta mesma propriedade. A figura 1 e 2 ilustra amostras
de biodiesel e a cultura de algodão respectivamente.

Figura 1 - Amostras de Biodiesel (ROYO, 2011).

Figura 2 - Cultura de Algodão (AGROSOFT, 2009).
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A necessidade por alternativas de desenvolvimento de novas formas de recursos alternativos
de combustível que possibilitem substituir, gradativamente, o óleo diesel na matriz energética pela
busca de fontes alternativas e renováveis de energia. Onde o biodiesel natural de óleo de semente de
algodão é mais viável, mais econômico em relação ao mesmo produto proveniente da soja, entretanto é
produzido em menor escala. Não há demanda suficiente, por enquanto, para que ele saia do segundo
lugar e passe ao primeiro, entretanto, muito estudos estão sendo realizados atualmente por
profissionais capacitados nessa área de bicombustíveis, ou seja, combustíveis gerados a partir de fontes
não fósseis. Estas pesquisas já demonstram resultados á redução de poluentes, podendo assim,
alavancar e estimar a produção do biodiesel de semente de algodão, pois se tem no Brasil, alta escala de
produção de algodão para a indústria têxtil.
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RESUMO
O ensino tradicional de ciências tem uma estrutura que exige do aluno a memorização de fórmulas e
conceitos complexos sobre determinadas teorias pelas quais se distanciam da realidade vivida, fazendo
com que esse aprendizado seja posto de maneira fragmentada; devido a isso, novos modelos de ensino
que possam auxiliar na aquisição do conhecimento são propostos nas escolas. O presente trabalho
discute como os jogos didáticos pedagógicos podem despertar no aluno um interesse maior sobre
conteúdos de química, ressaltando com isso, como os jogos didáticos podem constituir um recurso
facilitador dos processos ensino-aprendizagem, tornado as aulas que antes eram feitas de forma
expositiva, em que na sua grande maioria tornavam-se cansativas e de difícil compreensão em aulas
onde o professor adota uma metodologia em que os alunos deixam de ser meros expectadores para
tornarem-se partícipes ativos. Neste trabalho pretende-se desenvolver métodos alternativos de ensinoaprendizagem através da construção/aplicação de jogos didáticos pedagógicos, com a finalidade de
fazer com que o aluno se sinta parte do processo de construção do conhecimento.
Palavras-chave: jogos didáticos, aprendizagem, construção do conhecimento.
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1. INTRODUÇÃO
Durante os últimos 25 anos educadores discutem como podem ser melhorados os métodos de
ensino de Química, pois há uma preocupação muito grande com o nível de aprendizado que se encontra
muito abaixo do que é esperado ao qual segundo dados do IDEB em 2009 a média foi de 3,6 o que
evidencia uma distância muito grande dos objetivos a serem alcançados que é de nota 6,0 no ano de
2021. Isso pode ser explicado pelo fato de ser uma disciplina que requer do aluno uma maior atenção
para compreensão dos conteúdos. Um outro fator determinante para o nível de aprendizado estar
abaixo do esperado está relacionado aos programas escolares propostos pelas escolas que extrapolam
os números de conteúdos a serem dados em sala de aula, e não fazem a contextualização dos
conteúdos a serem dados na disciplina com os conhecimentos que o aluno possui sobre determinado
assunto, isso faz com que esse aprendizado ocorra de maneira fragmentada deixando lacunas que irão
interferir no nível desse aprendizado, com isso “a maioria dos professores apresenta defasagens de
fundamentação teórico metodológica que, aliadas às dificuldades cotidianas da sua profissão não
propiciam a realização das reflexões exigidas para uma educação que se pretende plural” (GEBRAN,
2004, P.24).
De acordo com Kishimoto (1996) citado por Fialho ET AL os jogos didático-pedagógicos além
de estarem relacionados à diversão, servem como ferramentas para o aprendizado.Dessa maneira,
auxilia o professor em sala de aula, fazendo com que os conteúdos que antes eram ensinados de
maneira tradicional por meio de aulas somente expositivas em que na sua grande maioria se tornavam
cansativas, tenham agora mediante a esses novos recursos didáticos uma nova perspectiva de ensino.
Essa ferramenta pedagógica desperta no aluno a curiosidade de aprender, visto que este é levado a
pensar, pesquisar em livros, refletir sobre determinado problema proposto no jogo ocorrendo com isso
o aprendizado.
Dessa forma de acordo com Campos, et. Al (2011) o jogo didático pedagógico por conter
características lúdicas difere do ensino tradicional, sendo uma alternativa para que o aluno possa ter um
melhor desempenho em sala de aula, é portanto, uma ferramenta de aprendizado que irá desenvolver
diferentes níveis de conhecimentos nos alunos nem só com os conteúdos relacionados em sala de aula
mas também irá enriquecer a sua personalidade, desenvolver a capacidade reflexiva, como também a
de assimilação e acomodação de conteúdos. Com o intuito de modificar o âmbito educacional, novos
modelos de ensino que possam auxiliar na aquisição do conhecimento têm surgido, como exemplo, a
utilização de jogos didático-pedagógicos.
Nessa perspectiva o presente trabalho discute como os jogos didático-pedagógicos podem
despertar no aluno um interesse e uma apropriação maior sobre conteúdos de química, para isso
desenvolveremos uma pesquisa com aplicação prática em algumas escolas.

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Durante a atividade realizada com os alunos pôde-se constatar que apesar da participação no
jogo Ludo Químico não ter sido obrigatória 100% da turma participou da atividade e se envolveram de
forma integral. O índice de desempenho dos alunos entre a aplicação do questionário e a aplicação do
jogo melhorou em média 55%. Como pode ser visto nos gráficos abaixo, o índice de respostas corretas
aumentou de 40% para 62%. As respostas erradas diminuíram de 51% para 45% e as que não foram
respondidas diminuíram de 9% para 3%. O que evidencia que quando se adota uma metodologia
diferenciada, em que desperta no aluno o interesse pelo conteúdo através de atividades lúdicas o índice
de rendimento na sala de aula aumenta significativamente.
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3. CONCLUSÃO
Com a construção dos jogos e a aplicação de um deles, pôde-se concluir que metodologias
lúdicas quando passam a ser adotadas como alternativas para subsidiar o professor em sala de aula,
despertam no aluno o interesse por a pesquisa e o espírito de colaboração e de trabalho em grupo, pois
este passa a se sentir motivado a participar do jogo tendo curiosidade para aprender sobre o conteúdo
que está sendo abordado; no entanto a forma com que os livros didáticos abordam a disciplina de
ciências faz com que os conteúdos fiquem muito distantes da realidade do aluno e impede que ele faça
a assimilação do conteúdo e consiga transpor para a sua vivência no cotidiano, isso ocorre por que os
avanços cognitivos não se dão de forma linear, ou seja, não é igual para todos. Foi observado também
durante a aplicação do jogo, que a falta de formação específica do professor que leciona ciências é um
fator determinante para a não utilização de novas metodologias de ensino; vimos que a presença e a
participação do professor na sala de aula durante a aplicação do jogo interferiu nos resultados da
pesquisa, pois este em alguns momentos fez intervenções e não deixou que a metodologia de aplicação
do jogo fosse posta de forma integral na sala, devido a isso alguns alunos presos a conceitos formais
ditados pelos livros e repassados pelo professor de ciências, se sentiram inibidos de formular as suas
respostas, levando em consideração a vivência do cotidiano.
Com isso reflete-se também que a forma como o professor se comporta em sala durante a
aplicação de jogos interfere diretamente no índice de desempenho dos alunos, e que, quando se
trabalha considerando as possibilidades didáticas que levam a uma aprendizagem significativa voltada
para o cotidiano do aluno, o desenvolvimento cognitivo é maior e conseqüentemente o nível de
aprendizado aumenta fazendo com que o aluno avance.
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RESUMO
Este artigo reflete sobre a significativa importância da Didática na formação do professor de
Química, onde o profissional tem que ter algumas competências e conhecimentos didáticos essenciais
para o exercício da docência, tendo uma visão crítica em relação à estrutura curricular dos cursos de
formação, onde sobressaem as disciplinas específicas, enquanto as pedagógicas acabam sendo
esquecidas, em detrimento da falta de valorização das mesmas. Domínio de conteúdo não fará do
licenciando um bom profissional, se este não souber como lidar dia-a-dia com os seus alunos, criando
métodos de ensino e sendo capaz de observar as dificuldades destes, e juntos tentarem amenizar as
demais situações. Este conhecimento, apenas a disciplina Didática irá proporcionar. Além de dominar o
conteúdo lecionado o professor deverá possuir domínio sobre todas as técnicas de trabalho como
também a troca de conhecimentos com os alunos. Um problema que nos preocupa é a evasão dos
alunos do curso de licenciatura em química, que com a ausência de licenciados abrem-se portas para
outros profissionais desta área. Estes não possuem na maioria das vezes competências didáticas, as que
ocasionam a difícil compreensão dos conteúdos. A ausência da disciplina didática nos cursos de
licenciatura em química prejudica a prática docente dos futuros professores.

Palavras-chave: Didática, Química, Processo ensinar-aprender.
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1. INTRODUÇÃO
A formação do professor para o ensino superior têm sido alvo de constantes discussões e
preocupações, sendo preponderante o fato de muitos professores iniciarem suas atividades profissionais
com poucos conhecimentos didáticos.
A formação do profissional professor requer algumas competências e conhecimentos didáticos
básicos e essenciais para o exercício da docência. Além do domínio do conteúdo, é preciso possuir
também o domínio dos métodos e técnicas do trabalho que realiza, além de uma interação de troca com
os alunos, mantendo o processo de ensinar e aprender uma relação de cumplicidade e de respeito.
Sabemos, também, que a evasão de alunos do curso de licenciatura em química é outro problema real,
em que com a ausência de licenciados abrem-se as portas das salas de aula para outros profissionais da
área de Química, como engenheiros, bacharéis etc., os quais não possuem, na maioria das vezes,
competências didáticas, ocasionando na difícil compreensão dos conteúdos por parte dos alunos.
A didática insere nesse processo um importante papel como elemento estruturante do seu método,
ora estudando, retomando, discutindo e fazendo adaptação entre a teoria e a prática.
Todo processo de formação de educadores especialistas e professores – inclui
necessariamente componentes curriculares orientados para o tratamento sistemático
do “que fazer” educativo, da prática pedagógica. Entre estes, a didática ocupa um
lugar de destaque (Candau, 2001).

Dentro do processo de formação, a didática limita-se aos seguintes componentes básicos: o
educador, o método a que se recorre, o educando, a matéria que se ensina e os objetivos a atingir para
que se eduque. Luckesi (2001) afirma que a didática destina-se a atingir um fim:
“a formação do educador”, que não se restringe apenas à escola, como também em
todos os processos de aprendizagem estruturados num projeto histórico que
manifesta as aspirações e o processo de crescimento de desenvolvimento do povo,
onde a ação pedagógica não poderá ser então, um “quefazer neutral”, mas um
“quefazer” ideologicamente definido.

Todo educador deverá exercer as suas atividades consoante as suas opções teóricas, ou seja, uma
opção filosófica-política pela opressão ou pela libertação; uma opção por uma teoria do conhecimento
norteadora da prática educacional, pela repetição ou pela criação de modos de compreender o mundo.
(UNIrev_Trevisan_e_Martins.pdf). Dessa forma, a prática educacional é vista como uma ação
comprometida, ideológica e efetiva, capaz de formar o educador, criando condições para que ele se
prepare filosoficamente, cientificamente e tecnicamente para que sirva de base efetiva ao tipo de ação
que vai exercer fazendo-o reconhecer que um educador nunca estará definitivamente pronto, ao
contrário, o fazer do dia-a-dia o tornará apto a meditar a teoria sobre a sua prática, fazendo-o
compreender, globalmente, o seu objeto de ação, pois aprendemos bem aquilo que praticamos e
teorizamos. Sobre a questão de que o educador deva reconhecer que nunca estar devidamente pronto,
disse Freire (1977): “Aqui chegamos ao ponto de que talvez devêssemos ter partido. O do inacabamento
do ser humano. Na verdade, o inacabamento do ser ou sua inconclusão é própria da experiência vital.
Onde há vida, há inacabamento”.
Objetiva-se com este artigo discutir a necessidade da disciplina da didática nos cursos de licenciatura
em química, e como sua falta pode prejudicar a prática docente dos futuros professores. É missão dos
educadores prepararem as novas gerações para um mundo em que terão que viver e isto inclui produzir
conhecimentos e proporcionar um ensino de qualidade com aprendizagens significativas, que vão servir
tanto para a vida pessoal, quanto profissional.
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Do ponto de vista da forma de abordagem, o trabalho classifica-se como qualitativo, pois não requer
o uso de métodos e técnicas estatísticas. Quanto aos objetivos mais gerais, esta pesquisa é qualificada
como exploratória. No que diz respeito aos procedimentos técnicos, este estudo é classificado como
bibliográfico, pois é elaborado, principalmente, por meio de livros, artigos de periódicos e materiais
disponibilizados na internet. Com a observação dos seguintes parâmetros: A prática pedagógica do
professor de química; A didática da química e a formação do professor; O ensino de química: uma
preocupação atual.

3. A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR DE QUÍMICA
Com relação ao ensino de química, Cardoso e Colinvaux (2000) dizem:
O estudo da química deve-se principalmente ao fato de possibilitar ao homem o
desenvolvimento de uma visão critica do mundo que o cerca, podendo analisar,
compreender e utilizar este conhecimento no cotidiano, tendo condições de perceber e
interferir em situações que contribuem para a deterioração de sua qualidade de vida.
Cabe assinalar que o entendimento das razões e objetivos que justificam e motivam o
ensino desta disciplina, poderá ser alcançado abandonando-se as aulas baseadas na
simples memorização de nomes de fórmulas, tornando-as vinculadas aos
conhecimentos e conceitos do dia-a-dia do aluno.

Portanto, é uma prática onde podemos falar de uma Educação Química, que valorize a construção do
conhecimento pelo aluno e o processo ensino-aprendizagem intimamente relacionado ao cotidiano,
objetivando formar o cidadão para viver e atuar na Sociedade do Conhecimento. Assim, julga-se
importante e necessário tomar como objetivo de estudo da pesquisa, a prática pedagógica do professor
de Química do Ensino Médio. Para tanto uma questão fundamental se colocou: Estariam estes
professores desenvolvendo uma prática na perspectiva de articulação do conhecimento prévio do aluno
com o conteúdo proposto pela Química?
Segundo Chassot (2003):
O discurso dos professores de Química parece se distinguir pela natureza hermética de
seu conteúdo. O conhecimento químico, tal como é usualmente transmitido,
desvinculado da realidade do aluno, significa muito pouco para ele. A transmissãoaquisição de conceitos de Química usa um discurso recontextualizado, que não é
originado da prática dos professores que o usam na escola secundária, mas que foi
produzido na distante Universidade.

Com isso, além do discurso descontextualizado, um dos fatores relevantes que levam os professores
para a desconectividade do discurso com a prática, é a formação que eles têm na universidade.
A análise da prática pedagógica dos professores de Química do Ensino Médio mostra uma
contradição entre o que eles dizem e o que eles fazem. Alguns professores têm um discurso mais
avançado, com o desejo de fazer uma prática mais avançada, porém, devido à falta de recursos e ou
conhecimentos, suas ações são limitadas.
Uma explicação para esse descompasso encontra-se na formação acadêmica desses professores,
distante muitas vezes, da realidade de suas salas de aula. Além disso, na maioria das vezes, as disciplinas
de formação da área específica se dão de forma desarticulada das disciplinas pedagógicas. A estrutura
curricular dos cursos de formação, muitas vezes, as coloca como dois blocos isolados. Acresce-se a isto o
fato desses professores experimentarem certo tipo de relação pedagógica, com seus professores,
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centrada no eixo da transmissão-assimilação de conteúdos, ainda que críticos. A propósito, Freire (1987)
afirma que: “nós internalizamos as velhas formas tradicionais de ensino”. Estas formas podem estar
relacionadas com os cursos de Formação de Professores de Química, onde os currículos estão calcados
na racionalidade técnica derivada do positivismo e que tendem separar o mundo acadêmico do mundo
da prática.
Nessa perspectiva, Schön (1992), lembra que esses currículos procuram proporcionar um
conhecimento básico sólido no início do curso, com subsequentes disciplinas de ciências aplicadas desse
conhecimento para, finalmente, chegarem à prática profissional, com os diferentes tipos de estágios.
Nas palavras do autor: “os profissionais têm a sensação de terem sido seduzidos pela academia e depois
abandonados por ela”.
Para superar essa dicotomia presente na formação do professor, Marques (1992), propõe: “a
introdução de novas categorias de disciplinas para que a formação científica e a formação do educador
se complementem num processo de tessitura”, entre as disciplinas ele cita: práticas de ensino, didáticas
especiais e instrumentalização para o ensino.
Por isso é necessário investir na formação do professor para que esses profissionais realmente
articulem a teoria com a prática, e o seu desejo de mudança não fique somente no discurso.

4. A DIDÁTICA DA QUÍMICA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
A literatura em didática indica que a necessidade do docente de conhecer o conteúdo a ser ensinado
ultrapassa o que é habitualmente contemplado nas disciplinas específicas, implicando conhecimentos
profissionais relacionados à história e à filosofia das ciências, às orientações metodológicas empregadas
na construção de conhecimento, às interações ciência-tecnologia-sociedade-meio ambiente e às
limitações e perspectivas do desenvolvimento científico. Desta maneira entende-se que: “são esses
conhecimentos que podem embasar um processo de ensino no qual o conteúdo não venha a ser
abordado como pronto, verdadeiro, estático, inquestionável, neutro e descontextualizado social,
histórica e culturalmente” (Schnetzler, 2002b). Então, no seio da didática, compreendeu-se a
necessidade dos professores participarem na construção dos novos conhecimentos didáticos.
A estratégia potencialmente mais adequada para que professores se apropriem dos resultados da
investigação didática e assumam as propostas curriculares que daí derivam, consistiria em implicar os
mesmos na investigação dos problemas de ensino/aprendizagem das ciências que se apresentam na sua
atividade docente. É claro que não se trata de cada professor ou grupo de professores terem de
construir, isoladamente, todos os conhecimentos didáticos elaborados pela comunidade científica, o que
se pretende é proporcionar aos professores: “o apoio e a reflexão necessária para que participem na
reconstrução e na apropriação desses conhecimentos” (Cachapuz et al., 2001). Nesse sentido, é
estratégia para a formação continuada de professores da escola básica a constituição de parcerias
colaborativas entre professores da educação básica e professores universitários. Através dessas parcerias
seria possível sugerir e discutir possibilidades de melhoria do ensino de química (ou de ciências, de
forma geral), disponibilizando recursos didáticos, apresentando propostas e projetos de ensino
diferenciados. Assim sugere Schnetzler (2002a): “docentes universitários precisam viabilizar, tornar
acessíveis, de forma útil e substantiva aos professores, inúmeras contribuições epistemológicas e
teórico-metodológicas de pesquisas na área de Educação em Ciências”.
Entre as ações possíveis dessas parcerias, Schnetzler (2002a) indica o desenvolvimento de:
(...) propostas e recursos didáticos alternativos para o ensino médio de Química,
possibilitando aos professores participantes o conhecimento de organizações
conceituais relacionadas a temas de vivência dos alunos, com articulações teóricopráticas e com propostas de exercícios e questões mais adequadas à promoção de
aprendizagem significativa dos alunos.

2780

Em relação à química, a produção de material didático por grupos de investigação em didáticas das
ciências, com a colaboração de professores da escola básica que aplicam as propostas didáticas, pode ser
encontrada, também, em trabalhos, artigos em GEPEQ - Grupo de Pesquisa em Educação Química
(1995), e pesquisas como Santos e Mól (1998) e Mortimer e Machado (2002).
Portanto, Schnetzler (2000a) e Cachapuz et al. (2001) defendem que os professores chamem para si,
através do diálogo, com os seus pares e com os investigadores (universitários), maiores
responsabilidades pela construção da sua identidade. Ou seja, que se desenvolva uma perspectiva de
professor-investigador.

5. O ENSINO DE QUÍMICA: UMA PREOCUPAÇÃO ATUAL
A investigação sobre o Ensino de Química pode ser considerada recente. Na década de oitenta, no
Brasil, começaram a serem desenvolvidos vários projetos que tinham como objetivo melhorar o ensino
de ciências, dentre eles o ensino de Química. Krasilchik (1987) caracterizou os pesquisadores na área de
educação em química como “educadores em ciência”.
Cada vez mais os educadores químicos estão se reunindo e formando grupos de estudo, vinculando
pesquisadores de várias instituições de nível superior de ensino, como, por exemplo: UFRJ, UFGO,
Universidade de Aveiro (Portugal), UNISINOS (RS), UFSM (RS), UFMG, UERJ, UNIJUÍ (RS), UNICAMP,
FURG (RS), PUCRS, UnB E UNIMEP (SP), com o objetivo de promover pesquisas com propostas
inovadoras de ensino de Química - independente do grau de ensino a que se destinam - debates sobre o
ensino e educação em Química (UNI revista - Vol. 1, n° 2: (abril 2006).).
Isso mostra que os
professores estão procurando fortalecer a luta por uma educação de melhor qualidade, desde há muito
tempo e, de forma mais organizada e consensual, a partir da década de 80. Nessa história recente,
registram-se vários estudos voltados para a Educação em Química veiculados em livros, artigos e
também em eventos científicos da área. A preocupação, em buscar um ensino de Química mais
articulado com a prática social, tem sido uma constante entre os estudiosos da área.
Nos dias atuais, o ensino da química deve se voltar para a formação de cidadãos conscientes e
críticos. Chassot (1990) explica o porquê: “A Química é também uma linguagem. Assim, o ensino da
Química deve ser um facilitador da leitura do mundo. Ensina-se Química, então, para permitir que o
cidadão possa interagir melhor com o mundo”.
Através de uma nova organização do trabalho pedagógico, orientado por uma metodologia
progressista, talvez seja possível se ter uma aceitação diferente por parte dos alunos, como observa
Chassot, tornando o ensino inserido na realidade. É também importante que o perfil do professor desta
área de ensino seja redimensionado, pois:
Poucos de nós somos experientes o suficiente para romper drasticamente com nossos
velhos hábitos de ensino e aprendizagem. Nós 'internalizamos' as formas tradicionais,
a velha arquitetura da transferência de conhecimento, os hábitos autoritários do
discurso professoral em sala de aula. (Freire e Schor 1996).

Como ponto de partida, o trabalho docente implica num processo teórico-metodológico que seja
articulado a uma concepção pedagógica que supere a dicotomização entre teoria e prática, pois, como
afirma Vázquez (1990) “a teoria depende da prática na medida em que a prática é fundamento da
teoria” e como propõe Morin (2000) ao defender a incorporação dos problemas cotidianos ao currículo
e a interligação dos saberes.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme mostrado em nosso trabalho, percebemos que é de suma importância a implantação das
disciplinas didáticas no curso de Licenciatura em Química, pois se faz necessário ao melhor
desenvolvimento do ensino e aprendizagem. Mostrou-se que dominar os conteúdos não implica na
produção de um trabalho eficiente, pois isso é apenas um dos elementos essenciais.
O professor precisa ter consciência da utilização da afetividade para com os alunos, e outros
aspectos, não menos importantes, seria o uso de recursos metodológicos, planejamentos, compreender
o processo de avaliação, e tudo mais que se faça necessário para o desenvolvimento do seu trabalho.
É preciso a boa interação com a disciplina de didática para que com as técnicas adquiridas os
assuntos cheguem aos alunos de forma simples e agradável, de maneira que eles percebam a sua
utilidade e o seu significado. Porém, sabemos que a realidade é totalmente contraria, onde a disciplina
não recebe seu devido valor nas salas de aula, o que acarreta em uma má compreensão por na parte dos
licenciandos, gerando o abandono do curso de química, e por sua vez abrindo portas das salas de aula
para bacharéis, engenheiros, etc., agravando mais a situação, pois em sua maioria estes não possuem
nenhum treinamento pedagógico.
Espera-se que o presente trabalho venha contribuir de maneira significativa para a formação dos
licenciandos e possibilitar a reflexão dos licenciados em química, tendo em vista as necessidades e as
demandas atuais, o que certamente serão refletidos na pratica cotidiana das escolas.
A partir de todas essas considerações é possível perceber as implicações pedagógicas para as
questões envolvidas nesse trabalho. Algumas questões são importantes em um momento de redefinição
do trabalho pedagógico dos professores, onde estas possam servir para futuros trabalhos e ou futuras
reflexões, tais como: onde deve ocorrer a formação do professor de química? Que tipo de formação esse
professor necessita para atuar no mundo moderno? Os alunos das licenciaturas estão aptos para
atuarem no mercado profissional, após saírem da universidade? Porque muitos professores praticam a
forma mais tradicional de ensino? O que os leva a ficar nesta estagnação?
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