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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
O objetivo deste projeto é desenvolver tecnologias de
sistemas de irrigação e fontes de adubação, para
produção familiar de banana orgânica na região do
Vale do Açu-RN, em desenvolvimento no Campus
IFRN-. Ipanguaçu. Além disso, esse estudo tem seu
foco em práticas de sistema agroecológico e busca
formas de sustentabilidade e viabilização de técnicas,
econômicas, sociais e ambientais, proporcionando a
interação entre Ensino, Pesquisa e Extensão. O plantio
foi realizado durante o mês de dezembro de 2010 e a
colheita iniciou-se em janeiro de 2012. O
delineamento experimental foi o de bloco casualizado
(DBC), com parcelas subdivididas, cada tratamento
com quatro repetições, representados por duas fontes
de adubação orgânica, a compostagem e adubação

verde, subdivididos nos sistemas de irrigação:
aspersão, gotejamento, micro aspersão e alternativo ou
micro bacias. O espaço amostral foi de 32 parcelas e
cada parcela ocupou uma área de 144 m2, com 24
touceiras de bananeiras no espaçamento 4 x 2 x 2 m.
Avaliando os parâmetros de produção de frutos das
bananeiras, não havendo diferença significativa entre
os tratamentos com fontes de adubação orgânica, e não
houve diferença significativa entre a interação dos
tratamentos de adubação e sistemas de irrigação,
verificou-se que o sistema de irrigação por aspersão,
foi o que apresentou melhor rendimento relativo no
peso médio dos cachos com 14,78 kg, comprimento
médio dos frutos com 15,46 cm e produtividade de
24,63toneladas/há.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema agroecológico, Adubação verde, Produção familiar e sustentabilidade.

ALTERNATIVE IRRIGATION SYSTEMS FOR ORGANIC PRODUCTION FAMILY
VARIETY OF BANANA IN THE VALLEY Pacovan AÇU-RN.
ABSTRACT
The aim of this project is to develop technologies for
irrigation and nutrient sources for household production
of organic bananas in Vale do Acu-RN, in development
at IFRN campus-Ipanguaçu. Besides, this study focuses
on system agroecological practices and seeks ways to
sustainability and viability of economic, social and
environmental technics, while providing interaction
between Teaching, Research and Extension. The
planting was done during the month of December 2010
and the harvest began in January 2012. The experimental
design was a randomized block (RBD) with split plots,
each of them with four replications per treatment,
represented by two sources of organic fertilizer: compost

and green manure. They were subdivided into irrigation
systems: sprinkler, drip, micro sprinkler and alternate or
micro basins. The sample space was of 32 plots. Each
plot occupied an area of 144 m2, with 24 clumps of
banana trees with a space of 4 x 2 x 2 m. Evaluating
parameters of banana fruit production, with no
significant difference between the treatments with
organic manure, and no significant difference between
the interaction of manuring and irrigation systems, it was
found that the sprinkler irrigation system showed the
best performance for the average weight of 14.78 kg
bunches, with average length of 15.46 cm and fruit yield
of 24.63 tons / ha.

KEY-WORDS: agroecological system, Green manure, household production and sustainabil

ALTERNATIVAS DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA PRODUÇÃO FAMILIAR DE BANANA ORGÂNICA
VARIEDADE PACOVAN NO VALE DO AÇU-RN.
INTRODUÇÃO
No Rio Grande do Norte a produção de frutas tropicais está diretamente relacionada ao
desenvolvimento da agricultura irrigada e teve sua capacidade de irrigação potencializada pela
construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, ou de seus afluentes, sobretudo no Polo de
Desenvolvimento Territorial Açu/Mossoró. O incremento da fruticultura irrigada proporcionou
resultados positivos sobre a economia, uma vez que o Estado detém um comportamento
bastante diferenciado frente aos demais Estados nordestinos e até mesmo em relação ao Brasil,
apresentando taxas médias de crescimento sempre acima das médias regional e nacional (SOUZA
et al., 1998) .
Segundo KHATOUNIAN (2001), a busca por alternativas agrícolas sustentáveis que não degradem
o meio ambiente, a demanda por produtos “limpos” ou livres de agrotóxicos e o elevado custo de
produção da agricultura convencional, tem gerado o desenvolvimento de projetos relacionados
com a agroecologia, objetivando satisfazer a demanda do mercado.
De acordo com a Federação Internacional dos Movimentos de agricultura Orgânica (IFOAM),
atualmente o sistema é praticado em 20 países da América Central e Caribe e 10 países da
América do Sul. Dentre as diversas práticas, merece destaque a adubação verde, que consiste na
utilização de plantas em rotação ou consórcio com as culturas de interesse econômico. Tais
plantas podem ser incorporadas ao solo ou roçadas e mantidas na superfície, proporcionando,
em geral, uma melhoria das características físicas, químicas e biológicas do solo (ESPÍNDOLA et
al.,1997) .
Na perspectiva de reduzir o custo inicial de aquisição do sistema de irrigação e o custo de
manutenção relacionado ao custo da energia elétrica, busca-se identificar sistemas de irrigação
que proporcione viabilidade técnica, econômica, ambiental e social para o pequeno agricultor
familiar, no cultivo da banana orgânica.
O presente projeto tem como objetivo desenvolver tecnologias de sistemas de irrigação e fontes
de adubação, para produção familiar de banana orgânica na região do Vale do Açu-RN, buscando
encontrar viabilidade técnica, econômica, social e ambiental, além de proporcionar a interação
entre Ensino, Pesquisa e Extensão.
MATERIAIS E MÉTODOS
O experimento foi desenvolvido no IFRN Campus Ipanguaçu, localizado no Município de
Ipanguaçu, Zona Semiárida do Rio Grande do Norte. O material genético utilizado foi à bananeira
(Musa spp.) variedade Pacovan.
O delineamento experimental instalado é o de blocos ao acaso, sendo dois tratamentos com
fontes de adubação orgânica (adubação verde e compostagem), em parcelas subdivididas com
quatro tratamentos de sistemas de irrigação (alternativo ou micro bacia, aspersão, gotejamento
e micro aspersão), totalizando 8 tratamentos e cada tratamento com quatro repetições. Cada
parcela com dimensões 12 x 12 m foi plantada com espaçamento em fileira dupla 4 x 2 x 2 m,
com um total de 24 plantas/parcela, considerando como bordadura as plantas das extremidades,
representa um número de oito plantas úteis por parcela.

Aquisição de equipamentos:
Equipamentos para o campo:
•
Conjunto de irrigação completo, constituído de 04 sistemas: gotejamento, micro aspersão,
aspersão convencional e alternativa ou micro bacias;
•
Roçadeira manual com motor a gasolina.
Equipamentos para Laboratório de solos e água:
•
Agitador magnético com aquecimento;
•
Bureta digital;
•
Condutivímetro digital;
•
Fotômetro de chama digital;
•
Medidor de PH microprocessador;
•
Mesa agitadora para solos com motor de indução;
•
Refratômetro digital PR 101 Precisão 0 - 32 %.
Aquisição de insumos:
•
Aquisição de mudas de banana pacovan (rizoma);
•
Aquisição de sementes para coquetel de adubação verde e realizado o plantio, conforme
tabela 1;
•
Aquisição de fosfato orgânico para adubação das parcelas com tratamento do composto;
Aquisição de MB4 (pó de rocha) para adubação orgânica das parcelas com tratamento do
composto.
Tabela 1. Espécies utilizadas no plantio do coquetel para adubação verde (Ipanguaçu, 2010).
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UNID
Kg
Kg

QUANT
kg/ha
10
3

QUANT. (144
M2)
0,14
0,04

QUANT
(16 X 144)
2,30
0,70

1
2

Milheto (gramínea)
Sorgo (gramínea)

3

Milho (gramínea)

Kg

2

0,03

0,50

4
5
6
7
8
9
10

Arroz (gramínea)
Crotalária (leguminosa)
Guandu (leguminosa)
Mucuna Preta (leguminosa)
Feijão de porco (leguminosa)
Feijão (leguminosa)
Girassol (oleaginosa)
TOTAL

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

1
10
10
16
1
2
2
57,00

0,01
0,14
0,14
0,23
0,01
0,03
0,03
0,82

0,20
2,30
2,30
3,70
0,20
0,50
0,50
13,20

Fonte – Adubação verde no sul do Brasil.
Preparo da área:
•
Destocamento e limpeza da área – foi realizado o destocamento e limpeza manual com
retirada de tocos e raízes de algaroba, com recursos do IFRN;
•
Construção de cerca com arame farpado para isolamento da área – foi realizada a
construção de 600 m de cerca com 07 fios de arame farpado, visando o isolamento da área
contra o pastejo de ovinos e bovinos, com recursos do IFRN;

Preparo do solo:
•
Gradagem: foram realizadas 02 gradagens cruzadas, visando à incorporação da adubação
verde na área onde foi efetuado o plantio do coquetel e incorporação da pastagem nativa, na
área sem adubação verde;
•
Demarcação e coveamento: foi realizada a demarcação da área, identificando-se os blocos,
parcelas e coveamento da parcela com espaçamento em fileira dupla 4 x 2 x 2 m;
Plantio de coquetel para adubação verde:
•
Foi realizado o plantio de gramíneas, leguminosas e oleaginosas, mantido através de
sistema de irrigação por aspersão e durante o período de floração realizou-se uma roçagem
mecanizada e duas gradagens visando incorporar a massa vegetal para adubação verde.
Demarcação da área:
•
A área foi dividida em 32 parcelas com dimensões 12 x 12 m para o plantio do coquetel.
•
Montagem e instalação do sistema para irrigação do coquetel;
•
Plantio do coquetel com leguminosas, gramíneas e oleaginosas para adubação verde.
Realizou-se em cada parcela, abertura de sulcos com espaçamento de 0,5 m, totalizando 288 m
de sulcos, nos quais foram distribuídos 0,82 kg da mistura de sementes por parcela, numa área
de 144 m2 (12 x 12 m);
•
Manejo da irrigação para o coquetel e roço mecanizado com trator;
Transplantio das mudas para o campo:
•

Foi feito o transplantio das mudas durante os meses novembro a dezembro de 2010.

Sistemas de irrigação:
•
•
•
•
•

Os sistemas de irrigação foram instalados com 05 subáreas, Figura 13, sendo:
01 subárea para o sistema de irrigação por gotejamento;
01 subárea para o sistema de irrigação por micro aspersão;
01 subárea para o sistema de irrigação por aspersão e;
02 subáreas para o sistema de irrigação por micro bacias.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Conforme analises do delineamento experimental implantado em blocos casualizados (DBC),
fazendo uso de dois tratamentos com fontes de adubação orgânica (adubação verde e
compostagem), em parcelas subdivididas com quatro tratamentos de sistemas de irrigação
(alternativo ou micro bacia, aspersão, gotejamento e micro aspersão), totalizando 8 tratamentos
e cada tratamento com quatro repetições (figura 01). Cada parcela com dimensões 12 x 12 m foi
plantada com espaçamento em fileira dupla 4 x 2 x 2 m, com um total de 24 plantas/parcela,
considerando como bordadura as plantas das extremidades, representa um número de oito
plantas úteis por parcela.

Figura 01: Croqui da área total de acordo com o DBC.
Inicialmente na área de implantação do experimento foram coletadas amostras de solo de
acordo com protocolos de amostragem de solos da Embrapa (1997). As amostras foram
coletadas nas profundidades de 0 a 20 cm e de 20 a 40 cm e analisadas quanto às características
físicas e químicas do solo, conforme resultados das analises feitas em laboratório como mostram
as tabelas 2 e 3.
Tabela 2. Resultado da análise física do solo, realizado em Agosto de 2010.
DETERMINAÇÕES
Densidade Global (kg.dm )

PROFUNDIDADE
0 a20 cm
1,34

PROFUNDIDADE
20 a40 cm
1,38

Retenção de Umidade (1/3 de atmosfera)

17,0

16,0

Saturação c/ Sódio, % (PST)

2,73

11,86

Areia (g.kg )

532

561

Silte

408

359

Argila
Classificação Textural

60
Franco Arenoso

80
Franco Arenoso

-3

GRANULOMETRIA
-1

Tabela 3. Resultado da análise química do solo, realizado em Agosto de 2010.
Amostra
0 a 20 cm
20 a 40 cm
Amostra
0 a 20 cm
20 a 40 cm

PH em água
(1 : 2,5)
7,14
7,62
SB
-1

cmol c . kg
10,91
11,68

+3

Al

H + Al

0
0
CTC

1,54
1,05
V
-1

cmol c . kg
12,45
12,73

%
87,63
91,75

+2

+2

Ca
Mg
-1
cmol c . kg
7,4
2,75
6,87
3,1
M
PST
%
0,00
0,00

%
2,73
11,86

K

Na

0,42
0,2
Argila
-1

g.kg
532,00
561,00

0,34
1,51

T

P
-1
mg. kg
115
90
-1

cmol c . kg
23,40
22,69

Observações: SB – Soma de base; CTC – Capacidade de Troca Catiônica; V – Saturação por bases
(Eutrófico); m – Saturação por alumínio; PST – Percentagem de Sódio Trocável (20 a 40 cm –
Solódico); T – Atividade da fração argila (Tb – argila de atividade baixa).
A irrigação é uma técnica que proporciona expressivos resultados com a cultura da banana, não
só em termos de produtividade, mas através de ganhos na produção de mudas e por antecipar a
colheita para períodos mais favoráveis. Como também nos possibilita o teste de suas
características químicas do solo através de analises realizadas na EMPARN onde fizemos uso da
adubação com composto e adubação verde onde tivemos resultados expressivos como mostra as
tabelas 4 e 5.
Tabela 4. Resultado da análise química do solo, realizado em Maio/2011. Parcela adubada com
composto.
Amostra
0 a 20 cm
20 a 40 cm
Amostra
0 a 20 cm
20 a 40 cm

PH em H 2 O
(1 : 2,5)
7,8
7,5
SB
-1
cmolc. kg
12,99
17,49

+3

Al

H + Al

0
0
CTC
-1
cmolc. kg
12,99
17,49

0
0
V
%
100,00
100,00

+2

Ca
-1
cmolc. kg
8,56
10,69
M
%
0,00
0,00

+2

Mg

K

2,69
3,81
PST
%
7,39
12,64

Na

0,78
0,78
Argila
-1
g.kg
532,00
561,00

P
-1
mg. kg
0,96
155
2,21
139
T
-1
cmol c . kg
24,42
31,18

Observações: V – Saturação por bases (Eutrófico); PST – Perc. de Sódio Trocável (Solódico de 0 a
20 cm e de 20 a 40 cm);T – Atividade da fração argila (Tb – argila de atividade baixa de 0 a 20 cm
e Ta – argila de atividade alta de 20 a 40 cm)
Tabela 5. Resultado da análise química do solo, realizado na UFERSA em Maio/2012.
Amostra
Adubação verde R3
Adub. verde R1/R2
Compostag. R1/R2
Amostra
Adubação verde R3
Adubaç. verde R1/R2
Compostagem R1/R2

PH em água
(1 : 2,5)
8,05
7,54
7,97
SB
-1
cmol c . kg
12,62
13,40
13,04

+3

Al

0
0

CTC
-1
cmol c . kg
12,62
13,40
13,04

H + Al

+2

+2

Ca
Mg
-1
cmolc. kg
0
7,0
2,59
7,3
2,9
0
7,2
2,7
V
M
PST
%
%
%
100,0
0,00
19,49
100,0
0,00
20,07
100,0
0,00
20,32

K

Na

P
-1
mg kg
0,57
2,46
40,5
0,51
2,69
61,1
0,49
2,65
70,7
Argila
T
-1
-1
g.kg
cmol c . kg
532,00
23,72
532,00
25,19
561,00
23,24

Observações: V – Saturação por bases (Eutrófico) ;PST – Perc. de Sódio Trocável (Sódico nas três
amostras);T – Atividade da fração argila (Tb – argila de atividade baixa de 0 a 20 cm)
Através das analises químicas realizadas no laboratório da EMPARN foram constatados
resultados significativos nas parcelas que foram usadas a adubação verde como evidencia a
tabela 6.

Tabela 6. Resultado da análise química do solo, realizado em Maio/2011.
Parcela com adubação verde.
Amostra

PH em água
(1 : 2,5)

0 a 20 cm

7,9

Amostra

SB

+3

Al

H + Al

0

0

CTC
-1

V
-1

+2

+2

Ca
Mg
-1
cmol c . kg
7,44
2,69
M

PST

K

Na

0,69

1,34

Argila
-1

P
-1
mg kg
150
T
-1

cmol c . Kg

cmol c . Kg

%

%

%

g.kg

cmol c . kg

0 a 20 cm

12,16

12,16

100,00

0,00

11,02

532,00

22,86

20 a 40 cm

13,89

13,89

100,00

0,00

9,36

561,00

24,76

Observações: V – Saturação por bases (Eutrófico); PST – Perc. de Sódio Trocável (Solódico de 0 a
20 cm e de 20 a 40 cm);T – Atividade da fração argila (Tb – argila de atividade baixa)
Verificou-se que no sistema de produção agroecológico, adubação verde é uma prática de grande
relevância por contribuir de forma sustentável para melhora as características físicas e químicas
do solo. Com relação às características físicas, os resultados foram mais evidentes na melhoria na
compactação do solo durante a abertura dos becos e das trincheiras como também na
diminuição do escoamento superficial da água de irrigação (como mostra as figuras 03 e 04).
Como também foram testados sistemas de irrigação onde se constatou que não houve alteração
expressiva entre os tratamentos de sistemas de irrigação, para os seguintes parâmetros da
cultura: número de pencas por cacho, número de frutos por cacho, peso médio das pencas,
diâmetro médio dos frutos e peso médio dos frutos. Não teve diferença significativa entre a
interação dos tratamentos de adubação x sistemas de irrigação como mostram as tabelas 07.

Figura 03. Solo compactado.
(Profº Júlio Justino)

Figura 04. Solo descompactado.
(alunos em aula prática)

Tabela 07. Médias de Pesos dos Cachos, Comprimento dos Frutos e Produtividade em função dos
sistemas de irrigação.
Sistemas de
Irrigação
Micro bacia
Micro aspersão
Gotejamento
Aspersão

Peso por cacho (kg)
9,755
11,274
13,093
14,784

Comp. médio dos
frutos (cm)
13,16
13,68
14,11
15,46

Produtividade
(kg/ha)
16,660
18,782
21,812
24,632

Teste Tukey
(5%)
B
AB
AB
A

CONCLUSÃO
O processo de colheita do primeiro ciclo da cultura foi concluído, no entanto o trabalho
continuará por mais 01 ano até a colheita de mais dois ciclos, correspondente a filha e neta, o
qual será possível uma tese de doutorado do professor Júlio Justino de Araújo; Não houve
diferença significativa entre os tratamentos de fontes de adubação orgânica. Não obstante os
sistemas de irrigação por aspersão, gotejamento e micro aspersão, não diferiram
estatisticamente, mas houve diferença significativa entre o sistema de irrigação por aspersão e o
de micro bacia, entretanto, não houve diferença expressiva entre o sistema de micro bacia e os
sistemas de irrigação por gotejamento e micro aspersão, para os seguintes parâmetros da
cultura: peso do cacho, comprimento médio dos frutos e produtividade. Não houve alteração
expressiva entre os tratamentos de sistemas de irrigação, para os seguintes parâmetros da
cultura: número de pencas por cacho, número de frutos por cacho, peso médio das pencas,
diâmetro médio dos frutos e peso médio dos frutos. Não teve diferença entre a interação dos
tratamentos de adubação x sistemas de irrigação.
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RESUMO
Diante a inovação tecnológica, novos produtos são
lançados diariamente no mercado, seja devidos
modelos
mais
avançados,
tamanhos
ou
processamento diferente, computadores mais leves e
com mais memória, com diferenças nem sempre
significativas. Sendo assim, o consumo exacerbado
dos dias atuais tem seu preço, e ele tem nome: lixo
eletrônico. Levando em consideração essa
problemática, a presente pesquisa visou analisar a

sensibilização dos alunos do IFPB – Campus Picuí em
relação ao lixo eletrônico. E para a consecução desse
objetivo foram utilizados questionários aplicados por
meio eletrônico, no qual foram analisados, tabulados
e transferidos para gráficos, o que nos levou a
perceber que os alunos têm conhecimento sobre a
problemática. Sendo assim pode-se concluir que o
desafio maior é colocar esses conhecimentos em
prática.

PALAVRAS-CHAVE: Lixo Eletrônico, Descarte, Sensibilização, Alunos.

ELECTRONIC WASTE: AN ANALYSIS ON THE RAISING OF THE STUDENTS CAMPUS IFPB PICUI
ABSTRACT
Given technological innovation, new products are
launched daily in the market is due more advanced
models, sizes or different processing, computers
lighter and more memory, with differences not
always significant. Thus, the excessive consumption of
today has its price, and he has a name: junk,
Considering this issue, the present study aimed to
analyze the awareness of students IFPB - Campus

Picuí compared to junk. And to achieve this objective
we have used questionnaires electronically, which
analyzed, tabulated and transferred graphics, which
led us to realize that students have knowledge about
the problem. Thus it can be concluded that the
greater challenge is to put this knowledge into
practice.

KEY-WORDS: Eletronic Waste, Disposal, Awareness, Students.

LIXO ELETRÔNICO: UMA ANÁLISE SOBRE A SENSIBILIZAÇÃO DOS DISCENTES DO IFPB CAMPUS
PICUÍ
INTRODUÇÃO
A cultura de um povo ou comunidade caracteriza a forma de uso do ambiente, os
costumes e os hábitos de consumo de produtos industrializados e da água. Tais costumes e
hábitos implicam na produção exacerbada de lixo e a forma com que esses resíduos são tratados
ou dispostos no ambiente, gerando intensas agressões aos fragmentos do contexto urbano, além
de afetar regiões não urbanas.
O consumo de produtos industrializados é responsável pela contínua produção de lixo,
sendo essa de tal intensidade que não é possível conceber uma cidade sem considerar a
problemática gerada pelos resíduos sólidos, desde a etapa da geração até a disposição final, e
esses aspectos já vêm sendo observado desde fatos históricos ocorridos há séculos atrás.
Segundo Besen et al apud Jacobi e Besen (2011):
A gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos causam impactos
socioambientais, tais como degradação do solo, comprometimento dos corpos
d'água e mananciais, intensificação de enchentes, contribuição para a poluição
do ar e proliferação de vetores de importância sanitária nos centros urbanos e
catação em condições insalubres nas ruas e nas áreas de disposição final.

A Revolução Industrial se constituiu num dos capítulos mais importantes da história da
humanidade. O mundo começou a transformar o trabalho artesanal pela produção em larga
escala das máquinas a vapor, aumentando significativamente a oferta de bens de consumo.
Segundo Mucelin e Bellini (2008): “O mundo depois da era das máquinas deixou de ser o mesmo.
A produção em série aumentou a oferta de bens de consumo.”
A geração atual vem testemunhando um crescimento econômico e um incessável
progresso tecnológico, os quais além de benefícios trouxeram sérias consequências ambientais e
sociais. Continuamente, foram surgindo aparelhos eletrônicos aperfeiçoados e evoluídos. Ao
propiciar comodidades ao homem, paralelamente, esse aparato tecnológico trouxe a
obsolescência desses produtos, fato que incorreu na assunção do costume de “jogar no lixo”
aquilo que estragava ou se tornava obsoleto e, atualmente, é cada vez mais frequente o descarte
de eletroeletrônicos seminovos, apenas para substituí-los por outros de tecnologia mais evoluída.
Como afirma Prux (2009): “[...] toneladas de aparelhos eletrônicos denominados por lixo
tecnológico são descartadas continuamente, provocando sérios impactos aos ambientes
naturais.”
O problema principal atrelado à gestão desses resíduos é em relação ao descarte
inadequado desse material, pois contêm elementos perigosos que são prejudiciais à saúde, como
o chumbo, mercúrio, arsênico, cádmio, cobre, berílio, bário, entre outros. Esses elementos se
encontram em placas de circuito impresso e partes elétricas, como chips, monitores e em seu
cabeamento. As placas de circuito impresso estão presentes em praticamente todos os
equipamentos eletroeletrônicos e são componentes importantes dos computadores. O material
que compõe a base dessa placa, chamada de laminado, pode ter diferentes composições

químicas, como por exemplo: fenolite (papelão impregnado com uma resina fenólica), fibra de
vidro, composite (resina fenólica com fibra de vidro) e cerâmicos. O laminado é recoberto por
uma fina camada de cobre, sobre a qual são montados os componentes eletrônicos.
Como diz Mucelin e Bellini (2008):
A problemática ambiental gerada pelo gerenciamento inadequado de resíduos
em geral é de difícil solução. A maior parte das cidades brasileiras apresenta um
serviço de coleta que não prevê a segregação dos resíduos, pois é comum ser
observado hábitos de disposição final inadequados. Materiais sem utilidade
amontoados indiscriminadamente e muitas vezes em locais indevidos como lotes
baldios, margens de estradas, fundos de vale e margens de lagos e rios.

Quando esses equipamentos são descartados no meio ambiente surge um grande
problema que é a contaminação do solo e da água devido aos elementos perigosos contidos,
como já citado. Além de contaminar o meio ambiente, essas substâncias químicas podem
provocar doenças graves em pessoas que coletam esses produtos em lixões ou até mesmo na
rua. Esses equipamentos são compostos também por uma grande quantidade de plástico, metal
e vidro, demorando assim muito tempo para se decompor no solo.
Segundo Silva e Oliveira apud Oliveira e Silva (2010):
Resíduos eletroeletrônicos possuem grandes quantidades de metais pesados,
que destinados de forma incorreta podem acarretar diversos e graves problemas
ambientais, além de causar danos à saúde da população. Computadores se
tornam obsoletos, segundo lógica comercial a cada dois anos. Máquinas são
trocadas, equipamentos de impressão e conexão, cabos, infra-estruturas de
rede, entre outros materiais, são descartados.

Dentro desse contexto, o projeto teve como finalidade analisar o discernimento dos
discentes do IFPB Campus Picuí a cerca da temática do projeto levando em consideração as
práticas sociais e o meio ambiente global e local em que vivem.
MATERIAIS E MÉTODOS
A presente pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
da Paraíba - Campus Picuí, situado na mesorregião da Borborema, na microrregião do Seridó
Oriental Paraibano.
Para garantir os objetivos desse projeto realizamos uma pesquisa bibliográfica, com
revisão de literatura, especialmente nos termos que norteavam o objeto de estudo desta
pesquisa, como definições de lixo eletrônico e suas causas no meio ambiente se descartados de
forma inadequada. A coleta de dados foi feita através de questionários disponibilizados pela
plataforma GoogleDrive com um numero de questões para os discentes do IFPB-Campus Picuí
que participaram do projeto, nos possibilitando avaliar o seu nível de discernimento sobre a
temática do projeto. Os formulários do Google são ferramentas úteis que ajudam a planejar

eventos, enviar pesquisas, aplicar testes em alunos ou colher informações de modo direto e fácil.
Um formulário do Google pode ser vinculado a uma planilha do Google. Os questionários
permaneceram ativos por certo período de tempo. Após a aplicação, as informações obtidas
foram transferidas para gráficos, permitindo uma melhor análise da pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram 36, os alunos que se enquadraram dentro dos padrões estabelecidos na proposta
da pesquisa e participaram efetivamente, sendo estudantes da rede pública federal de ensino de
Picuí – PB.
Conforme resultados obtidos através da análise dos questionários disponibilizados na
plataforma GoogleDrive constatou-se que 97% dos alunos sabem o que é lixo eletrônico e os 3%
restantes não tem nenhum conhecimento do assunto. Como podemos observar na Figura 1.
Não

Sim
3%

97%

Figura 1 – Gráfico do conhecimento a respeito do lixo eletrônico
Os resultados obtidos a partir do gráfico apresentado na Figura 1 podem ser considerados
excelentes, porém é necessário que esse número atinja 100% para que possamos sanar a falta de
conhecimento a respeito da problemática do lixo eletrônico.
Na Figura 2 pode-se observar que 94% da amostra analisada tem um bom conhecimento
de qual é o destino ideal para o lixo eletrônico. Outros 6% opinaram que seria a compostagem e
os lixões, tal alternativa, se praticada, acarretaria efeitos severos para o solo, devido à grande
quantidade de material pesado apresentada nos lixos eletrônicos.
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Figura 2 – Gráfico do destino apropriado para o descarte de lixo eletrônico
A partir da análise da Figura 3 pode-se observar qual o principal destino do lixo eletrônico.
Atualmente, o destino do lixo no Brasil ainda são os lixões. O lixo eletrônico está sendo
descartado juntamente com o lixo doméstico, que juntos são depositados nos mais variados
lixões do país. Cerca de 66% dos alunos responderam (Lixões). Outro grande ponto de descarte
são os aterros sanitários, só perdendo para os lixões. Gradativamente o índice do descarte de lixo
eletrônico está sendo em pontos de coleta, porém esse índice ainda é baixíssimo se comparado
aos lixões e aterros sanitários.
Segundo a cartilha Lixo eletrônico. Qual o melhor destino para ele? (2008): O Brasil
descarta, por ano, cerca de 100 mil toneladas de computadores, 17 mil toneladas de impressoras,
140 mil toneladas de aparelhos de TV e 2,2 mil toneladas de celular. Essa quantidade de lixo
eletrônico somada encheria cerca de 20 mil caminhões de lixo.
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Figura 3 – Gráfico do principal destino de lixo eletrônico
CONCLUSÃO
Com o avanço tecnológico que vem ocorrendo desde a última década, a quantidade de
dispositivos eletrônicos vem crescendo ainda mais, aumentando assim a quantidade de resíduos
que vão parar no solo e água de forma inadequada, com isso a presente pesquisa foi elaborada
com a fim de observar o conhecimento dos discentes do IFPB – Campus Picuí a cerca do lixo
eletrônico, o que nos possibilitou apontar e criar perspectivas para ampliar essa sensibilização
entre eles. Durante todo o estudo observou-se a importância do conhecimento em relação às
práticas de descarte desse tipo de lixo, tendo em vista as más consequências – contaminação do
solo e água – acarretadas pela manipulação indevida desses resíduos. Feita a análise, concluiu-se
que apesar dos resultados positivos, ainda nos deparamos com o desafio de levar esses
conhecimentos para as práticas do dia a dia.
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RESUMO
Este artigo trata de propostas para um futuro próximo
acerca das energias sustentáveis através da exposição
de estudos da potencialidade para o setor da energia
eólica em diversas regiões de Alagoas tendo como
principal objeto de estudo o Atlas Eólico do Estado de
Alagoas. Pretende-se demonstrar dados de relevante
importância para a preservação do meio ambiente
através da diminuição do impacto sócio-ambiental
causado por outras fontes de energias considerando,
dessa forma, os insuficientes investimentos para os mais
novos recursos que possibilitam a produção de energia
elétrica, uma vez que nunca na história desfrutamos de

uma indústria elétrica e seus aparatos ou de qualquer
outro setor em ritmo tão acelerado de avanços e, ao
mesmo tempo, em tempo algum tivemos tantos
problemas referentes às quedas de energia elétrica
causando até riscos fatais à população. Assim sendo,
este estudo apresenta os possíveis benefícios da
instalação de um parque eólico no Estado de Alagoas,
incluindo benefícios o setor energético e economia
estadual, entre outras situações, incluindo o potencial
eólico estimado do Estado de Alagoas e explicando o
funcionamento
de
um
parque
eólico.

PALAVRAS-CHAVE: Futuro. Energias. Sustentáveis. Potencialidade.

ADVANCES OF POSSIBILITIES FOR SUSTAINABLE ENERGY SECTOR ALAGOAS THROUGH
ANALYSIS OF THE POTENTIAL FOR SUCH STATE OF WIND ENERGY PRODUCTION ABSTRACT
ABSTRACT
This article deals with proposals for the near
future on sustainable energy through exposure studies
of the potential for the sector of wind energy in various
regions of Alagoas having as main object of study the
Wind Atlas of the State of Alagoas . We intend to show
data of great importance to the preservation of the
environment by reducing the socio- environmental
impact caused by other sources of energy considering ,
therefore , insufficient investments for more new
features that enable the production of electric energy,
time ever in history enjoyed an electrical industry and its

KEY-WORDS: Future. Energies. Sustainable. Potentiality.

apparatuses or any other sector in such rapid pace of
advances and at the same time, in no time we had so
many problems related to falls of electricity causing
even fatal risks to the population . Therefore , this study
presents the potential benefits of installing a wind farm
in the state of Alagoas , including the energy and
benefits the state economy sector, among other
situations , including the estimated wind energy
potential of the state of Alagoas and explaining the
operation of a wind farm.

POSSIBILIDADES DE AVANÇOS PARA O SETOR ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL DE ALAGOAS
ATRAVÉS DE ANÁLISES DO POTENCIAL DESSE ESTADO PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA
INTRODUÇÃO
O setor energético sustentável é matéria importante em termos de fontes de energias
limpas, por meio da utilização dos recursos naturais abundantes para diversificação da matriz
energética. Convém aprofundar os estudos das possibilidades de novas energias. Uma dessas
opções é a energia eólica, que é obtida através da força dos ventos e pode ser utilizada para
geração de eletricidade, sendo convertida em energia mecânica e depois em elétrica. Apesar das
limitações geográficas de diversas regiões do Brasil, o Estado de Alagoas possui áreas propícias
para implantação de parques eólicos, considerando a velocidade dos ventos do litoral e,
principalmente, na região do agreste (Atlas Eólico do Estado de Alagoas, 2008). Tais
considerações formam hoje uma alternativa das mais importantes, dado o seu baixíssimo
impacto socioambiental. A importância crescente da energia eólica é tema de relatório lançado
pelo Greenpeace que é uma Organização não governamental que atual internacionalmente em
questões ambientais, mostra que um total de 1,2 milhão de Megawatts (MW) de energia eólica
pode ser instalado ao redor do mundo até 2020, produzindo mais que o total de energia
necessária para alimentar toda a Europa hoje.
Levando em conta as realidades sobre a possível aplicação de energias renováveis a nível
nacional é válida a compreensão de que mesmo possuindo tantas inovações tecnológicas a
evolução do Brasil nesse cenário não tem sido suficiente para um país em desenvolvimento, visto
que outros países economicamente inferiores à posição do Brasil possuem crescentes índices de
uso das fontes alternativas para geração de energia elétrica, como é o caso de Portugal, onde
segundo a REN (Rede Eléctrica Nacional, S.A.) no primeiro trimestre de 2013 foi constatado que a
produção renovável abastece 70% do consumo nacional de eletricidade.
Em Alagoas, foi lançado em 2008 o Atlas Eólico do Estado - Integrado ao convênio
intitulado “Elaboração de Atlas Eólico e Disseminação de Tecnologia Eólica no Estado de
Alagoas”, com a participação da Centrais Elétricas Brasileiras – Eletrobrás, Instituto de
Tecnologias para o Desenvolvimento – LACTEC e Universidade Federal de Alagoas – UFAL, sendo
esse resultante de estudos conduzidos em 2007 e 2008 através de um programa de medições. É
através desses estudos reunidos que se pretende aqui exemplificar a utilidade de um parque
eólico complementando a geração e distribuição de energia elétrica em determinadas áreas do
Estado de Alagoas.
SOBRE O FUNCIONAMENTO DE UM PARQUE EÓLICO
Para entender o funcionamento de um parque eólico, é preciso entender as etapas da
construção com informações sobre todo o processo de geração de energia por meio dos ventos.
Em uma torre eólica, o vento gira uma hélice conectada ao aero gerador, que produz
eletricidade. Quando temos vários mecanismos como esse, ligados a uma central de transmissão
de energia, temos um parque eólico (Site Evolução da Energia Eólica, 2013).

Figura 1 – Infográfico adaptado 1.
Conforme pode-se observar na imagem acima (Figura 1), a etapa que inicia a implantação
de uma usina eólica é a definição da área de instalação e análise o potencial eólico nesse local.
Uma vez estabelecido o local de instalação, é feita a medição dos ventos por um período de,
aproximadamente, um ano. Assim, é possível estabelecer uma velocidade média anual para a
geração de energia elétrica, além da velocidade dos ventos, é importante que eles sejam
regulares, não sofram turbulências e nem estejam sujeitos a fenômenos climáticos como tufões
(Site Evolução da Energia Eólica, 2013).
As condições tipográficas e de vegetação também são avaliadas nessa fase do projeto, a fim
de garantir a viabilidade do parque, com o potencial e área definidos, o próximo passo é a
elaboração do projeto de Micrositing (microlocalização). Nele devem constar o layout da usina,
tipo de máquina, fabricante, altura das torres, potência, previsão de geração anual de energia e a
capacidade máxima de produção. Nessa fase, também são realizados estudos do solo e
infraestrutura para o abastecimento da energia, no que diz respeito à distância até a subestação
mais próxima e ao plano logístico para a distribuição da eletricidade gerada.

1

Divulgado no site Evolução da Energia Eólica.

O projeto também deve incluir um estudo ambiental e socioeconômico, de maneira que a
usina ofereça o menor impacto possível à região. Além disso, a área deve estar regularizada e
com as respectivas licenças ambientais em dia.
FUNDAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA EÓLICA EM ALAGOAS
O uso da energia cinética dos ventos para a geração de energia elétrica é hoje uma
alternativa com característica renovável sendo, portanto de importante expansão para o Estado
de Alagoas, uma vez que seria uma contribuição para evitar a emissão de 11.768 milhões de
toneladas de CO 2 , além de possibilitar a criação de mais de um milhão e setecentos mil empregos
no mundo, resultando também mais empregos para o povo alagoano. Com isto os
empreendedores terão mercados locais e de sistemas interligados para oferecer esta energia em
preços competitivos ao do mercado cativo de baixa tensão.
Com o desenvolvimento tecnológico na área de tecnologia eólica, segundo dados do
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - Proinfra, o valor de
comercialização com Eletrobras, entre R$180-18/MWh a R$204,35/MWh, sinaliza viabilidade
econômica para determinadas condições de prazos e de taxa de retorno.
Segundo os estudos expressos no Atlas Eólico (2008) e pesquisas realizadas pelo professor
Roberto Lyra, Professor da UFAL e coordenador de pesquisas sobre Energia Eólica em Alagoas, o
Estado apresenta condições de intensidade e duração de ventos similares às médias dos
melhores sítios eólicos da Região Nordeste, verificando-se por meio de medições gerais
informações e dados disponibilizados, grandes possibilidades de desenvolvimento de projetos no
litoral norte, na região de Maragogi, e no litoral sul, região de Penedo, sem prejuízo de outras
áreas, e constituir o fundamento para se planejar uma adequada política de uso e
desenvolvimento da energia dos ventos.
POTENCIAL EÓLICO ESTIMADO
As regiões Nordeste e Norte são consideradas as áreas com os melhores potenciais para
aplicações em energia eólica no Brasil, pois apresenta várias vantagens importantes na opção
pelo investimento em geração de energia eólico-elétrica. A implantação de parques eólicos na
região dos litorais norte e sul de Alagoas, que segundo o PROINFRA indicam potencial para
8.200MW, com velocidade média dos ventos em 6.2m/s.
Levando em considerações outras justificativas para empreendimentos baseados no
potencial de Alagoas, é válido compreender os variados benefícios para a economia de Alagoas,
entre esses: Desenvolvimento sustentado de energia renovável; Integração de energias com
qualidade; Viabilidade empresarial e negocial – Proinfra e sustentabilidade energética para
desenvolver as aptidões econômicas regionais.
Foi a partir da integração dos mapas de velocidades médias anuais que o potencial Eólico
do Estado de Alagoas foi calculado. Foram adotadas nesse processo diversas considerações,
entre essas, tava de ocupação do terreno, alturas de 50m, 74m e 100m e a correção dos fatores
de capacidade.

Figura 2- Imagem da tabela que apresenta o resultado da integração dos mapas e o potencial
eólico do Estado de Alagoas (ATLAS EÓLICO, 2008, p. 47).
Este mapeamento do Potencial para geração de Energia Eólica no Estado de Alagoas
revelou ainda áreas propícias para empreendimentos e algumas dessas estão descritas a seguir.
ÁREA 1: DUNAS DE PIAÇABUÇU: Velocidades médias em torno de 7m/s, a 75m de altura. Região
com vocação de comportar dezenas de megawatts. Observação: Para instalação de parque eólico
precisaria de devidas autorizações dos órgãos competentes, uma vez que é uma área de proteção
ambiental - Decreto nº 88.421, de 20 de julho de 1983.
ÁREA 2: SERRAS DE ÁGUA BRANCA E MATA GRANDE: Velocidades médias anuais em torno de
7,5m/s, a 75m de altura, chegando até 8,0m/s nos locais mais elevados.
ÁREA 3: CARNEIROS, SENADOR RUI PALMEIRA E GIRAU DO PONCIANO: Em extensas áreas
dessa região a velocidade média anual chega a 7,0m/s. No alto dos morros existem áreas
menores onde a velocidade chega a 8,0m/s.

Figura 3 – Áreas mais promissoras para empreendimento eólicos no Estado de Alagoas. Figura 5.2

do Atlas Eólico do Estado de Alagoas: p.. 48.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
É possível concluir que a energia eólica apresenta-se como uma das alternativas mais
interessantes para aumentar a capacidade de produção de energia em Alagoas, possibilitando
causar boa parcela de geração de eletricidade por vias sustentáveis de fonte energética. Pode-se
com isso desenvolver as aptidões econômicas regionais e incluir entre outros benefícios a
complementação do regime hídrico do Rio São Francisco.
Tendo em vista a necessidade de maiores estudos acerca das formas que o potencial de
Alagoas e seus benefícios podem ser melhores administrados, conclui-se que ainda existe muito
trabalho a ser feitos para que finalmente diminuam-se as incertezas e a confiabilidade da geração
eólica no Estado de Alagoas para que essa seja, na prática, uma realidade para seu povo e caso
aconteça em um futuro breve, será exemplo para todo o território nacional.
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RESUMO

A vitrina tem a função de destacar produtos, somando
seus aspectos artísticos e estéticos para chamar a
atenção do consumidor, além de vender ideias e
emoções. Este estudo investiga a influência da vitrina no
consumo (atividade que consiste na fruição
de bens e serviços pelos indivíduos), e como ela se
transforma em ferramenta de identificação entre o
consumidor e o produto. Trata-se de um estudo de
campo exploratório com consumidores e apreciadores
de vitrinas no município de São João dos Patos -MA, em
uma amostragem não probabilística, de cunho
qualitativo, realizado, até o presente momento, com 46
pessoas. Os participantes responderam a um

questionário com questões objetivas e subjetivas, no
período de abril de 2013 até dezembro do mesmo ano, e
os dados foram interpretados utilizando a técnica de
Análise de Conteúdo Categorial Temática, que
apresentou duas categorias: relação da vitrina na
identidade (conjunto de características próprias e
exclusivas com os quais se podem diferenciar pessoas)
do produto e do indivíduo e a influência da vitrina para o
consumo de Moda. Os resultados finais, apontaram que
a influência da vitrina das lojas em questão não está
tecnicamente preparada para identificar essa identidade
do consumidor, relaciona-la com a identidade do
produto e, consequentemente efetivar o consumo.

PALAVRAS-CHAVE: Vitrina, Identidade, Consumo.

THE INFLUENCE OF SHOWCASES THE CONSUMPTION OF FASHION: taking into account the
identity of the product and the individual.
ABSTRACT

The showcase serves to highlight products, adding their
artistic and aesthetic aspects to draw the consumer's
attention, in addition to selling ideas and emotions. This
study investigates the influence of the showcase
consumption (activity which consists in the enjoyment
of goods and services by individuals), and how it turns
into identification tool between the consumer and the
product. This is an exploratory field study with
consumers and connoisseurs of windows in the
municipality of São João dos Patos -MA in nonprobability sampling, a qualitative study, carried out to
date, with 46 persons. Participants answered a
questionnaire with objective and subjective questions,
KEY-WORDS: Showcase, Identity, Consumption.

from April 2013 until December of the same year, and
the data were interpreted using the technique of
Thematic Content Analysis of Categorical, which pointed
two categories: the relationship showcase at identity
(set own unique characteristics with which it can
differentiate people) and the product of the individual
and the influence of consumer showcase for fashion.
The final results showed that the influence of the
cabinet shops in question are not technically prepared
to identify the identity of the consumer, it relates to the
identity of the product and hence the consumption
effect.

A INFLUÊNCIA DAS VITRINAS NO CONSUMO DE MODA: levando em consideração a
identidade do produto e do indivíduo
INTRODUÇÃO
A visão é o sentido mais importante para grande parte da humanidade e o mais
estimulante no processo de compra. Com ela pode-se perceber imagens e palavras, e lançar mão
de umas delas (ou ambas) para receber ou enviar uma mensagem. O presente relatório é
caracterizado como um estudo exploratório que avalia como a imagem de um produto influência
no processo de compra e, como as vitrinas podem ser esses instrumentos capazes de atrair o
olhar do consumidor.
A função da vitrina é destacar o produto, somando seus aspectos artísticos e estéticos
para chamar atenção do consumidor. Ela ajuda a dar identidade ao produto e diferenciá-la dos
demais, de modo que o consumidor se veja representado nele. Deve falar com o consumidor,
para que o mesmo seja atraído, comunicado e informado das últimas tendências, além de
estabelecer uma estreita ligação eles.
A vitrina é de grande importância, pois além de ser o primeiro vendedor é também
responsável por mais de 80% das vendas das lojas (Scherre, 2010). Ela pode dar o sinal sobre o
seu tratamento no interior da loja; sobre a limpeza, organização e facilidade em localizar
produtos, além do conforto e outras necessidades que o consumidor almeja.
Além de ser o local de destaque, de promoção visual de um produto ou grupo de
produtos onde são mostrados suas vantagens adicionais por um tempo predeterminado, a vitrina
possui como principais objetivos atrair o consumidor; mostrar (produtos, serviços, marcas);
comunicar e informar (mensagem e novidades), permitindo, assim, o conhecimento de
lançamentos, tendências, promoções; criar e estabelecer a identidade do consumidor com
determinado produto, marca ou serviço e promover vendas (dar preços e condições de
pagamento). Além da vitrina ser uma chance que um empreendedor tem de conseguir se
diferenciar dos demais e atrair o cliente para dentro do seu ponto de venda.
As vitrinas, de modo geral, traduzem o que a loja é e tem para oferecer ao cliente.
Portanto, deve instigar a necessidade da compra e, ao mesmo tempo, reforça a imagem da loja
no mercado junto ao consumidor, que fará sua própria leitura de sua mensagem, o que faz dela,
atualmente, mais do que um mostrador, uma ferramenta de sedução ao consumidor:
comunicando, provocando e interagindo.
Segundo a percepção de Carvalho (2011) sobre vitrina, pode-se destacar que:
A vitrina é considerada, um veículo de comunicação, atração e diferenciação, além dos
elementos estéticos, ainda leva em conta, em primeiro lugar, o público a que se destina.
Portanto, não deve ser avaliada isoladamente, e sim em conjunto que considera desde
técnicas e expressões de produtos, passando por ações de promoção de vendas, até o
encantamento e fidelização dos clientes.

Dentre os inúmeros meios de comunicação exercidos na elaboração das vitrinas, o Visual
Merchandising tem contribuído muito para o fortalecimento da imagem transmitida. Consiste na
apresentação da loja e da mercadoria de maneira a atrair a atenção dos possíveis consumidores e

motivá-los a fazer uma escolha, servindo muitas vezes para informar a marca e diferenciá-la da
concorrência.
O mesmo atua tanto na área externa como no espaço interno da loja, sendo composto
por uma variedade de componentes que juntos criam a atmosfera do ambiente, como:
Combinação de cores; Seleção de exposição de produtos; Qualidade da iluminação; Layout do
espaço; Escolha dos materiais e dos adereços. Veja na figura abaixo:

c

Figura 1 - Foto: Shutterstock / Especial para Terra
O “Visual Merchandising” apresenta como principal função aumentar as vendas
primeiramente atraindo os clientes para a loja com o poder da imagem da vitrina e da disposição
dos produtos na loja (layout), estimulando o cliente a permanecer no ponto de venda, comprar, e
ter uma experiência de varejo positiva de forma que retornem. Esse passou a construir
ambientes mais agradáveis e adequados ás exigências do seu consumidor, utilizando da
ambiência, do design de interiores e das vitrinas para encantar e instigar o público-alvo, fazendo
com que a visita à loja seja um lugar de lazer e prazeres.
O mesmo tem como objetivo é proporcionar um resultado psicológico positivo através da
preocupação com a transmissão da imagem.o cliente para dentro do seu ponto de venda
A vitrina está diretamente ligada com a imagem que possui os produtos, já que está é que
expõe os mesmos. A respeito da vitrina e a relação que possui com a imagem do produto
Demetresco (2004) enfatiza.
“As vitrinas, hoje, com suas superfícies de vidro, impedem o toque e precisam chamar os
sentidos de uma outra forma. Nas vitrinas do mundo moderno, outras janelas se abrem.
Como na tela do computador e vitrinas, luzes piscam, o vidro separa o internauta de seu
objetivo, mas em ambas as mídias, computador e vitrinas, luzes piscam, textos e imagens
nos convocam. A transparência do vidro divide essas mídias do mesmo modo: de um
lado, o ilusório e o inatingível; o acessível, de outro lado, quando o objeto vem a nós - e a
ele, então agregamos um valor de uso.”

O ato de comprar, hoje, tem significados que vão além da aquisição de mercadorias que
posam suprir necessidades básicas dos indivíduos, ou seja, adquirimos não só produtos, mas
também valores simbólicos, estando aí a forte relação existente entre a vitrina e o consumo. A
experiência no ato da compra é vista como uma das principais características e vantagens para o
consumidor contemporâneo.

Diante disso, nota-se que a vitrina se torna o maior recurso atrativo que se pode utilizar
em um ponto de venda. É ela que vai atrair o olhar e o desejo do consumidor, e estando bem
elaborada irá aguçar os cinco sentidos do seu público-alvo: visão, olfato, audição, tato, paladar.
Desta forma, o objetivo do presente estudo foi indagar a influência da vitrina no consumo,
bem como examina as ferramentas de identificação entre o consumidor e o produto a partir da
satisfação inicial do consumidor pela vitrina.
MATERIAIS E METÓDOS
Trata-se de um estudo de campo exploratório, com uma amostragem não
probabilística e por conveniência, de cunho quantitativo e qualitativo.
O estudo está sendo realizado com consumidores que frequentam lojas ou
estabelecimentos que comercializam Moda, localizados no Município de São João dos Patos
(MA), com a finalidade de entender a opinião dos mesmos quanto à influência da vitrina na sua
escolha de compra, para que, a partir desse momento podermos avaliar se essas lojas ou
estabelecimentos, utilizam a vitrina como ferramenta de identificação entre o consumidor e o
produto.
Os dados estão sendo obtidos por meio de entrevista, junto às pessoas que
frequentam lojas ou estabelecimentos. A entrevista está sendo realizada por uma aluna,
previamente treinada, a fim de obter certa padronização de aplicação, seguindo estes passos: (a)
apresentação dos aplicadores e exposição dos objetivos da pesquisa; (b) reiteração sobre o
anonimato dos participantes e a confidencialidade de suas respostas; (c) informação sobre a livre
deliberação de cada um em responder.
Primeiramente está sendo aplicado um questionário sobre os dados do perfil sócio
econômico dos sujeitos da pesquisa. Dados estes obtidos por meio de um questionário
específico, envolvendo questões sobre idade, sexo, escolaridade, estado civil, ocupação extra e
renda.
Logo em seguida, está se aplicando outro questionário para avaliar a influência da
vitrina na escolha de compra dos sujeitos da pesquisa (consumidores) que se fazem presentes
nas lojas ou estabelecimentos que comercializam Moda, com questões discursivas para avaliar
melhor a opinião dos sujeitos da pesquisa, como: “a vitrina da loja atraiu você? o que prendeu
sua atenção ao olhar essa vitrina?”
A análise dos dados serão feitas em cima dos questionários obtidos e serão
analisados pelo Programa SPSS, v. 16.0, que determinará as frequências absolutas e relativas, as
medidas de tendência central (média e mediana) e de dispersão (desvio padrão). Será realizada
análise de Variância (ANOVA) e teste de comparação de média, ao nível de significância de 5,0%.
Para as variáveis será realizada análise de variância ANOVA. Para a comparação de médias será
utilizado o teste de Tukey, adotando-se o nível de significância de 5%.

Nos dados qualitativos, as respostas discursivas, serão interpretadas por meio de
análise de conteúdo temática e categorização, usando a técnica de análise categoria segundo
Bardin (2011).
A pesquisa obedecerá ao preconizado pela Resolução nº 196 de 10 de outubro de
1996, do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde.
Este projeto será submetido à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa na
Plataforma Brasil. Previamente será solicitada de cada participante a anuência ao estudo,
mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Ao término do estudo, os
achados serão oportuna e adequadamente divulgados, respeitando os princípios bioéticos, em
especial o da autonomia e o da beneficência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com Lourenço e Sam (2011), para o ser humano, a visão se torna o sentido
mais importante e o mais estimulado pelos objetos expostos em uma vitrina, pois faz com que o
consumidor perceba algo por esse sentido, e esse consumidor reage a esse estímulo, no caso,
realizando a compra.
Os resultados apresentados são as análises compreensivas realizadas baseadas nos
discursos dos entrevistados, apreendidas nas duas categorias temáticas:
A relação da vitrina na identidade do produto e do indivíduo
A primeira categoria demonstra, de uma forma geral, que as vitrinas, além de serem
responsáveis por expor o que a loja tem de melhor para oferecer, também mostram sua
identidade para o consumidor. Ou será fazer com que o consumidor descubra sua identidade
através do que ele se identifica na exposição? Dentro dessa categoria será abordado dois
quesitos: “os fatores que motivam a entrada de uma pessoa na loja” e “a influência da vitrina
com relação à entrada do consumidor na loja”
Cabe lembrar que a identidade é produzida por meio das diferenças, e para mostrar
as identidades e diferenças ao mundo, os homens se utilizam da moda, pois é uma forma rápida
e fácil de distinguir e identificar.
Uma vitrina pode se tornar cúmplice de um consumidor, quando através dos seus
vidros elas mostram as mesmas necessidades e desejos, estabelecem objetivos, intenções iguais,
faz escolhas e dizem sobre seu repertório cultural e sua experiência de vida. Para tanto, vale
ressaltar que no que se refere aos “fatores que motivam a entrada de uma pessoa na loja”, os
sujeitos da pesquisa relataram, na sua grande maioria:
“... a vitrina é bem chamativa [...] é uma amostra dos produtos da loja [...] um belo layout.”
“... as cores em harmonia na vitrina [...] a iluminação da vitrina...”

“... a vitrina, promoções e bons produtos expostos na loja [...] manequins bem arrumados para
chamar a atenção do cliente...”
Ainda, observou-se que os sujeitos do estudo tiveram suas subjetividades quanto “a
influência da vitrina com relação à entrada do consumidor na loja”:
“... pelos estilos das roupas [...] também depende do período festivo ou da estação.”
“... as Melissas que estão expostas na entrada da loja [..] muito na moda e são belas.”
“... está exposto vários produtos de marca e da moda [...] com iluminação bem agradável...”
“... pela sua decoração, pelas roupas bonitas vestidas nos manequins, tudo de boa qualidade...”
“... a estrutura chama atenção [...] a harmonia das cores, boa iluminação e um perfil moderno ...”
A maioria dos sujeitos da pesquisa demonstraram que um visual moderno na vitrine
bem iluminada, assim como um bom atendimento são fatores relevantes para a efetivação da
compra.
Bourdieu (2008) fala dos gostos, apresentando-os como método para produzir e
reproduzir as diferenças de poder entre as pessoas. O autor diz que os gostos são, antes de tudo,
aversão, feita de horror ou de intolerância visceral aos outros gostos, aos gostos dos outros. Ele
afirma que a intolerância estética exerce violências terríveis. A aversão pelos estilos de vida
diferentes é, sem dúvida, uma das mais fortes barreiras entre os indivíduos.
A influência da vitrina para o consumo de Moda
Essa segunda categoria refere-se aos aspectos da vitrina necessários para que o
consumidor possa efetivar a compra, abordando o quesito: “quais os fatores necessários para o
consumidor permanecer na loja e efetuar a compra”. As vitrinas são ferramentas importantes
para o consumo, e se utilizam dos cinco sentidos humanos, apelando e estabelecendo uma
conexão com o inconsciente do consumidor.
De acordo com (SACKRIDER; GUIDÉ, HERVÉ, 2009, pag. 11), a vitrina cria um ambiente que
seduz o consumidor e que, ao mesmo tempo, o distancia da realidade cotidiana para integrá-lo a
uma experiência inesquecível.
Uma vitrina pode se tornar cúmplice de um consumidor, quando através dos seus vidros
elas mostram as mesmas necessidades e desejos, estabelecem objetivos, intenções iguais, faz
escolhas e dizem sobre seu repertório cultural e sua experiência de vida. Sendo, portanto um
reflexo da vida sociocultural, propondo ao consumidor uma resposta aos seus gostos e às suas
expectativas, percebendo que todo fenômeno de moda tem por base uma lógica de
descontinuidade temporal. (SACKRIDER; GUIDÉ, HERVÉ, 2009, pag. 163).
Segundo Lourenço e Sam (2011), tecnicamente as formas mais eficazes das vitrinas
atraírem os consumidores é através de estímulos que exercitam a percepção deles. O tamanho

do produto, a forma, volume, a textura, a luz e a cor são ferramentas que contribuem a esse
estímulo.
Com relação aos “fatores necessários para o consumidor permanecer na loja e efetuar a
compra”, os sujeitos relataram que:
“... espaço inadequado, ventilação adequada e aroma ...”
“... principalmente a qualidade dos produtos expostos são bons, mas o atendimento nem tanto...”
“... variedade de produtos [...] organização dos produtos mas a iluminação é fraca ...”
Em relação à “Como os produtos dentro da loja estão expostos”:
“Tem muita variedade em um pequeno espaço”
“Os objetos masculinos e femininos estão tumultuados”
“As cores estão desorganizadas, caixas expostas com roupas”.
“Eu acho que estão muito amutuados, falta um pouco de organização dos produtos”
A eficiência naquilo que a vitrina apresenta e informa facilitará a efetivação da venda.
Nesse sentido é interessante que se conheça a faixa etária, gênero, raça, etnia, poder
socioeconômico, nível de instrução, profissão, nível cultural, religião, valores e estilos de vida.
Considera-se portanto que o consumo não existe apenas no ato de comprar, mas indica
dimensões simbólicas, a partir do momento que se insere a um determinado grupo.
CONCLUSÃO
Esta pesquisa procurou analisar e discutir a influência da vitrina no consumo de moda,
bem como a relação de identidade do produto com a identidade do cliente. Verificou-se,
portanto, que as vitrinas devem estar atentas aos gostos, às modificações dos gostos e das
necessidades dos seus consumidores, e que elas devem acompanhar a evolução da moda e do
mundo.
George Simmel (2008) a esse respeito, trata da imitação e distinção, universalidade e
individualidade. Para o autor, a moda é esse campo onde os indivíduos necessitam da aprovação
social e, ao mesmo tempo, se definem como os que defendem e preservam a liberdade
individual, sobretudo quando essa vontade de singularizar-se consegue ser mais forte que do que
a necessidade e acolhimento e reconhecimento da sociedade.
Um conjunto de fatores pode ter contribuído para que as lojas em questão não tivessem
êxito em relação às questões pertinentes para uma aceitação plena por parte dos entrevistados.
Vitrinas com acúmulo de elementos foi um dos principais fatores; a falta de preços nas
peças expostas nos manequins; alguns objetos acumulados no interior da loja, como se fosse um
depósito; a falta de iluminação adequada na vitrina e, de uma certa forma, a não efetivação e

preocupação em estudar profundamente o perfil do seu público, afim de que se possa atender
seus anseios de imediato, ou seja, que diante daquela caixa de vidro transparente, os
consumidores possam ver seus reflexos, ver o objeto dos seus desejos ao mesmo tempo que
veem o brilho dos seus olhos refletidos nela.
Ressalta-se a importância de esclarecer à proprietária da loja Maria Bonita que o meio
ambiente necessita que façamos nossa parte para que tenhamos um mundo melhor para as
gerações futuras. Sugere-se materiais reciclados e recicláveis para a elaboração das vitrinas e
decoração da própria loja. É importante sugerir que os manequins transmitam as últimas
tendências no que diz respeito não somente às suas roupas e acessórios, mas também a
maquiagem, penteados, posturas, atitudes e estilos de vida.
Após a análise das considerações e da pesquisa exploratória, conclui-se que os resultados
finais apontaram que a influência da vitrina das lojas em questão não estão tecnicamente
preparada para ter a sensibilidade em identificar essa identidade do consumidor, relaciona-la
com a identidade do produto e, consequentemente efetivar o consumo de moda através da
vitrina. Assim, recomenda-se que esses pontos de venda deverão se preocupar mais com essa
ferramenta (vitrina) tão importante no momento de compra, para que assim, esta, seja um
elemento benéfico tanto para os donos das lojas (fornecendo um bom lucro), quanto para os
consumidores (promovendo a identificação dos clientes com os produtos expostos).
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RESUMO
O monitoramento da qualidade das águas das praias do

estão improprias para contato primário. Os dados foram
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coletados em período chuvoso e de estiagem para obter

criteriosa para saber se estão em conformidade com a
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qualidade para que seja usada para balneabilidade. As
variáveis: coliformes totais e fecais foram determinantes
para constatar que as Praias do Prata e a das Arnos
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HEALTH AND QUALITY OF WATER TO THE BEACHES OF PALMS
ABSTRACT
The monitoring of water quality of the beaches

to see that the beaches of Arnos and Silver are

of the city of Palmas is something to be done carefully to

unsuitable for primary contact. Data were collected in

see whether they comply with the law, which

the rainy season and the dry season to get results in

establishes a minimum quality standard to be used for

these periods so distinct that it has in the region.

bathing. Variables: total and fecal coliforms were crucial
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SAÚDE E QUALIDADE DAS ÁGUAS DAS PRAIAS DE PALMAS TO
INTRODUÇÃO
A boa qualidade da água destinada à balneabilidade proporciona lazer sem preocupação
com as doenças de veiculação hídricas, que são transmitidas através do contato da pele com a
água contaminada. O monitoramento das prais do entorno da cidade de Palmas é extremamente
importante, pois é uma região de águas lênticas que é usada para o lazer e como corpo receptor
do efluente tratado em alguns pontos da cidade.
Água de contato primário é aquela que as pessoas têm contato direto, ou seja: natação,
surf, esqui, dentre outros. Quando está contaminada pode transmitir: micose, esquistossomose,
leptospirose, ascaridíase, hepatite infecciosa, e causar infecção na pele e nos olhos, (Von
Sperling, 2005). A população precisa está informada para tomar atitudes que preserve sua saúde
e a da sua família.
Conforme a resolução (CONAMA 274, 2000, p. 02) a água destinada a balneabilidade é
satisfatória quando: “em 80% das amostras analisadas houver no máximo 1.000 (mil) coliformes
fecais (termotolerantes) ou 800 escherichias coli ou enterococos por 100 mililitros”.
A contaminação das águas podem ocorre de diversas formas, mas, principalmente por
causa da ação do homem. O lançamento de efluente no corpo d'água sem receber tratamento
adequado, o lixo deixado pelos banhistas, são exemplos de contaminação antropínica.
A população frequenta as praias diariamente, o ano todo e tomam banho sem se
preocupar, pois imaginam que o corpo aquático não representa riscos à sua saúde. É uma área
destinada ao lazer que oferece refeições, quiosques, quadra esportiva, banheiros e duchas. As
pessoas procuram esses locais para descansar/relaxar, sair da rotina do dia a dia. As praias são
consideradas ponto turísticos da cidade.
Este trabalho tem como objetivo analisar a qualidade das águas das praias do Prata das
Arnos localizadas no município de Palmas TO e se representam algum risco à saúde dos
banhistas. Foram realizadas coletas em período chuvoso e de estiagem para adquirir os dados
para as variáveis de coliformes totais e fecais, os quais foram comparados com a legislação em
vigor sobre a balneabilidade.
MATERIAIS E MÉTODOS
O município de Palmas é banhado pelo Rio Tocantins, no trecho deste rio que passa pela
região exite o lago formado por causa da Usina Hidrelétrica de Lageado, que se encontra a pouco
mais de 54 km ao norte da capital, no município de Lageado. As praias artificiais que foram
construídas após a formação do lago recebe visitantes o ano todo, pois o clima desta região é
propício.
O estudo foi feito nas praias do Prata e das Arnos, nelas exitem quiosques e barracas para
receber os turistas e comunidade local.
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PRAIA DO PRATA
Localizada a 9 km da Praça dos Girassóis, na região sudoeste da capital e com acesso
principal pela avenida LO-19. É uma praia rústica que tem quiosques de palha, restaurantes,
bares, banheiros, telefones, policiamento, posto de saúde, salva-vidas, quadras esportivas,
barracas institucionais e caixas eletrônicos.
Além dos banhos, esta praia é usada como local de realização de eventos de pequeno e
médio porte como: eventos culturais e esportivos.
PRAIA DAS ARNOS
É uma praia mais popular, com infraestrutura mais simples. Está localizada a pouco mais
de 3 km do centro de Palmas, com acesso pela Avenida JK, no sentido leste. É área de lazer dos
moradores da região norte, possui posto da Guarda Metropolitana, banheiros com duchas,
quadra de esportes, quiosques, dentre outros.

COLETAS DE AMOSTRAS E METODOLOGIAS
As amostras foram coletadas semanalmente, no período vespertino, nas praias do Prata e
Arnos. Para realização das coletas das análises físico-químicas foram utilizadas garrafas de
polietileno, limpas e secas, com capacidade máxima de um litro e devidamente identificadas. As
coletas de amostras para análises microbiológicas foram feitas utilizando-se frascos de vidros
autoclaváveis.
Após a coleta, as amostras eram enviadas para os laboratórios do Curso de Controle
Ambiental do IFTO – Palmas para a realização dos testes analíticos, conforme Figura 2.
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Tabela 1 – Métodos analíticos aplicados na caracterização físico-química e microbiológica de
amostras.
Variável
analítica

Método
analítico

pH(-)

Eletrométrico

Temperatura
(ºC)

Turbidez (uT)

Cloretos
(mg/L)

Coliformes
Totais
(NMP/100
ml)

Coliformes
Fecais
(NMP/100ml)

Eletrométrico

Nefelométrico

Mohr

Tubos
Múltiplos

Tubos
Múltiplos

Fonte – Laboratório de Microbiologia e Físico-Química – IFTO - Campus Palmas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inúmeros fatores devem ser analisados ao realizar estudo sobre a qualidade de um corpo
hídrico destinado à balneabilidade. As características físicas é um fator estável, qual o tipo do
corpo hídrico estudado: se é um rio, córrego, lago, ou lêntico, lótico. Os fatores variáveis:
precipitações pluviométricas, se o local estudado é de água corrente em determinada época do
ano e outra não, entre outros. E os fatores antropométricos que são fontes de poluição:
lançamento de efluente com tratamento insuficiente/inadequado, ou até mesmo sem nenhum
tipo de tratamento, resíduos sólidos, e produtos químicos jogados no solo e carreados pelas
águas das chuvas.
A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos através das análises físico-químicas e
bacteriológica, feitas em laboratório com as amostras coletadas nas praias estudadas dos
parâmetros analíticos: pH, temperatura, turbidez, Coliformes Totais e Coliformes fecais das
amostras de água das praias em estudo.

Tabela 2 – Monitoramento da qualidade das águas das praias Arnos e Prata, localizadas em
Palmas, Tocantins/2013.
Variáveis
analisadas

Resultados

Resolução CONAMA 274/2000

Praia do Prata

Praia das Arnos

pH(-)

8,3

8,4

<6,0 ou >9.0

Temperatura (ºC)

27

28

40

3,3± 0,2

22,2+/-0,4

207± 31,3

320,24,5+-5

-

Turbidez (uT)
Cloretos (mg/L)

Coliformes Totais
(NMP/100ml)

1100

Coliformes Fecais
(NMP/100ml)

53

>1100

1100

<1000

<1000

Fonte – Laboratório de Microbiologia e Físico-Química – IFTO - Campus Palmas.

A temperatura apresentou poucas variações, pois a cidade de Palmas, capital do Estado
do Tocantins está localizada na região Norte do Brasil, cujo clima é tropical chuvoso de Cerrado.
Tem duas estações bem definidas: uma seca (maio a setembro) e outra chuvosa (outubro a abril).
Estas estações se repetem ano após ano, por isso, há uma homogeneidade climática com poucas
variações e regularidade na distribuição da temperatura, da umidade do ar, da velocidade do
vento, da insolação e demais parâmetros climáticos. O clima é quente o ano todo, a variação de
temperatura é pouca, sendo que a diferença entre o mês mais quente (setembro) e o mais frio
(julho) é apenas 3ºC. A média das máximas em setembro é de 36 °C (Pedroza et al., 2011). A
temperatura, conforme a tabela 2 manteve acima de 25º para todas as amostras.
Os pontos onde foram realizadas as coletas para esta pesquisa são de baixa profundidade,
há alta insolação e a elevada temperatura do ar em Palmas no período monitorado podem

explicar os valores elevados de temperatura nas amostras analisadas. Os valores encontrados de
temperatura e pH são considerados normais para corpos d’água superficiais continentais.
O potencial hidrogeniônico (pH) é uma relação numérica que expressa o equilíbrio entre
íons (H+) e íons (OH-), apresentando uma escala de variação entre 0 a 14. O valor considerado
neutro é o 7, onde a concentração de íons (H+) é igual a concentração de íons (OH-). Quando
ocorrer a predominância de íons (H+) temos valores de pH menores que 7, chamado de pH ácido.
Desta forma, quando o pH for maior que 7 tem-se o pH básico, pois há predominância de íons
(OH-) e quando tem seu valor máximo, 14, é considerado alcalino. Processos biológicos naturais
como respiração e fotossíntese, e aqueles induzidos pela ação humana, como a eutrofização
artificial, são uns dos principais fatores que induzem a mudança do pH na água. A grande maioria
dos corpos d’água de rios, riachos e lagos tem pH variando entre 6 e 8, podendo encontrar-se
ambientes mais ácidos ou mais alcalinos, sendo uma das variáveis ambientais mais importantes.
Os valores de pH das amostras coletadas foi em torno de 8 nas prias em estudo. Na praia
das Arnos encostrou maior índice de turbidez (22,4uT), este valor pode está relacionado ao
lançamento de efluente vindo de um sistema de lagoas de estabilização, pois o ponto de coleta
encontra-se próximo ao local onde é lançado o efluente tratado. Também, a falta de mata ciliar e
de vegetação nativa existente no entorno do ponto de coleta contribuem para o carreamento de
material sólido para o lago, fazendo com que a turbidez se eleve.
As bactérias do grupo coliformes (totais e termotolerantes) estão presentes nas águas
naturais e contaminadas por esgoto, diferenciando somente a origem da bactéria. Encontram-se
no grupo dos coliformes totais tanto as bactérias originárias do trato gastrointestinal dos
mamíferos (ditos animais de sangue quente) como diversos gêneros e espécies de bactérias não
entéricas de origens difusas.
O alto índice de coliformes fecais em áreas destinadas à recreação aquática está
relacionado a vários fatores: falta de higiene das pessoas que fazem suas necessidades fisiológicas
dentro d'água ou próximo a margem; a inexistência ou deficiência no sistema de coleta e
tratamento do esgoto. Também pode existir córregos contaminados que deságuam no entorno
das praias. Estes são problemas relacionados a falta de planejamento urbano, e quando o fazem
não aplicam corretamente; a inexistência de um projeto de sensibilização da população que
frequenta o local para os riscos a saúde provenientes da sujeira depositada no corpo aquático.
Nos municípios brasileiros é comum deparar-se com esta situação. Pois, não há um crescimento
ordenado e organizado com sistemas de coleta e tratamento de esgoto eficaz. Esta é a realidade
de mais de 90% dos municípios brasileiros. Durante o monitoramento da praia das arnos, o nível
de coliformes (totais e fecais) apresentou fora do recomendado, o valor encontrado está superior
ao permitido: 1100NMP/100mL.

CONCLUSÃO
As praias em estudo, de acordo com a legislação, estão improprias para a balneabilidade.
A falta de qualidade da água representa risco à saúde dos usuários das praias estudadas, os quais
podem contrair doenças de veiculação hídrica. O índice de coliformes fecais e totais estão

superiores ao permitido pela legislação. Há a necessidade de realizar estudos a longo prazo para
identificar as causas especificas da contaminação. E com isso, propor solução que venha
beneficiar os usuários das praias em questão.
Para avaliar a qualidade da balneabilidade é importante que faça um estudo com o intuito
de acompanhar a evolução da deterioração do ambiente. Este estudo permitirá a identificação de
situações problemas e poderá propor soluções imediatas para contê-los.
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RESUMO
O presente trabalho refere-se à construção de circuitos
elétricos por alunos do primeiro semestre do curso
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Baiano, campus Governador Mangabeira - BA. A
atividade teve como objetivo a facilitação e melhor
compreensão dos alunos em relação aos circuitos em
série, paralelo, misto e noções de curto-circuito. Nesta

atividade aliamos teoria, construção de circuitos
elétricos e simulação computacional. A atividade
experimental foi realizada em sala de aula, durante as
aulas de eletricidade básica. Os alunos participaram
ativamente de todas as etapas propostas e relataram
grande melhoria no entendimento dos assuntos
relacionados à eletricidade, em específico, circuitos
elétricos.
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CONSTRUCTION OF ELECTRICAL CIRCUITS: A REPORT OF EXPERIENCE IN THE CLASSROOM.
ABSTRACT
The present work refers to the building
electrical circuits for students in the first semester of the
course in Technical Maintenance and Support at the
Federal Institute of Computer Education, Science and
Technology Baiano, Governor campus Mangabeira - BA.
The activity was aimed at facilitating better
comprehension of students in relation to the circuits in
series, parallel, and mixed notions of short circuit. In this

activity we combine theory, construction of electrical
circuits and computer simulation. The experimental
activity was carried out in the classroom during the
lessons of basic electricity. The students actively
participated in all the proposed steps and reported great
improvement in the understanding of issues related to
in
electricity,
particular,
electrical
circuits.

KEY-WORDS: Electrical circuits, experimental activities, computer simulation.

CONSTRUÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA.
INTRODUÇÃO
Tendo em vista a dificuldade de aprendizagem dos alunos em relação ao entendimento de
circuitos elétrico e da nossa dependência direta e indireta da eletricidade (XAVIER, 2014),
relatamos aqui uma experiência onde propomos atrelar a teoria de circuitos, atividade
experimental e simulação computacional por meio de atividades que buscam melhor
compreensão das grandezas envolvidas. As atividades envolvem conceitos diversos de
eletricidade, como: corrente, associação de resistências, potência, circuitos em série, circuito em
paralelo, circuito misto, voltagem ou “tensão elétrica” (HEWITT, 2002) e noções de curto-circuito.
Vários autores têm feito pesquisas sobre a utilização das atividades práticas no ensino de
Física (Millar, 2004; Borges, 2002; Araújo e Abid, 2003; Medeiros e Medeiros, 2002; Baser e
Durms,2010;). Borges (2002) afirma que os professores em sua maioria acreditam que a melhoria
do ensino passa pela introdução de aulas práticas no currículo. Estas aulas podem acontecer
valendo-se de laboratórios concretos ou laboratórios virtuais.
As atividades experimentais são enriquecedoras para o discente, uma vez que dão verdadeiro
sentido ao mundo abstrato e formal das linguagens. “Elas permitem o controle do meio
ambiente, a autonomia face aos objetos técnicos, ensinam as técnicas de investigação,
possibilitam um olhar crítico sobre os resultados.” (SÉRÉ; COELHO; NUNES, 2003, p.40). Assim, o
aluno é preparado para poder tomar decisões na investigação e na discussão dos resultados. O
estudante só conseguirá questionar o mundo, manipular os modelos e desenvolver os métodos,
se entrar nessa dinâmica de decisão, de escolha, de inter-relação entre a teoria e o experimento.
O cenário atual, caracterizado pela utilização de recursos tecnológicos constitui-se atualmente
parte indispensável em inúmeras atividades desenvolvidas pelo homem. De tal forma que em
muitos casos a não utilização de tais recursos pode culminar com sérios problemas tanto para
quem desenvolve, quanto para quem utiliza esses serviços. E nesse contexto a informática tem
uma larga aplicação no ensino da Física, sendo utilizadas em simulações, gráficos, medições,
avaliações, animações, apresentações, e modelagens. “As simulações podem ser vistas como
representações ou modelagens de objetos específicos reais ou imaginados, de sistemas ou
fenômenos.” (MEDEIROS; MEDEIROS, 2002, p.79). Sobretudo, sendo muito úteis para a
visualização e entendimento de fenômenos físicos.
MEODOLOGIA
Este trabalho foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, campus
Governador Mangabeira - BA na turma do modulo I do curso Técnico em Manutenção e Suporte
em Informática, na disciplina eletricidade.
A turma onde foram desenvolvidas as atividades é do turno noturno e possui 30 (trinta)
alunos com idade entre 18 (dezoito) e 40 (quarenta) anos. Após as aulas teóricas em sala, alunos
se dividiram em pequenos grupos para a construção de circuitos.
Os materiais utilizados foram: folha de compensado, fio, lâmpadas, interruptores, tomadas,
bocais, alicate, chave de fenda, fita isolante, estilete, martelo e grampos. Após a etapa de
construção do circuito, os alunos montaram o mesmo circuito utilizando um simulador
computacional (ISES 7.1). A figura 1 mostra um dos circuitos construído por um dos grupos de
alunos.

Figura 1- Circuito construído pelos alunos.
O circuito apresentado possibilita diversas combinações, fazendo as lâmpadas
acenderem em série, paralelo ou misto, além de podermos realizar curtos-circuitos em relação a
algumas lâmpadas. Essas combinações são possíveis quando abrimos ou fechamos (por meio dos
interruptores) certos caminhos percorridos pela corrente elétrica.
DISCUSSÃO
Com as chaves CH1, CH2 e CH4 fechadas e demais abertas, acendem as lâmpadas L1, L2 e L3.

Figura 2- Associação de três lâmpadas em série
Com a mesma configuração da figura 2, e fechando a chave CH6, criamos um curto-circuito na
lâmpada L3, e esta apaga. Assim têm-se agora as lâmpadas L1 e L2 em série com um brilho mais
intenso, devido ao aumento da corrente (houve diminuição da resistência equivalente do
circuito).

Figura 3- Associação de duas lâmpadas em série
Fechando as chaves CH1, CH3, CH5 e CH6, e deixando as demais chaves abertas, acenderam as
lâmpadas L1 e L4 em paralelo, dessa forma elas estão sujeitas a mesma tensão que é a tensão da
fonte.

Figura 4- Associação de duas lâmpadas em paralelo
Com a mesma configuração da figura 4, e fechamos as chaves CH2 e CH4, o circuito continua
da mesma maneira, pois as lâmpadas L2 e L3 estão em curto-circuito.

Figura 5- Lâmpadas L2 e L3 em curto-circuito
Fechando as chaves CH1, CH2, CH5 e CH6 e ficando as demais abertas, temos um circuito
misto, acendendo as lâmpadas L1, L2 e L4. As lâmpadas L1 e L2 em série, e ambas e paralelas
com L4. O brilho da lâmpada L4 (está submetida a metade da tensão da fonte) é maior do que
das lâmpadas L1 e L2 (ambas com 25% da tensão da fonte).

Figura 6- Associação mista de três lâmpadas
Fechando as chaves CH1, CH2, CH4 e CH5 e demais abertas, também teremos um circuito
misto, acendendo as lâmpadas L1, L2, L3 e L4. As lâmpadas L1 e L2 em série, ambas em paralelo
com L4, e todas as três em série com L3. A lâmpada L3 possui o maior brilho, sendo que está
sujeita a corrente total do circuito.

Figura 7- Associação mista de todas as lâmpadas

RESULTADOS
Aqui mostraremos alguns cálculos para as associações de lâmpadas mostradas nas figuras 2 a
7. Para efeito de simplificação, desprezamos as resistências dos fios, considerando apenas as
resistências das lâmpadas. Todas as lâmpadas utilizadas foram idênticas e com indicações
nominais 100W e 127V . Considerando apenas uma lâmpada em funcionamento, podemos
escrever:
equação (01)
P = V ⋅ i → 100 = 127 ⋅ i → i =
= 100 127 → i 0, 787401574803 → i  0, 79 A
Substituindo o valor da corrente encontrado na 1º lei de Ohm, temos,

V = R ⋅ i → 127 = R ⋅ 0, 79 → R = 127 0, 79 → R =160, 759493671 → R  160, 76Ω

equação (02)

Desta forma, a resistência de cada lâmpada individualmente é de aproximadamente 160,76 Ω.
Na configuração da figura 3 a tensão é dividida igualmente entre as duas lâmpadas, estando o
circuito ligado em série e sendo iguais as lâmpadas.
equação (03)
=
V 127 2 →=
V 63,5V
Portanto, em cada lâmpada tem-se uma queda de tensão de 63,5V.
Calculando a resistência equivalente,
Req =R1 + R2 → Req =160, 76 + 160, 76 → Req =321,52Ω

equação (04)

Aplicando o valor da resistência equivalente, temos
V = R ⋅ i → 127 = 321,52 ⋅ i → i = 127 321,52 → i = 0,3949987559029 → i  0,39 A

equação (05)

O valor encontrado corresponde a corrente total do circuito, que é a mesma em cada
lâmpada.
Para a montagem da figura 2, a tensão da fonte é dividida igualmente para as três lâmpadas.
=
V 127 3 → V  42,33 A
equação (06)
A resistência equivalente do circuito é dado por
Req = R1 + R2 + R3 → Req = 160, 76 + 160, 76 + 160, 76 → R eq = 482, 28Ω
equação (07)
A corrente total do circuito é:
V = R ⋅ i → 127 = 482, 28 ⋅ i → i = 127 482, 28 → i = 0, 26333250394 → i  0, 26 A

equação (08)

A corrente é a mesma em todas as lâmpadas.
Para as combinações de lâmpadas das figuras 4 e 5, tem-se a mesma tensão da fonte para
ambas.
Encontrando a resistência equivalente L1//L4,
R1 ⋅ R4
160, 76 ⋅160, 76
25843, 7776
→ Req =
→ Req =
→ Req = 80,38Ω
Req =
equação (09)
R1 + R4
160, 76 + 160, 76
321,52
Encontrando a corrente total do circuito
V = R ⋅ i → 127 = 80,38 ⋅ i → i = 127 80,38 → i = 1,57999502364 A → i  1,58 A

equação (10)

Sendo as lâmpadas iguais, as correntes “percorridas” por elas também possuem o mesmo
valor, sendo a metade do valor encontrado acima.
=
i 1,58 2 =
→ i 0, 79 A
equação (11)

No circuito misto representado na figura 6
A resistência equivalente é determinada como,
R1,2 =R1 + R2 → R1,2 =160, 76 + 160, 76 → R1,2 =321,52Ω
R1,2 ⋅ R4

equação (12)

321,52 ⋅160, 76
51697,5552
→=
→=
Req
Req 107,194068176 → Req  107,19Ω
321,52 + 160, 76
482, 28
R1,2 + R4
Calculando a corrente total do circuito,
=
Req

→=
Req

V = R ⋅ i → 127 = 107,19 ⋅ i → i = 127 107,19 → i = 1,18481201605 → i  1,18 A

equação (13)

Ainda na configuração indicada pela figura 6, temos a “linha” superior contendo as lâmpada
L1 e L2 (associadas em série) estando em paralelo com L4. Assim L4 está sujeita a tensão da
fonte, e em L1 e L2 a tensão e divida igualmente entres as duas, ou seja, 63,5 V para cada.
Para todas as lâmpadas acessas temos a configuração da figura 7.
Encontrando a resistência equivalente.
R1,2 ⋅ R4
321,52 ⋅160, 76 51687,5552
107,1733333 → R1,2,3  107,17Ω
=
=
=
R1,2,4 =
482, 28
R1,2 + R4 321,52 + 160, 76
equação (14)
Req = R1,2,3 + R4 → Req = 107,17 + 160, 76 → Req = 297,93Ω
Logo a resistência equivalente do circuito e de 267,93Ω.
Encontrando a corrente total do circuito, temos.
V = R ⋅ i → 127 = 267,93 ⋅ i → i = 127 267,93 → i = 0, 47400044 A → i  0, 47 A

equação (15)

A queda de tensão na lâmpada L3 é dada por:
V = R ⋅ i → V = 160, 76 × 0, 47 → V = 75,557 → V  75,56V

equação (16)

Restando assim, 51,44V para as demais lâmpadas.
Como L1+L2 estão em paralelo com L4, logo suas tensões são iguais, temos que a tensão de L1
é igual a tensão de L2, que corresponde a tensão de L4 dividida por 2. Portanto a tensão que L1
está submetida é 25,72 V, que é igual à tensão de L2. A tensão de L4 é 51,44 V. A corrente que
passa pela lâmpada L4 é dada por:
V = R ⋅ i → 51, 44 = 160, 76 ⋅ i → i  0,32 A
equação (17)
Estando L1 e L2 em série, e com o dobro da resistência de L4, ambas tem a mesma corrente
que é a metade da corrente que passa por L4, ou seja, 0,16 A.
CONCLUSÃO
As atividades desenvolvidas mostraram bastante proveitosas e com muitos resultados
positivos. Durante a realização dos experimentos pudemos constatar grandes evoluções no
entendimento dos alunos em relação aos conceitos relacionados aos fenômenos elétricos. No
momento da experimentação muitas concepções errôneas foram confrontadas com os conceitos
corretos, observando um grande aumento do entendimento. Puderam-se constatar estes
resultados por meio de observações e dos registros no relatório final de cada grupo.
Analisando quantitativamente a corrente, a tensão elétrica, e a resistência pudemos notar um
grande progresso ao associar cálculos matemáticos e a aplicação das leis de Ohm nos circuitos.
Outro fator observado durante os experimentos foi a seriedade e a participação dos alunos.
Concluímos, também, que o trabalho teve um cunho social em função da comunidade que
frequenta o curso. A maioria dos alunos nunca haviam tido uma aula experimental durante o

ensino fundamental e médio, pois vieram de escolas públicas onde não existiam investimentos
em laboratórios. Muitos nunca tinham manuseados equipamentos de medição de eletricidade
(ex. amperímetro, voltímetro e ohmímetro).
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RESUMO
Este trabalho apresenta uma análise de requisitos para a
utilização dos recursos tecnológicos de automação
residencial acessível aos surdos, visando melhoria da
qualidade de suas vidas. Como justificativa principal
para necessidade de seu desenvolvimento é abordada
uma associação entre o crescimento e a aplicação da
automação residencial, a falta de solução para este
público alvo e a indicação do crescimento do número de
surdos no Brasil segundo IBGE. É apresentada
contextualização sobre a comunidade surda no Brasil,
onde sua inclusão perpassa pela acessibilidade
linguística. Portanto, compreender seu processo de
comunicação que demonstra a grande aceitação do

surdo por tecnologias de telecomunicação, junto ao
desenvolvimento tecnológico atual, dispõe os subsídios
básicos para aplicação de tecnologias acessíveis capazes
de intensificar seu processo de comunicação espaçovisual, entre elas a automação residencial. Desta forma,
é realizada análise de requisitos por meio de pesquisa
de campo junto a dois conjuntos de amostras da
comunidade surda de Goiânia-GO, apresentando um
total de dezesseis requisitos como: campainha, panela
de pressão, dentre outros. O que impõe ao mercado a
formulação de um novo conceito de automação
residencial, acessível para uma comunidade ainda pouco
assistida.

PALAVRAS-CHAVE: automação residencial, surdos, acessibilidade.

ANALYSIS OF REQUIREMENTS FOR HOME AUTOMATION ACCESSIBLE TO DEAF
ABSTRACT
This paper presents an analysis of requirements for the
usage of the technological resources of home
automation accessible to the deaf aiming the
improvement of their quality of life. The main
justification for the need of its development is the
association between the growth and implementation of
home automation, the lack of solution to this audience
and, according to IBGE, the indication of the growth in
the number of deaf people in Brazil. It is presented the
contextualization of the deaf community in Brazil, where
its inclusion passes by the linguistic accessibility.
Therefore, the understanding of the process of
communication that shows the wide acceptance of the

KEY-WORDS: home automation, deaf people, accessibility.

telecommunication technologies by the deaf related to
the current technological development provides the
basic information for applying available technologies
capable of enhancing their visual-spatial communication
process, including the home automation. Thus, it is
performed the analysis of the requirements through a
field research in two sets of samples in the deaf
community in Goiânia-GO, with a total of sixteen
requirements such as doorbell, pressure cooker, among
others. It requires from the market the formulation of a
new concept of home automation accessible for a
community yet little attended.

ANÁLISE DE REQUISITOS PARA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL ACESSÍVEL AOS SURDOS
INTRODUÇÃO
Capaz de levar a humanidade a outro patamar de desenvolvimento social e econômico, as
tecnologias de automação residencial oferecem aos seus usuários praticidade, comodidade,
segurança, economia e contribuição para a sustentabilidade, destacando ainda sua capacidade
de satisfazer as buscas do mundo moderno, antes presente apenas na indústria. Assim,
atualmente é perceptível o emprego da automação residencial em residências de alto padrão
econômico e também gradativamente em residências de classes econômicas mais baixas, à
medida que as tecnologias apresentam custos mais acessíveis.
A automação residencial pode ser aplicada às residências acessíveis, sendo encontrados
na literatura estudos com foco para pessoas com mobilidade reduzida. O mesmo não acontece
para pessoas surdas. Partindo desde pressuposto, este trabalho estuda a viabilidade do uso das
tecnologias de automação residencial acessíveis ao usuário surdo, tornando seu ambiente
residencial atualmente inacessível mais digno.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o Censo 2010 aponta 9,7
milhões de brasileiros com deficiência auditiva, ou seja, 5,1% da população total do país, dos
quais 2,1 milhões possuem deficiência auditiva severa (344,2 mil são surdas e 1,7 milhão tem
grande dificuldade de ouvir) e 7,5 milhões apresentam alguma dificuldade para ouvir. O Censo
2010 aponta também o crescimento futuro dos deficientes auditivos devido ao aumento da
população idosa, além do crescimento da poluição sonora nas cidades e uso irregular de fones de
ouvido, apresentando então uma situação de alerta ainda maior sobre o assunto. Pode-se
caracterizar os requisitos levantados presentes neste trabalho para todas as pessoas com sua
acuidade auditiva rebaixada desde a perda auditiva leve (26-40 db NA) e, principalmente, para os
que apresentam a perda profunda (90+ dB v).
Visto que sua acessibilidade tem como base o desenvolvimento de mecanismos capazes
de maximizar seu processo de comunicação, durante sua formação educacional, os surdos do
Brasil ainda possuem falta de acesso a Língua Brasileira de Sinais - Libras, comprometendo o
desenvolvimento principalmente do surdo pré-lingual. Mas não pode deixar de ser destacado o
que se tem feito para a popularização da Libras nas escolas e universidades do país e avanços já
podem ser notados, com os surdos, a cada dia, galgando mais espaço em nossa sociedade.
Dentro deste contexto, este trabalho contribui para a inclusão social de surdos,
identificando a viabilidade do uso de tecnologias em situações presentes na vida diária da
população surda, por meio da aplicação da automação no ambiente residencial. Diversas
situações cotidianas e importantes foram levantadas em campo junto a dois conjuntos de
amostra da comunidade surda de Goiânia-GO, que serão claramente expostas e argumentadas.
As contribuições para possíveis melhorias na qualidade de vida dos surdos, ao fornecer o
aumento de segurança e bem-estar, melhor aproveitamento de tempo, bem como diminuição de
custos aos seus ambientes residenciais, também são destacadas.

A AUTOMAÇÃO E A ACESSIBILIDADE PARA A COMUNIDADE SURDA
Profissionais da área de projetos já tem observado os benefícios que o uso da automação
residencial pode trazer aos seus usuários, resultando na economia de recursos como água e
energia elétrica, além de possibilitar maior acessibilidade a portadores de deficiência física.
Contudo o fator acessibilidade só se limita a único público.
Como observado, a automação residencial para todos os tipos de comunidade é um
campo ainda pouco explorado por profissionais da área. Em uma visão geral, as necessidades das
pessoas com mobilidades reduzidas dentro do ambiente residencial são mais críticas e tem
chamado mais atenção dos profissionais do setor. Logo, outras comunidades que também
precisam ser assistidas acabam ficando esquecidas.
Da mesma forma que o conhecimento de ouvintes leigos sobre surdo ser limitada acerca
de sua cultura, identidade e necessidades, a inesperada comprovação da inexistência do sinal de
automação no léxico da Língua Brasileira de Sinais - Libras prova o desconhecimento formal e/ou
técnico sobre o assunto por parte dos surdos. Pensar em projetos de automação residencial que
contemple todos poderá trazer novos espaços de atuação para os profissionais relacionados,
além de contemplar cada vez mais pessoas para usufruir seus benefícios.
Ao realizar estudos para maior conhecimento da comunidade surda, através de fontes
formais como livros, artigos e revistas, e fontes informais como blogs, fóruns e vídeos, é possível
conhecer sua identidade. Desta forma, facilmente se observa a falta de soluções específicas para
os obstáculos enfrentados todos os dias pelos surdos no Brasil.
Segundo Sacks (1990), a comunicação é a base para a aquisição de conhecimento de um
indivíduo. Tendo uma língua espaço-visual como dominante, o surdo enfrenta muitos obstáculos
em suas vidas desde o seu processo de formação, pela falta de acesso a Língua de Sinais, no caso
do Brasil a Libras. Assim, todos os obstáculos vivenciados pelos surdos na sociedade têm como
principal causa à inacessibilidade de comunicação. Dessa forma, o entendimento da comunicação
na vida dos surdos é o ponto de partida para o entendimento de suas reais necessidades dentro
de seus respectivos ambientes residenciais.
O processo de comunicação dos surdos ao longo da história avança de acordo com o
desenvolvimento tecnológico da área de telecomunicações. Até certo tempo atrás, devido a
ausência de tecnologias viáveis para comunicação à distância, os surdos se reuniam e faziam o
uso de cartas. Nos anos 90, surge no Brasil o telefone para surdos (TS ou TDD, do inglês
Telecommunications Device for the Deaf) que impulsionou o conhecimento da Língua Portuguesa
entre os surdos, além da prática de digitação. O início da popularização dos computadores
favoreceu significativamente ao crescimento da comunicação dos surdos, seguindo
paralelamente do surgimento do recurso de serviço de mensagens curtas - SMS nos aparelhos
celulares. Posteriormente, nasce a nova era dos dispositivos móveis com todos os recursos que
os surdos utilizavam separadamente no computador e celular inclusos, contribuindo ainda mais
para o crescimento do processo de comunicação dos surdos (ZOVICO, 2012).
A fim de saber quais os meios de comunicação mais utilizados pelos surdos atualmente, a
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos - FENEIS, realizou na Feira Internacional

de Tecnologia em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade - REATECH, a pesquisa denominada
FENEIS REATECH 2010 que possibilitou identificar os meios de comunicação utilizados pelos
surdos, bem como os mais empregados pelo surdo pesquisado (ZOVICO, 2010). Dentre os mais
empregados destacam-se as mensagens de celular, o email, os chats e alguma forma de vídeo.
ACESSIBILIDADE E APLICAÇÃO DA AUTOMAÇÃO NO AMBIENTE RESIDENCIAL DO SURDO
Uma vez que o surdo tem o desenvolvimento de sua comunicação como base para
acessibilidade, junto ao desenvolvimento de tecnologias de telecomunicações dos dias atuais,
aliados a grande aceitação dos surdos por estas tecnologias, têm-se os subsídios necessários para
motivação de diversas pesquisas tecnológicas de acessibilidade fundamentadas no princípio de
que os surdos necessitam de residências mais acessíveis e seguras. Aliado a isso, a acessibilidade
aos surdos tem como base meios capazes de otimizar seu processo de comunicação. Assim, o
conhecimento do comportamento do surdo devido as suas necessidades em ambientes
residenciais inacessíveis é fundamental, pois a comunicação acessível é apresentada como fator
chave para inserção social total do surdo.
Após estudos com o intuito de aprofundar os conhecimentos acerca da comunidade
surda, seu processo de comunicação e comportamento em ambiente residencial, são realizados
dois encontros que reúnem dois conjuntos de amostras da população de surdos, num total de
vinte e cindo surdos. Estas amostras buscam atingir surdos de diferentes níveis de escolaridade,
socieconômicos e culturais.
No primeiro encontro nas dependências do Instituto Federal de Goiás, com surdos ligados
a Associação de Surdos de Goiânia, Pontifícia Universidade Católica de Goiás e Universidade
Federal de Goiás, onde são expostos o conceito, histórico e aplicações da automação ainda
desconhecida pelos surdos, através de apresentação em slides e do uso de intérpretes. A partir
da apresentação, os surdos mostram o diferencial para o levantamento de requisitos, uma vez
que fazem associações, exposições de situações de suas vidas cotidianas e trazem suas
necessidades, e que a automação poderá auxiliá-los. A partir da constatação das necessidades,
vários questionamentos são realizados com o intuito de induzir o primeiro grupo a discussão
sobre suas necessidades diárias, chegando a um consenso sobre cada meio utilizado para
solucioná-las através do emprego da automação em seus ambientes residenciais.
Na sequência é realizado um segundo encontro composto por alguns surdos da primeira
amostra e novos surdos, ainda sem conhecimentos detalhados sobre automação residencial,
todos também vinculados às instituições citadas anteriormente. A fim de obter opiniões das
diferentes visões/impressões sobre as situações encontradas no primeiro encontro, bem como,
identificar possibilidades de melhorias, as considerações levantadas, questionadas e aprovadas
nos dois encontros finalizam o levantamento de requisitos de automação residencial para surdos
proposto.
A partir da abordagem descrita, as situações apresentadas, levantadas, questionadas e
aprovadas nos dois encontros são apresentadas a seguir:
1. Presente na casa da maioria dos surdos no Brasil, a campainha é a situação mais

preocupante de todas as encontradas. O fato da surdez faz com que os surdos
adaptem o sinal de entrada da campainha a uma luz na sala principal de sua
residência, o que é feito de forma totalmente irregular em alguns casos até pelo fato
de falta de informação já citada. São identificadas situações do próprio morador surdo
ser vítima de choque elétrico;
2. Segundo os entrevistados, a surdez não limita a percepção de movimentos ao seu
redor, pois esta favorece o desenvolvimento de outros sentidos de percepção ao
longo da vida. Mas de fato a surdez torna um morador mais vulnerável a roubo
durante a noite, já que o individuo não capta totalmente o som de uma possível
tentativa de arrombamento das portas janelas e/ou portões de sua residência. Além
disso, aumenta o stress de constante estado de vigilância do surdo;
3. Acidentes com panela de pressão são comuns, mas são mais constantes entre os
surdos. Ocorrido nas residências de todos surdos entrevistados, é resultado de dois
fatores, o esquecimento da panela em operação pelo fato da não captação do som da
panela quando sua operação é finalizada, além da falta de manutenção. Esta situação
necessita de atenção especial, pois gera muita insegurança no ambiente residencial
dos surdos, sendo que alguns já não fazem mais uso prevenindo novos acidentes;
4. Na pesquisa de campo é constatado que se há roupas secando ao ar livre e chove
estas molham. Dependendo de sua localização na residência podem perceber ventos
fortes e clarões de raios, detectando a possibilidade de chuva, mas caso não seja
possível esta percepção, sentem apenas o cheiro da chuva após o seu contato com o
solo e todas as roupas já estão molhadas;
5. Os incêndios nos ambientes residenciais dos surdos são mais propícios pelo fato das
condições precárias das instalações elétricas, pelo fato da falta de acesso a informação
já mencionada. Incêndio envolvendo moradores surdos em Goiânia já resultou em
morte de um bebê, filho de um casal de surdos, que em perícia foi constatado como
causa a precariedade da instalação elétrica;
6. O acionamento remoto do portão eletrônico sem a presença de sensores de
segurança no seu trilho de operação potencializa uma fonte de acidente doméstico.
Caso um surdo esteja no trilho de um portão e seja dado comando para seu
fechamento, a surdez pode maximizar ainda mais esta fonte de perigo de acidentes;
7. Para despertar do sono o celular no modo vibração é colocado abaixo do travesseiro,
o que não é a melhor solução para despertar todos os dias, pois alguns surdos relatam
ter sono pesado. Como solução mencionada pelos próprios surdos tem-se opções de
fontes luminosas e um bom sistema de vibração;
8. O mau uso da máquina de lavar é um problema comum entre os surdos. O
sobredimensionamento de carga e falta de manutenção proporciona seu
deslocamento em modo centrífuga. A ausência de percepção do barulho da máquina
de lavar faz com que esta situação seja relatada. Apesar deste ponto não ter a surdez
como principal causa, este é um fato levantado por todos os surdos entrevistados;

9. Apesar de surdos, o barulho externo a residência causa irritação aos ouvidos, gerando
stress aos indivíduos surdos. Essa situação bastante curiosa é exposta por todos
entrevistados, e a falta de conhecimento da população ouvinte brasileira faz com que
uma vez tendo vizinho surdo o indivíduo abusa do som alto constantemente. Neste
caso o isolamento sonoro principalmente do quarto é importante, e a automação
pode ser o diferencial deste sistema de isolamento sonoro, por meio do fechamento
automático de portas e janelas de acordo com nível de ruído.
10. Novamente a automação residencial acessível ao usuário surdo poderá contribuir de
forma muito significativa para melhora da qualidade de vida do surdo responsável por
cuidar de uma criança. A sinalização por luz e vibração do choro de um bebê permite
com que não seja necessário seu constante estado de vigilância durante o dia e o
despertar do responsável surdo durante a noite.
Além das dez situações citadas anteriormente que se adéquam no contexto surdo,
também foram levantadas, questionadas e aprovadas situações que não tem como ponto
diferencial a surdez. Situações importantes para demonstrar o interesse dos surdos pelo uso de
todos os benefícios proporcionados pela automação residencial. Assim, são apontadas algumas
funcionalidades que podem ser implementadas, aplicando recursos tecnológicos para o
desenvolvimento de dispositivos:
1. Manipular todos os equipamentos da residência, através de acesso via dispositivo
móvel conectado a internet, é atrativo entre todos os surdos entrevistados;
2. Além do despertador comum programado para despertar nos dias úteis, uma função
para despertar extra para casos específicos como, por exemplo, despertar do sono da
tarde, é solicitada, questionada e aprovada;
3. Funções responsáveis para prevenção de incêndio e detecção de vazamento de gás,
devem integrar o sistema de segurança, contribuindo para saúde de seus moradores e
meio ambiente;
4. A segurança entra como justificativa principal no levantamento de mais uma situação.
Caso não detectada presença de pessoas na residência por um determinado período
de tempo portas e janelas deverá fechar automaticamente;
5. A sinalização remota de anormalidades por botoeira de emergência é para casos
extremos de ocorrência de alguma anormalidade dentro da residência do surdo. A
ideia é sinalizar para pessoas de confiança a ocorrência de casos onde o morador
surdo encontra-se em estado de perigo e precise de ajuda externa. Caso o surdo more
sozinho é ainda mais importante sua aplicação;
6. A ideia de sinalizar alarmes pelo telefone celular é utilizar a grande aceitação do
surdo pelos aparelhos celulares para indicar ocorrência de alguma anormalidade
anteriormente mencionada no interior da residência.
A partir do contexto das necessidades identificadas, é clara a necessidade de edição de
uma interface do sistema de automação (sistema supervisório) com maior número de recursos
gráficos possíveis. Isto se justifica pelo fato dos surdos terem uma linguagem totalmente espaço-

visual como língua dominante, sendo este considerado o ponto mais crítico. Logo, a garantia da
interatividade facilitará a interação em especial nos momentos sob pressão da ocorrência de
alguma anormalidade dentro da residência.
Ainda considerando os requisitos levantados, deve-se planejar pontos estratégicos de
iluminação para indicação das anormalidades levando-se em consideração a movimentação do
surdo no interior da residência. Estes pontos junto com a vibração de cadeira, sofá e cama
tornarão a automação totalmente acessível ao usuário surdo.
CONCLUSÃO
A inacessibilidade no ambiente residencial da pessoa surda é evidenciada neste trabalho.
A partir de então, o contexto do emprego de recursos tecnológicos na automação residencial é
estabelecido como um elemento que pode aumentar a qualidade de vida do surdo, bem como
sua segurança. Assim, uma metodologia para consulta das necessidades da comunidade surda é
implementada e os resultados são apresentados, sendo indicados ao final possibilidades do
emprego de dispositivos que venham estabelecer novos cenários para pesquisas tecnológicas de
acessibilidade com foco no atendimento a indivíduos com alta sensibilidade espaço-visual.
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RESUMO
Este trabalho propõe-se analisar e verificar a
funcionalidade das políticas públicas socioambientais,
contidas na legislação. Desta forma, procurou-se
apresentar o SNUC, ao tempo em que verifica a
aplicabilidade da legislação, desenvolvendo, assim,
considerações a partir do estudo de caso da Área de
Proteção Ambiental (APA) de Piaçabuçu e analisando a
aplicabilidade das diretrizes do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC). A pesquisa abrange
consulta e análise da legislação, seguida de visitas
técnicas, durante o no mês de janeiro de 2013, à
Unidade de Conservação (UC) de Uso Sustentável, APA
Piaçabuçu, localizada no Estado de Alagoas. Nas visitas
estão inclusas a unidade gestora da APA, ao Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) e à área de restinga e manguezal, onde foram
realizadas discussões acerca da antropização observada

na UC. Através desse estudo foi possível observar que as
diretrizes do SNUC não estão sendo aplicadas como a
legislação propõe. Foi possível diagnosticar que a área
está sendo comprometida com a alteração do meio
natural por ações antrópicas, por exemplo, o trânsito de
veículos motorizados na faixa de areia da praia,
prejudicando diretamente no processo de proteção das
tartarugas marinhas. Essa deterioração é decorrente do
uso inadequado de ações, que ocorrem pela falta de
aplicação do plano de manejo da APA para conservar o
patrimônio natural. A aplicação de planos de manejo
proporcionariam medidas para atenuar os impactos
negativos ao meio ambiente, servindo tanto para o dano
que foi gerado, quanto para a melhoria na realização
dos serviços.

PALAVRAS-CHAVE: Unidades de Conservação, Políticas públicas socioambientais, APA de Piaçabuçu
UNITS OF CONSERVATION: THE CASE OF THE APA PIAÇABUÇU-AL
ABSTRACT
This work aims to analyze and verify the functionality of
the social and environmental public policy, contained in
the legislation. Thus, we tried to present the SNUG, the
time that verifies the applicability of legislation, thus
developing considerations from the case study of the
Environmental Protection Area (APA) of Piaçabuçu and
analyzing the applicability of the guidelines National
System of Conservation Units (SNUC). The survey covers
consultation and analysis of legislation, followed by
technical visits during the month of January 2013, the
UC Sustainable Use, APA Piaçabuçu located in the state
of Alagoas. Visits are included in the management unit
of the APA, the Chico Mendes Institute for Biodiversity
Conservation (ICMBio) and the area of mangroves and
sandbanks, where discussions of human disturbance

observed in UC were performed. Through this study it
was observed that SNUG guidelines are not being
applied as the legislation proposes. It was possible to
diagnose that the area is being committed to changing
the natural environment by human actions, eg, the
passage of motorized vehicles on the sand strip of
beach, directly undermining the process of protection of
sea turtles. This deterioration is due to the inappropriate
use of actions that occur due to lack of implementation
of the management plan for the APA to conserve the
natural heritage. The implementation of management
plans would provide measures to mitigate negative
impacts on the environment, serving for the damage
that has been generated as to improve the achievement
of
both
services.

KEYWORDS: Units of Conservation, Social and Environmental Public Policy, APA of Piaçabuçu.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: O CASO DA APA DE PIAÇABUÇU-AL
INTRODUÇÃO
O intuito este artigo foi promover a análise das políticas públicas socioambientais,
contidas na lei, verificando-se, na íntegra, a sua aplicação. Partindo desse princípio, procurou-se
apresentar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e observar o cumprimento
da lei, desenvolvendo conclusões a partir do estudo de caso da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Piaçabuçu. Tendo em vista a situação atual em que se encontram as Unidades de
Conservação (UCs) no Brasil, em especial a de objeto de estudo, notando-se a urgência da
tomada de medidas no tocante a gestão e manejo.
A Lei 9.985 de 18 de fevereiro de 2000 institui o SNUC, estabelecendo critérios e normas
para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Segundo o que consta no Art.
2º, Inciso I, Unidade de Conservação é o
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao
qual se aplicam garantias adequadas de proteção (SNUC, 2000).

Segundo a legislação expressa no SNUC, uma série de características peculiares tem que
compor uma área de preservação ambiental. No Art. 15, está explícito que:
A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de
ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
(SNUC, 2000).

O SNUC é uma ferramenta política importante para preservação do meio ambiente e dos
recursos naturais brasileiros, pois apresenta diretrizes que impõem o manejo adequado das
Unidades de Conservação, protegendo assim a biodiversidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa foi realizada, inicialmente, por pesquisa bibliográfica sobre o SNUC seguida
de análise de suas diretrizes para APA, no segundo momento através de visitas técnicas da turma
de Gestão Ambiental do Instituto Federal de Alagoas - Campus Marechal Deodoro, no mês de
janeiro de 2013, até a UC de Uso Sustentável, APA Piaçabuçu, localizada no Estado de Alagoas,
para analisar se está ocorrendo aplicabilidade das diretrizes do SNUC.
A APA Piaçabuçu foi criada pelo decreto nº 88.421 de 21 de junho de 1983, tendo como
objetivo principal a proteção de tartarugas marinhas, por ser uma área de alimentação e desova,
além de assegurar a proteção de aves, já que é um local de rotas migratórias, proteger as dunas e
todo o bioma marinho costeiro.
Situa-se no extremo meridional do estado de Alagoas, entre as coordenadas (22° 14’ N,
10/ 20’5, 41° 08’ L e 36/ 20’), limitando-se ao sul com o Rio São Francisco, a leste e a Norte com o
Oceano Atlântico e a oeste, com uma linha Paralela à Praia do Peba (MARRA, 1989 apud CABRAL,
2006). Possui uma área de 9.106,8700 hectares, segundo o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), “com larguras oscilando entre 2.750m com
estreitamento para 875m (AUTO,1998, p. 3).

O clima da região que se localiza a área de proteção Ambiental é caracterizado conforme
classificação de Koppen, como tropical-quente e úmido, do tipo AS’’ com estação seca de
primavera-verão, estação chuvosa de outono/inverno e temperatura de 17 a 28° C. (AUTO,1998,
p.42).
Figura 1- Mapa da APA Piaçabuçu (AL), representada no Setor I (área em negrito), incluindo as áreas do entorno

Fonte: BARBOSA; DOMINGUES, 2004 apud CABRAL, 2006, modificado.

RESULTADOS
Segundo dados da World Wide Fund For Nature (WWF), a UC de Piaçabuçu possui um
número significativo de espécies que constam na lista brasileira e nas listas estaduais de espécies
ameaçadas de extinção, possui um alto grau de endemismo, contém um significativo número de
espécies cujas populações estão sobre explotadas, e ameaçadas de sobre-explotação ou
reduzidas por pressões diversas, possui uma enorme variedade de espécies, sustenta populações
mínimas viáveis de espécies-chave e protege os ecossistemas cuja abrangência tem diminuído
significativamente.
Na área visitada em trabalho de campo verificou-se que existe uma necessidade de
manutenção e recuperação das condições naturais da APA de Piaçabuçu, que é uma UC de uso
sustentável, que tem como objetivo “[...] compatibilizar a conservação da natureza com o uso
sustentável de parcela dos seus recursos naturais” (SNUC, 2000, Art. 7º, § 2º).
Seguindo a legislação verificou-se claramente que falta, na prática, a manutenção da APA
e o manejo que é todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade
biológica e dos ecossistemas, que não se mostra eficiente ou é inexistente, segundo a resposta
dos entrevistados, os moradores locais.
Existe um perigo real de poluição e contaminação do ambiente local por destino
inadequado dos resíduos, como mostrado abaixo (figura 2).

Figura 2- Ausência de Saneamento Básico, podendo observar através dessa imagem presença de resíduos sólidos e
resíduos líquidos dentro da APA Piaçabuçu.

Fonte: Maiara Pereira, 2013

Desta forma, foi possível observar a falta de manejo, onde os efluentes não têm destino
adequado podendo, assim, tanto poluir o solo e a água, como também transmitir doenças de
veiculação hídrica, afetando tanto a população residente da APA como os visitantes do local. O
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), em sua Resolução 430, de 2011 (que
complementa a Resolução 357/05), estabelece que os efluentes de qualquer fonte geradora só
podem ser lançados diretamente nos corpos receptores, após o devido tratamento e desde que
obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta resolução.
São inúmeras as irregularidades observadas no local. Veículos motorizados circulam por
toda faixa de areia de toda UC, sem a presença de fiscalização. É evidente a ausência de manejo
adequado na APA (figura 2) .

Figura 2 - Circulação de veículos na faixa de areia na praia dentro da UC

Fonte: Maiara Pereira, 2013

Pode-se visualizar, claramente, os veículos transitando na praia deixando, quando
transitam, rastros que servem como barreiras para os filhotes de tartarugas. Já que são muito
pequenos, os rastros se equiparam com buracos, deixando os filhotes impossibilitados de sair, ao
que acabam morrendo atropelados por outros veículos ou até mesmo por não ter o contato com
água e alimento. A ocupação inadequada na área da marina gera iluminação artificial o que,
também, prejudica as tartarugas, uma vez que se guiam pela luz do horizonte, quando vem à
praia desovar e podem perder o caminho de volta para o mar, guiando-se pela luz artificial. Os
filhotes, quando nascem, se guiam pela luz artificial ao invés de guiarem-se pela do horizonte,
demorando a encontrar o mar, ficando vulneráveis à predação ou, até mesmo, acabam não
conseguindo chegar ao mar, chegando a morrer. Os veículos também causam a
descaracterização das dunas (figura 3).
Figura 3 - Dunas em processo de descaracterização na UC

Fonte: Maiara Pereira, 2013

Na última figura é evidente a depleção da restinga, é perceptível, também, a
descaracterização das dunas pelo grande fluxo de veículos e pessoas. As dunas são montanhas
formadas através do descolamento de areia da praia através de processos eólicos (ventos), que
se juntam à pequenas elevações já existentes.
A restinga está sendo destruída não só pelo fluxo de veículos e pessoas, mas, também,
pelo avanço de plantio de Cocos nucifera, conhecido popularmente como coqueiro e que, aos
poucos, estão invadindo o local de restinga. Foi possível observar, também, que existe a presença
de criação de ovinos e caprinos nas proximidades que, ao passarem pela restinga, pisoteiam a
vegetação rasteira, compactam o solo e deixam seus excretos sobre a mesma (figura 4). Todos
esses fatores interferem causando impactos negativos ao meio ambiente, podendo ocasionar a
perda de espécies endêmicas de restinga, não apenas da flora como também da fauna.
Figura 4 - Restinga pisoteada e com presença de excretos animais

Fonte: Maiara Pereira, 2013

Segundo o plano de manejo, a APA de Piaçabuçu está inserida na Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica (RBMA) que foi declarada a primeira Biosfera no Brasil, ao longo dos anos de 1991
a 2002, pela UNESCO, além de ser a maior em área florestal e uma das mais importantes reservas
da biosfera do mundo. Toda UC possui um plano de manejo que tem como função delimitar o
que deve ser realizado dentro da unidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do estudo de caso na APA Piaçabuçu foi possível diagnosticar que a área está
sendo submetida a uma grande alteração do meio natural por ações antrópicas. Essa
deterioração é decorrente do uso inadequado na região e, na área, foram detectadas várias
irregularidades que prejudicam todo o Bioma da APA.
O saneamento básico é inexistente no que se diz respeito aos efluentes gerados
decorrentes de residências e pontos comerciais que ocupam toda a área e são despejados sem
tratamento, diretamente no mar. Veículos motorizados transitam na faixa de areia da praia, o

que prejudica diretamente as tartarugas marinhas. As luzes artificiais emitidas pelas residências
também prejudicam as tartarugas, pois, ao invés de se guiarem pela luz do horizonte, guiam-se
pela artificial. Vale salientar que o principal objetivo para criação APA foi proteger as próprias
tartarugas , entretanto, são as que mais sofrem com os impactos negativos na APA.
Quanto ao saneamento básico, deve-se realizar ações de acordo com que propõe a lei
11.445 5 de janeiro de 2007. Como a área possui grande importância ambiental e também
econômica, os serviços de saneamento deveriam ser implementados. Na área, pudemos observar
a pesca do camarão, como uma das principais fontes de renda da região, sendo o maior banco de
camarão branco da América latina, segundo ICMBio. Com a implantação das diretrizes da lei de
Saneamento Básico, todos os problemas advindos da má administração, evitariam o
comprometimento do corpo d’água e das espécies existentes nele.
Há, também, o problema da presença de ovinos e caprinos na restinga e a falta de manejo
adequado dos mesmos, compactando o solo e afetando as espécies de flora e fauna presentes
ali.
Diante do quadro em que se encontra a APA de Piaçabuçu, faz-se necessário a
implantação de medidas mitigatórias, a fim de conservar o patrimônio natural. Essas medidas são
realizadas para atenuar um impacto negativo ao meio ambiente, servindo como compensação
para o dano que foi gerado.
No que se refere a expansão urbana desordenada no povoado do Pontal do Peba,
verificou-se que as residências e os pontos comerciais ocupam irregularmente a área da marinha,
devendo haver um monitoramento para controlar o número de construções na região.
Por meio de órgãos públicos municipais, deve ser realizada uma mobilização da guarda
municipal no desvio do tráfego de automóveis na faixa litorânea, para uma área de
estacionamento tarifado, revertendo-se os recursos adquiridos para o melhoramento da
estrutura do lugar.
Quanto às luzes artificiais, modificar para luzes especiais para locais com presença de
tartarugas, o que serviria para minimizar esse impacto negativo, pois, enquanto houver no local,
residências e pontos comerciais, será mais difícil sanar o problema.
Quanto a criação de bovinos e caprinos encontrado na APA, especificamente na área de
restinga, sugere-se que esses animais sejam transferidos para uma área de pasto com capacidade
para comportá-los e não ocorrer à destruição desse ecossistema, dada a sua fragilidade.
Propõe-se, ainda, requerimento de mais recursos e funcionários capacitados na área
ambiental, no propósito de fiscalizar e efetivar a aplicação das leis concernentes a APA, além de
veículos e outros insumos para estrutura na gerência da Unidade de Conservação do ICMBIO.
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo avaliar a
modificação do solo de cobertura utilizando
sensoriamento remoto na Ilha de Santa Rita, localizada
dentro da Área de Proteção Ambiental – APA de Santa
Rita, Estado de Alagoas - Brasil. Foram utilizadas duas
imagens Landsat (TM) de dois anos diferentes, 1988 e

2008. Os resultados mostram uma modificação sobre
40,59% entre as imagens, mostrou que a gestão na Área
de Proteção Ambiental de Santa Rita precisa encontrar
diferentes e eficientes métodos para evitar a supressão
de vegetação.

PALAVRAS-CHAVE: sensoriamento remoto, processamento de imagens, APA de Santa Rita.

TEMPORAL EVALUATION OF COVER SOIL MODIFICATION OF SANTA RITA ISLAND - AL
ABSTRACT
The present study had the objective evaluate the cover
soil modification using remote sensing from the Santa
Rita island, localized inside Proctecion Environmental
Area in Santa Rita, Alagoas State - Brazil. Were used two
images (Landsat TM) of two different years, 1988 and

2008. The results shows a modification about 40,59%
between the images, showed that the management in
the Proctecion Environmental Area in Santa Rita needs
to search efficient the methods to avoid the vegetation
suppression.

KEY-WORDS: remote sensing, image processing, Santa Rita Protection Environmental Area (Conservation Unit).

AVALIAÇÃO TEMPORAL DA MUDANÇA DA COBERTURA DO SOLO NA ILHA DE SANTA RITA – AL.
1. INTRODUÇÃO
A supressão da vegetação nativa, e todas as suas consequências, vêem ocorrendo de forma
bastante acelerada em todo o território nacional, apesar dos esforços engendrados por muitos
organismos e movimentos sociais. Diante da fragilidade e importância dos ecossistemas
brasileiros, foi criada, dentre outras legislações de cunho ambiental, o Sistema Nacional de
Unidade de Conservação (SNUC – Lei nº 9.985/2000).
Dentro desse contexto, as unidades de conservação são divididas em modalidades com maiores
ou menores restrições, no âmbito de sua exploração, unidades de uso sustentável e unidades de
preservação integral.
A Área de Proteção Ambiental de Santa Rita, unidade de uso sustentável, foi criada pela Lei
Estadual n° 4.607/1984 e regulamentada pelo Decreto n° 6.274/1985, sendo então incorporada a
listagem de unidades de conservação brasileira no ano de 2000, ano da promulgação do SNUC.
A APA de Santa Rita encontra-se dentro de um dos mais importantes Complexos EstuarinoLagunar do país, o CELMM, sendo formado pelas lagunas interligadas Mundaú, de 27 km², e
Manguaba, de 42 km², repletas de canais, ilhas e extensos manguezais, motivo pelo qual sua
implantação ganhou força e relevância. Contudo, apesar de já ter passado trinta anos de sua
implantação, a APA Santa Rita não pára de sofrer com as interferências antrópicas, com a
incessante supressão da vegetação e grande ocupação da área, instigado, sobretudo pelo setor
imobiliário.
O uso de sensoriamento remoto apresenta grande importância como ferramenta de gestão das
áreas que compõem o CELMM, a APA de Santa e Rita e demais unidades de conservação no
tocante ao diagnóstico, monitoramento e planejamento.
Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma avaliação temporal da
mudança da cobertura do solo na Ilha de Santa Rita, estado de Alagoas, através do uso de
imagens do satélite Landsat, sensor TM, dos anos de 1988 e 2008.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A APA de Santa Rita está localizada entre os municípios de Maceió, Marechal Deodoro e Coqueiro
Seco, ocupando área de 10.230 ha. Um dos mais importantes Complexos Estuarino-Lagunar do

país, o CELMM faz parte da APA, sendo formado pelas lagoas interligadas Mundaú, de 27 km², e
Manguaba, de 42 km². A ilha de Santa Rita, localizada no município de Marechal Deodoro é
reconhecida nacionalmente como maior ilha lacustre do Brasil (1.260 ha), também está dentro
da APA, configurando a área como uma importante região do ponto de vista de fauna, flora e de
mercado.
A Figura 1 apresenta a área de estudo (Ilha de Santa Rita) e a localiza dentro do estado de
Alagoas bem como dentro da APA de Santa Rita.

Figura 1 – Localização da ilha de Santa Rita.
Fonte – Nascimento et. al., 2009

A cobertura vegetal apresenta remanescentes de manguezais, vegetação herbácea, resquícios de
vegetação típica de restinga e área de vegetação pioneira sob influência fluviomarinha. No
entanto, sua proximidade com áreas densamente urbanas, impõem aos seus remanescentes
vegetais muitas pressões antrópicas, destacando-se a poluição por efluentes industriais e
domésticos, a proliferação de depósito inadequados de resíduos sólidos industriais e urbanos e a
expansão imobiliária desordenada, causando corte e aterro dos manguezais.

2.2 DADOS DE SENSORES ORBITAIS E MÉTODOS
As imagens utilizadas para o presente estudo foram do satélite Landsat, sensor TM, dos anos de
1988 e 2008, disponíveis, gratuitamente, no endereço eletrônico do INPE.

A correção geométrica de cada imagem recortada foi realizada através de pontos de controle nas
imagens, utilizando base de dados geográficos disponibilizada pela prefeitura do município de
Maceió.
Destaque-se que os valores digitais dos píxeis foram determinados com base no emprego de
polinômio de primeira ordem e no processo de reamostragem pelo vizinho mais próximo. A
escolha desse algoritmo está baseada no fato de que não há alteração no tom de cinza,
preservando as características de variabilidade espacial da imagem original, que é importante no
processo de classificação das imagens (Tucker et. al., 1981).
O procedimento de classificação adotado consistiu de uma classificação não supervisionada
seguida de uma classificação supervisionada. Para a classificação não supervisionada, foi utilizado
o método denominado de k-means, enquanto o método de máxima verossimilhança foi
empregado para a classificação supervisionada.
Foram empregadas cinco classes, a saber: água, rocha/corais, solo aberto, vegetação densa e
vegetação espaçada. Foram escolhidas essas classes com o intuito de verificar a evolução da
supressão da vegetação natural da Ilha de Santa Rita.
Para alcançar os objetivos propostos, após a classificação supervisionada, foi realizada uma
operação de não igualdade entre os planos de informações, observando, dessa forma, a
diferença existente entre as imagens de satélite dos diferentes anos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para o georreferenciamento das imagens de satélite trabalhada foram obtidos os índices kappa
de 0,9981 e 0,9936, para as imagens de 1988 e 2008, respectivamente.
As Figuras 2 e 3 apresentam, respectivamente, as imagens dos anos de 1988 e 2008, nas
composições R3G4B5 onde é possível observar o aumento da mancha urbana e,
consequentemente, a diminuição da área vegetada.

Figura 2 – Ilha de Santa Rita – Imagem do
satélite Landsat, sensor TM (214/67) do dia
05/06/1988.

Figura 3 – Ilha de Santa Rita – Imagem do
satélite Landsat, sensor TM (214/67) do dia
21/02/2008.

A Figura 4 apresenta a cobertura do solo da área da Ilha de Santa Rita no ano de 1988. Já era
notada uma grande porção de solo aberto. No entanto, as áreas de vegetação, sobretudo na
porção norte da ilha, eram bastante intensas.
Na Figura 5 observa-se a cobertura do solo para o ano de 2008 na ilha de Santa Rita. É possível
notar que a área de solo exposto é predominante, apontando uma intensa supressão da
vegetação no decorrer dos vinte anos que separam os dois espaços temporais estudados.

Figura 4 – Ilha de Santa Rita – Cobertura do
solo (05/06/1988).

Figura 5 – Ilha de Santa Rita – Cobertura do
solo (21/02/2008).

Para uma melhor visualização, a Figura 6 apresenta a diferença da cobertura do solo entre as
duas imagens classificadas, apontando, então, uma diferença de 40,54% entre os anos de 1988 e
2008.

Figura 6 – Ilha de Santa Rita – Diferença entre as coberturas do solo de 1988 e 2008.

4. CONCLUSÕES
Os resultados alcançados através deste estudo apontam que, embora a Ilha de Santa Rita esteja
situada em uma área de proteção ambiental, que tem como objetivo preservar as características
ambientais e naturais das regiões dos canais e lagunas Mundaú e Manguaba, ordenando uso e
ocupação do solo, ela vem sofrendo grande pressão antrópica.
A mudança de cobertura do solo de 40,54% entre os anos de 1988 e 2008 mostram que, apesar
dos esforços engendrados na área da APA de Santa Rita, a supressão da vegetação é uma
realidade bastante presente.
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RESUMO
O Parque Ecológico Pedra do Sino (PEPS) é
uma Unidade de Conservação de Proteção Integral
criada pela Lei Municipal de N° 18 de 2009. Esta unidade
conta com uma área de 20hc de caatinga. Diante da sua
comprovada relevância ecológica e social, a realização
desta pesquisa teve como objetivo avaliar os
mecanismos e estratégias utilizados pelo Poder Público
no processo de criação do Parque, focando na
observância da participação social neste processo. O
instrumental da pesquisa foi constituído por entrevistas
e questionários aplicados com representantes do Poder
Público Municipal e Estadual (secretários, prefeita,

funcionários públicos envolvidos nas questões
ambientais do PEPS) e com representantes da sociedade
civil. Algumas questões foram comuns aos dois
segmentos, outras foram específicas de cada um. A
realização desta pesquisa mostrou que o processo de
criação do Parque Ecológico Pedra do Sino não ocorreu
seguindo as recomendações do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC), no que se refere à
promoção da participação popular na tomada de
decisões tanto não âmbito da criação quanto da gestão
de Unidades de Conservação.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão, unidades de conservação, participação social.

PROSPECTS FOR PARTICIPATORY MANAGEMENT OF ECOLOGICAL PARK PEDRA DO SINO PIRANHAS – AL.
ABSTRACT
The Ecological Park Pedra do Sino ( PEPS ) is a
conservation units Integral Protection created by the
Municipal Act No. 18 of 2009. This unit has an area of
caatinga 20 hc . Given their proven ecological and social
relevance , this research aimed to evaluate the
mechanisms and strategies used by the government in
the creation of Park process , focusing on compliance
with social participation in this process . The instrument
of the research consisted of interviews and
questionnaires with representatives of the municipal
government and State (secretaries, mayor, public

officials involved in environmental issues PEPS ) and
representatives of civil society . Some questions were
common to both segments, others were specific to each.
This research showed that the process of creation of the
Stone Bell Ecological Park was not following the
recommendations of the National System of
Conservation Units (SNUC), as regards the promotion of
popular participation in decision making both not part of
the creation as the management of Protected Areas.

KEY-WORDS: Management, protected areas, social participation.

PERSPECTIVAS PARA A GESTÃO PARTICIPATIVA DO PARQUE ECOLÓGICO PEDRA DO
SINO – PIRANHAS – AL.
INTRODUÇÃO
O principal instrumento utilizado no Brasil para a conservação de áreas de relevante interesse
ecológico é sem dúvida a criação de áreas legalmente protegidas. A Lei 9985 de 2000 instituiu o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) com este objetivo. Esta Lei criou dois tipos
básicos de Unidades de Conservação (UC): as de Proteção Integral (mais restritivas em termos de
uso) e as de Uso Sustentável (menos restritivas). Segundo MENDES et al. (2006), o SNUC reflete
uma mudança de postura da sociedade brasileira, passando de uma visão essencialmente
preservacionista para uma inspiração socioambiental.
O princípio da gestão participativa aplicado a gestão de unidades de conservação é na
atualidade bastante debatido e sua prática estimulada, especialmente pelo Poder Público, devido
a necessidade de obediência as exigências legais. A Lei 9985 tem como uma das suas diretrizes a
garantira da participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das
unidades de conservação. Para algumas categorias de UC, a participação da comunidade
interessada deve, obrigatoriamente, ser garantida, sendo o Poder Público obrigado a
disponibilizar os meios para esta efetiva participação na tomada de decisões sobre a criação,
manejo e gestão das unidades. O Decreto 5.758 de 2006, que institui o Plano Nacional de Áreas
Protegidas, consagra a inclusão da sociedade na gestão de áreas protegidas como condição
primordial para que estas alcancem seus objetivos.
Apesar das iniciativas para atingir este objetivo, ainda são muitas as dificuldades para
implementar uma gestão participativa que de fato consiga garantir a efetiva participação dos
interessados. Atualmente, ainda é possível verificar que os mecanismos e instrumentos utilizados
para este fim não tem conseguido atingir seus objetivos básicos, pois os interesses dos
envolvidos são diversos e divergentes, sendo muito difícil satisfazer a todos. Além disto, quase
sempre são interesses econômicos e políticos que tem se sobressaído em relação aos interesses
ambientais e das populações locais.
A cidade de Piranhas localiza-se em uma área importantíssima da caatinga, possuindo
muitas belezas e riquezas naturais, além de contar com grande número de espécies endêmicas
ainda pouco conhecidas. Visando a preservação dessa área, o município de Piranhas junto com
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto
do Meio Ambiente de Alagoas (IMA) realizaram estudos para a criação do Parque Ecológico Pedra
do Sino (PEPS). Tais estudos, realizados em 2009, concluíram que a criação do Parque deveria
contribuir significativamente para a preservação de remanescentes da caatinga e nascentes
originais da região. A implantação do PEPS é uma tentativa de contribuir para a melhoria de
questões socioambientais no município que necessita urgentemente de ações que visem
preservar e organizar essa significativa área da caatinga.
A Lei Municipal que criou o Parque é a de N° 18 de 2009. A área desta unidade de
conservação é de 20hc, inserida na Zona Rural no Bairro Nossa Senhora da Saúde, extremo
centro-sul do Município de Piranhas, sob as coordenadas geográficas 9°36’54” de latitude S e

37°45’03” de longitude Oeste 9°36’35” de latitude Sul e 37°44’44” de longitude Oeste (SMMP,
2009).
No Município de Piranhas não só o Parque Ecológico Pedra do Sino, mas também, uma
grande área de caatinga inserida em áreas particulares vem sendo continuamente degradada por
atividades agropastoris, implantadas de maneira desordenada, sem a devida preocupação com o
manejo sustentável da região, invadindo áreas de relevante interesse ecológico que deveriam ser
preservadas ou destinadas a atividades menos impactantes.
O Parque Ecológico Pedra do Sino é uma UC de Proteção Integral, existindo a
obrigatoriedade de incluir no processo de decisão e elaboração do plano de manejo a
comunidade local. A participação da sociedade nos processos de gestão de unidades de
conservação é considerada atualmente premissa fundamental ao sucesso de suas propostas.
Para garantir que o processo de participação efetiva da sociedade aconteça se faz
necessário o conhecimento prévio da realidade local, principalmente do que, normalmente, é
deixado de lado, como as expectativas das comunidades envolvidas com a criação de uma UC.
“O termo Gestão Participativa em Unidades de Conservação é usado para descrever
situações onde alguns ou todos os interessados, pertinentes a uma unidade, estão envolvidos de
forma substancial com as atividades do manejo. É preciso lembrar que diferentes interessados
possuem diferentes capacidades, e uma aliança de manejo não só enfatiza como se baseia na
complementaridade de seus distintos papéis” (BORRINI-FEYERABEND, 1997).
Diante da relevância comprovada do Parque Ecológico Pedra do Sino, a realização desta
pesquisa teve como objetivo avaliar os mecanismos e estratégias utilizados pelo Poder Público no
processo de criação desta UC, focando na observância da participação social neste processo.
METODOLOGIA
Na primeira etapa desta pesquisa foram consultados os documentos referentes ao
processo de criação do Parque Ecológico Pedra do Sino (PEPS), atas de Reuniões Ordinárias para
a Elaboração do Plano de Manejo do PEPS, disponibilizados pela Secretaria Municipal de Pesca e
Meio Ambiente do Município de Piranhas, e a atual situação quanto aos procedimentos adotados
pela Prefeitura Municipal a fim de garantir a gestão participativa desta Unidade de Conservação.
O instrumental da pesquisa foi composto por um roteiro de entrevista semi-estruturada
e três questionários dirigidos, um direcionado à população residente do parque e no seu entorno,
outro direcionado aos representantes da comunidade que participaram da Audiência Pública
para a criação do PEPS e um direcionado aos representantes da Secretaria Municipal de Pesca e
Meio Ambiente do Município de Piranhas e dos demais órgãos e instituições envolvidos, direta
ou indiretamente, na gestão do Parque.
Tanto as entrevistas quanto os questionários foram aplicados com representantes do
Poder Público Municipal e Estadual (secretários, prefeita, funcionários públicos envolvidos nas
questões ambientais do PEPS) e com representantes da sociedade civil. Algumas questões foram
comuns aos dois segmentos, outras foram específicas de cada um.
Estes questionários foram compostos de questões abertas e fechadas, e contaram com
um roteiro básico de identificação do entrevistado e com questões pertinentes aos objetivos que
se pretendia alcançar com a realização deste trabalho. Os roteiros das entrevistas semi-

estruturadas foram elaborados seguindo o mesmo princípio.
Os questionários foram divididos nas seguintes dimensões: perfil socioeconômico dos
entrevistados; conscientização sobre a importância da participação na gestão do parque;
percepção ambiental; Lei de criação do Parque; processo de Consultas Públicas. Os dados de
variáveis socioeconômicas foram levantados por meio de informações sobre: escolaridade,
gênero, idade (faixas etárias), renda (foi considerada a renda familiar ou faixas de renda).
Na segunda etapa da pesquisa foram realizadas visitas ao Parque, para aplicação do
questionário e realização das entrevistas com a população residente. Também foram agendados
encontros com os representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada nos quais
foram aplicados os questionários e entrevistas.
Na terceira etapa os documentos, questionários e entrevistas foram avaliados
considerando os critérios propostos por GRAHAN et al. (2003) durante a Conferência da União
Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), realizada em Durban, em 2003, sobre
áreas protegidas. Segundo esses autores, o atendimento a alguns critérios pode servir como
avaliação da gestão participativa em uma UC, entre eles:
1. Legitimidade para decisão:
> Participação: direito de todos os envolvidos em tomar decisões; quantidade e
representatividade das associações na gestão da UC; atuação por associações e/ou indivíduos nas
atividades e nas reuniões promovidas na UC; existência de um contexto de livre associação.
> Descentralização: contexto de autonomia em tomadas de decisão, aliado à existência
de instâncias de controle social.
2. Eficácia e eficiência dos instrumentos de gestão:
> Existência de instrumentos de gestão: plano de manejo e regimento interno do
conselho; atualidade dos instrumentos; existência e emprego de um plano anual de gestão;
participação da população na elaboração dos instrumentos.
> Visão estratégica: existência de projetos amplos e de longo prazo para o
desenvolvimento humano e para a conservação da natureza.
3. Desempenho (efetividade) da gestão:
> Informação ao público: disponibilidade para os(as) conselheiros(as) e público em geral
de informações que permitam acompanhar o processo de gestão.
> Efetividade e eficiência: resultados alcançados, atividades planejadas e executadas e o
emprego eficiente dos recursos disponíveis.
4. Prestação de contas (accountability):
> Definições de incumbências e transparência: quem presta contas a quem e de quê, e
de que modo isso é feito.
5. Eqüidade:
> Imparcialidade na aplicação de normas: existência de normas claras, acessíveis e
aplicadas ao conjunto dos envolvidos.
> Eqüidade no processo de gestão da UC em relação ao entorno: respeito aos direitos e
às práticas de populações tradicionais ou de residentes; reconhecimento de injustiças e danos
sociais resultantes da gestão da UC, quando for o caso.

RESULTADOS
1 – Caracterização do Parque Ecológico Pedra do Sino (PEPS)
Os Parques Nacionais, Estaduais e Municipais tem como objetivo básico a preservação
de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a
realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo. A criação do
Parque Ecológico Pedra do Sino se justifica em virtude da relevância ecológica da caatinga para a
região, da sua beleza e potencial para o ecoturismo.
Apesar da sua comprovada relevância ecológica, pode-se constatar, com a realização da
pesquisa bibliográfica, que o número de trabalhos científicos realizados no Parque Ecológico
Pedra do Sino (PEPS) ainda é bastante reduzido. As poucas informações existentes até o
momento se referem à delimitação da área, realizado pelo Instituto de Meio Ambiental de
Alagoas, e alguns levantamentos florísticos e faunísticos, realizados pelo Instituto Xingó.
Pesquisas recentes, ainda em andamento, resultaram no registro de 09 espécies de
roedores e mamíferos, 19 espécies de aves, 08 espécies de lagartos, 04 de serpentes e 07
espécies de rãs. Estes números não são definitivos, pois novas espécies são encontradas com
frequência, e outras ainda não foram identificadas. Não foram observadas na região espécies
predadoras de grande porte.
ROCHA (2009), em levantamento florístico realizado no PEPS, registrou a ocorrência de
50 espécies, distribuídas em 40 gêneros e 28 famílias. As famílias com maior riqueza específica
foram Cactaceae e Euphorbiaceae, com 6 espécies cada, seguidas de Caesalpinaceae, com 5
espécies.
Quanto às informações sobre as comunidades residentes no parque, não há estudos até
o momento. Os principais problemas ambientais apontados pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Pesca (SMMAP) que ocorrem no PEPS são: a existência de loteamentos irregulares,
supressão da vegetação, caça de animais silvestres, poluição dos cursos d’água, presença de
espécies exóticas invasoras e utilização de bovinos, ovinos, caprinos e eqüinos.
2 – Participação social na criação e gestão do PEPS
Apesar da criação de leis, regulamentos, institutos, mecanismos de participação e
controle social, as UC sofrem com diversas dificuldades dentre as quais se destacam: aumento
dos conflitos socioambientais (dentro e no entorno das unidades); fragilidades na fiscalização;
ineficiência na gestão ambiental; ausência de investimentos, bem como recursos financeiros e de
pessoal; ausência de criação de mecanismos planejadores e facilitadores da gestão ambiental
dessas áreas nos âmbitos estaduais e municipais, como os Sistemas Estaduais (ou Municipais) de
Unidades de Conservação. Assim, considera-se que ainda se tem que percorrer um longo
caminho para que as UC no Brasil possam atingir seus objetivos de criação (SANTOS et al, 2013).

Dentre os instrumentos de participação social na gestão das unidades de conservação
no Brasil podemos citar como mais representativos a realização de consultas públicas e a criação
de Conselhos Gestores que garantam a representatividade popular.
Para a efetiva participação dos membros dos conselhos, é preciso garantir-lhes o acesso
às informações referentes às questões ambientais e a gestão de unidades de conservação. A fim
de garantir a ampla participação popular, para a criação de uma unidade de conservação, por
exemplo, “é imprescindível que sejam repassadas a população local e/ou interessados todas as
informações concernentes à área, de maneira acessível” (BRASIL, 2000). É, inclusive,
responsabilidade do Poder Público empreender esforços neste sentido.
De acordo com os questionários aplicados com a população residente no parque, todos
afirmaram conhecer a área referente ao Parque, apesar de não saberem o que é uma unidade de
conservação nem que esta área hoje é um Parque criado por uma Lei Municipal, o que
demonstra a ineficácia dos instrumentos utilizados pelo Poder Público Municipal para informar a
população residente sobre o processo de criação do PEPS. De acordo com a Secretaria Municipal
de Pesca e Meio Ambiente, foram realizadas campanhas educativas (divulgação através de carros
de som e de rádio local, convite aos líderes comunitários), para informar e convocar a população
residente no Parque a participar da Audiência Pública realizada para a criação da unidade. No
entanto, estas campanhas se deram poucos dias antes da realização da audiência, o que não
garantiu uma divulgação ampla.
Quanto ao material disponibilizado sobre os objetivos e estratégias de manejo
pretendidas para o Parque, pode-se afirmar que foi insuficiente, tendo a população tomado
conhecimento apenas na realização da Audiência Pública. Tal prática vai de encontro à lógica do
princípio da participação, pois não se pode opinar pelo que não se conhece previamente.
Além da falta de informação, foi constatado que 100% da população residente no
Parque não têm nenhum grau de instrução, não tendo freqüentado a escola formal.
Comprovadamente, tal fato pode interferir no posicionamento destas pessoas frente às
propostas do Poder Público para a área, pois, devido ao certo grau de isolamento destas
comunidades, a educação formal poderia ser um caminho mais acessível à formação de
indivíduos críticos da realidade a sua volta.
A renda familiar desta população é, em média, de um salário mínimo, e a média de
tempo de residência na área é de seis anos. Quanto às atividades profissionais, 50% dos
residentes são pequenos agricultores e 50% são empregadas domésticas. As famílias são
compostas por, em média, quatro pessoas.
Apesar de todos os entrevistados afirmarem nunca ter participado de um projeto de
educação ambiental desenvolvido no Parque e de não saberem o significado de uma UC, todos
afirmaram serem de grande importância as iniciativas de preservação da unidade. Um
entrevistado mencionou a importância biológica e ecológica do Parque, citando o grande número
de espécies aí encontradas e se referiu a atual importância para a humanidade da preservação
destas espécies. Portanto, apesar do pouco conhecimento formal desta população, todos
demonstraram estar conscientes da relevância da preservação ambiental do Parque.

Quando perguntados sobre que tipo de informações gostariam de obter da Prefeitura
sobre a criação e o manejo da UC, a maioria dos entrevistados não soube responder e alguns
demonstraram interesse em saber como os gestores pretendem realizar a limpeza do local.
A Consulta Pública é o instrumento utilizado pelo Poder Público para apresentar à
sociedade, em geral, e à população local, em particular, uma proposta técnica para a criação de
uma UC. Para isso, poderão ser realizadas reuniões públicas ou, a critério do órgão ambiental
competente, utilizados outros mecanismos para escuta da população local e das demais partes
interessadas (WWF-BRASIL, 2010).
Para a criação do PEPS foi realizada apenas uma Audiência Pública, em 05 de novembro
de 2009, e, ainda assim, pode-se constatar que esta reunião não foi satisfatória, pois a população
residente no Parque e no seu entorno não tomou conhecimento, não tendo participado. Das
cinquenta e três pessoas que participaram desta reunião, dez eram pescadores, oito eram
representantes da Prefeitura, três eram da Câmara Municipal, dois eram do Ministério do Meio
Ambiente, demonstrando a falta de representatividade da comunidade.
A participação da sociedade na escolha das atividades propostas para serem
desenvolvidas nas UC é imprescindível para que se tenha sucesso no desenvolvimento das
unidades. Portanto, o Poder Público deve ouvir a população e desenvolver mecanismos para
garantir que seus anseios sejam atendidos. Assim, a comunidade se sente efetivamente
envolvida no processo e mostra uma maior aceitação e apoio as atividades desenvolvidas pelos
gestores das unidades.
Aproximadamente 40 % dos residentes do entorno do parque desejam que as atividades
a serem incentivadas no mesmo sejam apenas projetos de educação ambiental, pois, segundo
estes entrevistados, esta seria a melhor alternativa para preservar esta UC. Outro anseio da
população é que tais projetos, ou outros quaisquer que venham a ser desenvolvidos no Parque,
envolvam a comunidade residente.
Nos anos de 2011 e 2012 forma realizadas sete reuniões ordinárias com o objetivo de
iniciar a definição dos caminhos e estratégias a serem seguidos para a elaboração do Plano de
Manejo da unidade. A estas reuniões compareceram alguns poucos representantes da sociedade
civil local, representantes de Instituições de ensino e pesquisa e de proteção ao meio ambiente,
como o IFAL e Instituto Xingó, IMA e IBAMA. Pouco ficou decidido e acordado. Percebeu-se que a
“vontade de fazer” existia, no entanto, os interessados não dispunham ainda de material
suficiente para a definição das atividades de manejo a serem desenvolvidas no Parque.
Até o presente houve pouco avanço neste sentido. É necessária ainda a realização de um
levantamento mais detalhado sobre as características do Parque, bem como um trabalho mais
efetivo de divulgação e mobilização da sociedade para participar da definição das práticas de
manejo a serem adotadas para esta unidade. Inclusive, é preciso mobilizar e envolver neste
processo outras secretarias interessadas, como a de turismo, que até então pouco tem
participado das discussões.
Os representantes da sociedade organizada mantiveram-se pouco envolvidos neste
processo alegando descrença nas propostas, morosidade na efetivação das ações e desconfiança
nas técnicas de manejo propostas. A mudança de Secretário de Pesca e Meio Ambiente, como
era de se esperar, também mexeu com a dinâmica na tomada de decisões.

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) estabelece um novo patamar
na busca de parcerias com a sociedade para a criação, planejamento e gestão dessas unidades,
entre elas: a criação de conselhos, deliberativos e consultivos (já mencionados anteriormente),
envolvendo vários setores sociais na gestão, e a instituição de estudos técnicos e processos de
consulta pública para a criação da maioria das categorias de unidades de conservação (WWFBRASIL, 2010).
O Conselho de Unidade de Conservação é um espaço institucionalizado para as tomadas
de decisão pela Sociedade. É considerado também como um mecanismo de participação,
controle social, espaço do exercício da cidadania (IRVING et al., 2006). Normalmente tem
composição paritária e são Conselhos Deliberativos no âmbito de suas competências. No
entanto, o caráter consultivo ou deliberativo destes Conselhos depende do grau de envolvimento
dos interessados e da capacidade dos mesmos de se articularem e resolverem os problemas e
proporem as ações para o manejo da UC.
No caso do PEPS ainda não existe um conselho para assessorar a gestão do parque, que
está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Pesca e Meio Ambiente, que ainda está
organizando e mobilizando os interessados para constituir este conselho.
Nos questionários aplicados aos funcionários da Secretaria Municipal de Pesca e Meio
Ambiente, foram citados algumas ações de educação ambiental ocorridas esporadicamente no
Parque e em Escolas Municipais nos anos de 2011 a 2013.
O PEPS, atualmente encontra-se fechado para visitação devido às fortes chuvas
ocorridas no dia 18 de janeiro de 2013, a qual ocasionou danos às estruturas de suporte turístico
e a vegetação nativa.
Uma Proposta de Recuperação do Parque (documento que orienta as atividades de
reestruturação das áreas físicas à visitação – portarias de acesso, núcleo turístico, recurso
humano – e das áreas naturais – riacho, vegetação, solo) está em andamento, mas a passos
curtos e sem definir estratégias a fim de garantir de fato a participação da comunidade na
tomada de decisões.
Portanto, considerando os critérios propostos por Grahan et al. (2003) para a avalição da
gestão participativa em unidades de conservação, podemos afirmar que:
- os critérios Legitimidade para decisão; Desempenho (efetividade) da gestão; Prestação
de contas e Equidade não foram atendidos
- o critério Eficácia e eficiência dos instrumentos de gestão foi parcialmente atendido
devido a algumas atividades, classificadas como de educação ambiental, desenvolvidas na área
do Parque e ao chamamento da comunidade para participar das reuniões ordinárias para a
elaboração do Plano de Manejo da Unidade.
CONCLUSÃO
Conclui-se, com a realização desta pesquisa que o processo de criação do Parque
Ecológico Pedra do Sino não ocorreu seguindo as recomendações do SNUC. A realização de
Consultas Públicas não atingiu os objetivos propostos por este mecanismo, que são basicamente
informar a sociedade interessada sobre os objetivos de criação da unidade de conservação e as
pretensões dos gestores quanto ao futuro da mesma. Infelizmente, há uma descontinuidade dos

trabalhos, tendo em vista o enorme intervalo entre a criação do Parque e o início efetivo das
discussões para a elaboração do seu Plano de Manejo, que só há pouco está se iniciando. Até o
momento, ainda não foi criado um Conselho Gestor da unidade e a população interessada
continua sem informações básicas sobre os objetivos da Administração Pública para esta área.
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RESUMO
O trabalho executado de forma segura torna-se cada vez
algo fundamental dentro das empresas e instituições.
Quando os riscos são identificados e expostos em cada
ambiente, proporciona a quem transita nestes locais
uma informação e conscientização prévia dos riscos que
podem ser encontrados. Os mapas de riscos, apesar de
sua relevância, ainda é pouco usado e quase
desconhecido. No entanto, essa ferramenta pode ser
muito eficaz na aplicação de segurança e saúde, visto
que, métodos de segurança são necessários para os
âmbitos de trabalhos e estudos. Desenvolver mapa de
riscos no Laboratório de Máquinas Operatrizes na

Instituição de Ensino Federal de Alagoas - Campus
Maceió, contribui para uma dinâmica de segurança no
trabalho, no contexto de formação de profissionais,
tornando
esses
profissionais
qualificados
e
familiarizados com o novo modelo de produção das
empresas, modelo este, que inclui a conscientização,
prevenção e proteção dos que participam de um
processo de crescimento desta empresa ou instituição.
Aplicar esse método, e torná-lo real, proporciona uma
visão maior de segurança desde a formação até a
inserção e permanência no mercado de trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: segurança, lei, normas regulamentadoras

MAPS OF ENVIRONMENTAL HAZARDS IN AREAS OF TECHNOLOGICAL EDUCATION OF ALAGOAS
FEDERAL
ABSTRACT
The work performed in a secure manner is becoming
something fundamental within companies and
institutions. When the risks are identified and exposed
in each environment, provides the who on these sites
and information transit awareness prior of the risks that
can be found. Risk maps, despite its relevance, yet is
little used and almost unknown. However, this tool can
be very effective in implementing health and safety
since security methods are needed for the areas of
work and studies. Develop a map of risks in the lab of
KEY-WORDS: security, law, regulatory norms.

Machines in Federal educational institution of AlagoasMaceió Campus, contributes to a dynamic of safety at
work, in the context of training professionals, making
these qualified professionals who are familiar with the
new model of production, this model, which includes
awareness, prevention and protection of those who
participate in a process of growth of this company or
institution. Applying this method, and make it real,
provides a larger vision of security since the formation
until the insertion and permanence in the labor market.

MAPAS DE RISCOS AMBIENTAIS EM ÂMBITOS FEDERAIS DE EDUÇAÇÃO TECNOLÓGICAS DE
ALAGOAS
INTRODUÇÃO
A segurança no trabalho vem da necessidade de um ambiente mais favorável, agradável e
que proporcione um desempenhar de atividades com o mínimo, ou nenhum, acidente possível. O
acidente é um fator que deve ser levado em consideração na hora executar qualquer tipo de
tarefa, pois, o trabalho que é feito com segurança, em que o risco de acidente é pequeno, este é
executado com mais conforto e satisfação. O Mapeamento de riscos vem da necessidade de
alertar as pessoas dos riscos que estas podem encontrar ao adentrar um ambiente, evitando
acidentes bem como danos materiais.
Quando falamos em acidentes, de acordo com a NBR 14280 (2001), ressalta-se que
acidentes não são só aqueles que causam lesões físicas, mas também os que acarretam perda de
materiais e tempo. Os acidentes que trazem custos não desejados em relação à tarefa ou mesmo
ao patrimônio são os acidentes impessoais. Os acidentes que causam danos pessoais são aqueles
que temos como mais graves, pois há vítimas lesionadas, ou mesmo mortas. Grande parte dos
acidentes podem ser evitados, com uma boa prevenção ou correção de algumas atitudes, uma
vez que o acidente é fruto da imprudência de algum tipo de ação.
As atitudes que causam acidentes estão relacionadas aos “atos inseguros” ou as
“condições inseguras” como está disposto na NBR 14280 (2001). Os atos inseguros são todos os
eventos, medidas ou atitudes que uma pessoa possa causar sendo consciente ou inconsciente,
que através desses atos haja como produto uma derivação, o acidente. Condições inseguras são
todas as brechas estruturais e físicas em um ambiente, que possam por o trabalhador ou pessoa
que transite em um determinado local, vulnerável a algum tipo de acidente. A maioria dos
acidentes de trabalho são causados por atos ou condições inseguras, pelo descuido do próprio
ser humano em suas atividades laborais. Estes atos e condições inseguras podem ser
encontrados desde uma grande empresa ou instituição até uma pequena residência domiciliar.
Então surgem as seguintes perguntas: Como evitá-los? Como percebê-los? E como corrigi-los?
Para todas essas perguntas existem respostas. A prevenção e a percepção do risco são respostas
para estas perguntas. Percepção do risco vem da necessidade de prever o que pode ser tornar
um possível acidente futuramente.
Observemos o seguinte fato: Como avaliar esses riscos? A avaliação dos riscos pode
começar das pequenas atitudes e que se tornam uma grande diferença na preservação de atos e
condições inseguras. O fato de ser consciente do risco capacita o indivíduo a predição, prevenção
e correção do mesmo, com o auxílio de algumas ferramentas como é o caso dos Mapas de Riscos
Ambientais.
O objetivo do trabalho foi o desenvolvimento de um Mapa de Riscos Ambientais no
Laboratório de Máquinas Operatrizes do Instituto Federal de Alagoas, proporcionando
segurança para docentes, alunos e terceirizados e promover uma visão ao alunado de uma
prática vivenciada em algumas empresas que encontrarão no mercado de trabalho.

METODOLOGIA
De acordo com a Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE, os riscos ambientais, são fatores influenciadores no ambiente de atividade laboral, e que
podem causar danos a saúde e integridade de quem está nesse meio, caso esse riscos estejam
em concentração não permissível. Os riscos ambientais podem ser classificados como: Físicos
(ruído, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, frio, calor, pressões anormais e
umidade); Químicos (poeiras, fumos, neblinas, névoas, gases, vapores e compostos químicos em
geral); Biológicos (vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos); Ergonômicos
(esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura
inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalhos em
turnos diurnos e noturnos, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade, e
outras situações causadoras de stress físico e/ou psíquico); Acidentes (arranjo físico inadequado,
máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação
inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado,
animais peçonhentos, e outras situações de riscos que poderão contribuir para a ocorrência de
acidentes).
As primeiras atitudes a serem tomadas para uma conscientização e prevenção de riscos
são as de caráter pessoal, como: não provocar atitudes que acarretem acidentes, como por
exemplo, deixar ferramentas espalhadas em um ambiente que possua o constante trânsito de
pessoas; não executar tarefas de formas arranjadas, como no caso do uso de ferramentas
improvisadas na realização de uma atividade; e ser consciente do risco que está exposto na
execução de algum tipo de exercício ou tarefa. É por esse motivo que existem ferramentas de
segurança como os mapas e risco ambientais, que auxiliam essas medidas individuais de
segurança.
O mapa de riscos ambientais tem como papel promover uma prévia visualização dos
riscos existentes em um ambiente em questão. Essa visualização é feita através de uma
representação gráfica do ambiente com a integração dos riscos existentes no meio. Os mapas de
riscos ambientais são desenvolvidos por uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
CIPA, juntamente com um Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho – SEESMT (composto por profissionais da área de segurança e medicina do trabalho,
como engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, enfermeiro e auxiliares de enfermagem
do trabalho e médicos do trabalho), o SEESMT é dimensionado pela Norma Regulamentadora 04
do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. A CIPA, é uma comissão composta por
representantes dos empregados e do empregador, expressa e dimensionada por lei com o
objetivo a prevenção de acidentes. A norma que rege a CIPA é norma regulamentadora 05 do
ministério do trabalho e emprego – MTE, e é uma atribuição da CIPA desenvolver o mapa de
riscos dentro do ambiente de trabalho.
O ambiente escolhido no Instituto Federal de alagoas foi o Laboratório de Maquinas
Operatrizes do Bloco de Mecânica, por possuir um grande maquinário de cortes metálicos, e por
ser um ambiente com uma grande diversidade de riscos ambientais.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A idéia do mapeamento de riscos está realmente voltada à prevenção dos riscos ao
adentrar no laboratório. Esta ferramenta torna-se familiar aos alunos que convivem nesse
ambiente, deixando-os acostumados com esta prática de segurança dentro das empresas que
esses alunos irão ingressar. A contribuição do mapeamento para a segurança no trabalho tornase algo real, em um ambiente que o risco de acidente é notável e constante (figura 01).

Figura 01 – Maquinário no Laboratório de Máquinas Operatrizes – Instituto Federal de Alagoas Campus Maceió.
O Mapa de Riscos Ambientais devem conter as seguintes informações: Layout do
ambiente; riscos ambientais existentes simbolizados pela sua cor respectiva; a intensidade do
risco (figura 02), se grande (representado por círculo do tamanho grande), médio (representado
por círculo do tamanho médio), e pequeno (representado por círculo do tamanho pequeno);
quantidade e sexo dos trabalhadores que desenvolvem seus trabalhos no ambiente; carga
horária de trabalho semanal; e legendas com explicações adicionais, sobre riscos e
características.

Figura 02 – Exemplo de Mapa de Riscos Ambientais

Em um instituto Federal o desenvolvimento de mapa de risco procede da mesma forma
que em uma empresa de mercado de trabalho, a diferença é quem desenvolve, o público alvo
para que o mapa esteja endereçado, e quem auxiliará na obtenção dos dados necessários.
O mapa em um Instituto Federal leva a informações dos riscos ambientais que existem em
um determinado local, onde esses riscos são obtidos através de um levantamento feito pelo
desenvolvedor do mapa, com as resposta de percepção dos docentes que executam suas tarefas
naquele meio, durante uma determinada jornada de trabalho semanal. Esse levantamento
procede da seguinte forma: Elaboração do questionário que serão aplicados aos docentes,
aplicação do questionário aos docentes que trabalham no ambiente mapeado, tratamento dos
dados, desenvolvimento do mapa em layout, e fixação do mapa no ambiente.
O desenvolvimento dessa ferramenta no Instituto Federal de Alagoas, mostra-se como
algo desafiador e novo. Elaborar Mapa de Risco para uma instituição de ensino, além de
promover segurança para docentes, alunos e terceirizados, promove também uma visão precoce
ao alunado de uma prática vivenciada em algumas empresas que encontrarão no mercado de
trabalho. O desafio de desenvolver essa ferramenta é o mesmo que uma CIPA possui nas
empresas, a diferença é que ferramenta é desenvolvida por aluno de segurança do trabalho e
docentes ministradores de aulas do curso técnico de segurança do trabalho.
Os resultados do mapeamento podem ser positivos, como fora no Instituto Federal de
Alagoas (Figura 03), e tornando-se algo necessário que possibilite nova visão de segurança que
possa ser abrangida com outras novas ferramentas.

Figura 03 – Mapa de Riscos Ambientais Bloco de Máquinas Operatrizes – IFAL / Campus Maceió.

Esses resultados são positivos para os alunos, docentes e visitantes, com a visão previa de
riscos do local de trabalho, e para a instituição por proporcionar aos alunos um novo
conhecimento sobre prática do mercado de trabalho, tornando seguro não só o ambiente, mas
também os atos e atitudes de quem transitam no local com uma boa e nova mentalidade de
segurança no trabalho.
CONCLUSÃO
O trabalho desenvolvido no Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió, mostra-se
satisfatório e eficaz, visto que, possibilita uma nova experiência de segurança do trabalho.
Possibilita também um ambiente com uma nova visão de segurança do trabalho, tornado a
ferramenta eficaz e de grande aplicabilidade.
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RESUMO
A Biologia é a ciência que estuda os seres vivos.
Atualmente o ensino de Biologia, assim como os demais,
não tem despertado muito interesse por parte dos
alunos, principalmente pela falta de atividades práticas.
Motivar para a aprendizagem escolar é uma tarefa nada
fácil, pois se percebe que os alunos não encontram
razão para aprender. Portanto, visando à melhoria do
processo de ensino-aprendizagem dos alunos, o referido
projeto teve como desafio fazer a melhoria de ensino de
ciências/biologia, com a criação e utilização de modelos
práticos e didáticos que venham despertar o interesse
dos mesmos em querer estudar e também produzir o
seu próprio modelo. A primeira etapa refere-se a uma
aula expositiva, na qual aconteceu a explicação e

esclarecimentos de dúvidas por parte dos alunos, a
partir da apresentação do projeto. A segunda etapa se
deu a construção dos modelos biológicos após as aulas
teóricas e a terceira etapa que foi a utilização dos
modelos criados na sala de aula. Portanto, foram
construídos pelos alunos, em todas as três escolas
estaduais, os seguintes modelos biológicos: Célula
Vegetal (referente à aula sobre Citologia), Neurônio
(referente à aula sobre Tecido Nervoso), Molécula de
DNA (Referente à aula sobre Ácidos Nucleicos), Vírus
(Referente à aula sobre Vírus), Paramécio (Referente à
aula sobre Reino Protista) e um modelo para explicar o
Ciclo da Água (Referente à aula sobre A importância da
Água).

PALAVRAS-CHAVE: Mauritia Flexuosa, Miriti, Modelos biológicos, Ensino aprendizagem.

CONSTRUCTION AND USE OF BIOLOGICAL MATERIALS MADE FROM MIRITÍ (Mauritia flexuosa)
ELEMENTS AS FACILITATING THE PROCESS OF TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES IN
THEORY-PRACTICE IN ABAETETUBA - PARA.
ABSTRACT
Biology is the science that studies living beings.
Currently teaching Biology, as well as others, has not
aroused much interest among the students, especially
the lack of practical activities. Motivating for school
learning is not an easy task, because it realizes that the
students did not find reason to learn. So, aimed at
improving the teaching-learning process of the students,
this project was a challenge to the improvement of
science education / biology, with the creation and use of
didactic and practical models that will pique the interest
of those wanting to study in and also produce their own
model. The first step refers to a lecture, which took

place in the explanation and clarification of questions
from students, from the presentation of the project. The
second stage took the construction of biological models
after the lectures and the third stage was that the use of
the models created in the classroom. So, were built by
students in all three state schools, the following
biological models: Plant Cell (referring to class on
Cytology), Neuron (referring to class on Nerve Tissue)
DNA molecule (Refers to class on Nucleic Acids) Virus
(Refers to class on Virus), Paramecium (Refers to class
on Kingdom Protista) and a model to explain the Water
Cycle (Refer to the class about the importance of water).

KEY-WORDS: Mauritia flexuosa, Miriti, Biological models, Teaching learning.

CONSTRUÇÃO E USO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS FEITOS A PARTIR DO MIRITI (Mauritia
flexuosa) COMO ELEMENTOS FACILITADORES DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM
ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS EM ABAETETUBA – PARÁ.
INTRODUÇÃO
De acordo com Amabis e Mathos (2004), a Biologia é a ciência que estuda os seres vivos (do grego
bios=vida e logos=estudo). O estudo dessa disciplina nos permite compreender a origem da vida e sua diversidade
biológica. Atualmente o ensino de Biologia, assim como os demais, não tem despertado muito interesse por parte
dos alunos, principalmente pela falta de atividades práticas. Motivar para a aprendizagem escolar é uma tarefa nada
fácil, pois se percebe que os alunos não encontram razão para aprender. Se o aluno não encontra significado no
trabalho que tem a realizar, se não vê perspectiva futura nesta aprendizagem, provavelmente não terá interesse em
aprender.
Desenvolver novas metodologias para o ensino de Biologia é um desafio, principalmente as que
despertem o interesse do aluno pela disciplina estudada e é a partir desse pensamento que o trabalho intitulado
propõe a utilização de modelos biológicos feitos a partir do talo da palmeira de miriti (Mauritia flexuosa) no processo
de ensino de Biologia. Tendo em vista que segundo Santos e Ferreira (2011), a maioria dos artesãos envolvidos
nessas atividades encontra-se no município de Abaetetuba (Pará), localizado no baixo curso do rio Tocantins, onde
os miritizais são abundantes. Nos dias atuais, Abaetetuba passou a acumular a denominação de ‘terra dos
brinquedos de miriti’, dada a relevância da produção desta modalidade de artesanato.
Outra importante vantagem, no uso de modelos biológicos de miriti, é a tendência em motivar o aluno a
participar espontaneamente da aula. Proporcionando atividades onde o aluno pudesse construir seu próprio modelo
biológico, sendo que para isso o mesmo teria antes buscar informação sobre ele despertando dessa forma seu
interesse pela disciplina. Xavier et al. (S/DATA) afirma que, com a utilização desses materiais, além de resgatar o
enfoque naturalístico do ensino de Ciências/Biologia, as atividades didáticas podem proporcionar um contato direto
com os objetos de estudo que se revelam através de formas, cores, texturas, odores, diversos. De modo que podem
facilitar o processo de significação dos conteúdos escolares trabalhados nessas disciplinas curriculares.
Portanto, visando à melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, o referido projeto teve
como desafio fazer a melhoria de ensino de ciências/biologia, com a criação e utilização de modelos práticos e
didáticos que venham despertar o interesse dos mesmos em querer estudar e também produzir o seu próprio
modelo.

MATERIAIS E MÉTODOS
O referido trabalho foi realizado nas Escolas Estaduais: Bem Vinda de Araújo Pontes, Lêonidas Monte e
Irmãs Stella Maria localizadas na cidade de Abaetetuba-PA. Para a construção dos modelos biológicos foram
utilizados: Miriti, tala de miriti, cola branca, cola permanente, super bonde, tinta pra tecido, pincel, régua e estilete.
A primeira etapa refere-se a uma aula expositiva, na qual aconteceu a explicação e esclarecimentos de
dúvidas por parte dos alunos, a partir da apresentação do projeto. A apresentação foi baseada em uma breve
explicação sobre o miriti (Mauritia Flexuosa), sobre sua importância econômica e cultural presente no município de
Abaetetuba. Não deixando de lado e dando sempre ênfase a importância pedagógica a respeito da melhoria do
processo de ensino-aprendizagem com a utilização de modelos biológicos criados com o miriti, que é dado como
proposta no referido projeto. Ainda nessa etapa, os alunos tiveram uma orientação teórica sobre o modelo biológico
que construído (Figura - 2), segundo um plano de aula pré-estabelecido.
A segunda etapa visou à construção de modelos didáticos realizados pelos próprios discentes (Figura - 1),
baseada nas aulas teóricas da 1ª etapa. Essa construção também foi de orientação por parte dos bolsistas e com
ajuda de alguns artesãos convidados do próprio município. Portanto, os modelos construídos pelos alunos estão
disponíveis, para utilização dos docentes com as demais turmas na própria escola.

A terceira etapa se deu por conta das diversas aulas práticas promovidas pelos bolsistas na referida escola.
Aulas estas que foram utilizados os modelos já construídos e que estavam de acordo com o conteúdo estudado em
sala de aula pelos alunos (Figura - 5).

RESULTADOS
Foram construídos pelos alunos, em todas as três escolas estaduais, os seguintes modelos
biológicos: Célula Vegetal (referente à aula sobre Citologia) (Figura - 3), Neurônio (referente à aula sobre Tecido
Nervoso) (Figura - 4), Molécula de DNA (Referente à aula sobre Ácidos Nucleicos), Vírus (Referente à aula sobre
Vírus), Paramécio (Referente à aula sobre Reino Protista) e um modelo para explicar o Ciclo da Água (Referente à
aula sobre A importância da Água).

Figura 1 – Aluno da Escola Estadual Benvinda de Araújo Pontes construindo a célula vegetal.

Figura 2 – Pesquisa sobre o assunto de Ácidos Nucleicos para a construção do modelo de Filamento de DNA.

Figura 3 – Modelo biológico de uma Célula Vegetal construída após uma aula referente ao assunto de Citologia.

Figura 4 – Modelo biológico de um Neurônio construído após uma aula referente ao assunto de Tecido Nervoso.

Figura 5 – Alunos da Escola Benvinda de Araújo Pontes junto ao modelo biológico de um modelo de filamento de
DNA construído após uma aula referente ao assunto de Ácidos Nucleicos.

DISCUSSÃO
No município de Abaetetuba o miriti é utilizado no artesanato sendo construídos artefatos de decoração,
brinquedos e até utensílios domésticos. Onde Santos & Ferreira (2011) afirmam que para os ribeirinhos que os
utilizam intensamente, e sobrevivem de sua comercialização, essa é, porém, uma atividade muito presente e
necessária. Sendo a base da economia de muitos ribeirinhos, essa matéria prima é de suma importância em função
de sua utilização. Uma vez que neste trabalho utilizamos essa matéria prima para criar modelos biológicos, prática
esta que desenvolve e desperta o interesse dos alunos sobre um olhar mais sensato em relação a esse material que é
referencia no município de Abaetetuba e que muita das vezes acaba se tornando o próprio cartão postal do
município.
Outro fator importante é que a prática da construção de modelos biológicos de miriti também poderia
possuir com caráter estatístico, em função da grande quantidade de alunos que procuraram se inscrever no projeto.
E isso é legitimamente perceptível quando Santos & Ferreira (2011) expõe que a aprendizagem da prática de
confecção de brinquedos pode se dar tanto por meio da transmissão de uma geração à outra, como por meio de
cursos e oficinas ministrados nas associações pelos artesãos. Em geral, estes eventos são oferecidos para o grande
público, inclusive alunos das escolas da sede do município e das ilhas. Isto talvez explique a predominância de jovens
nessa atividade.

CONCLUSÃO
A partir das construções de excelentes modelos biológicos pode-se concluir que os alunos atuantes neste
projeto tiveram um processo de ensino e aprendizagem de qualidade. Qualidade está que se torna visível a partir da
perfeição dos modelos construídos. E tem-se também certeza da compreensão de todos os assuntos, por parte dos
alunos, que foram abordados em sala de aula para posterior prática de construção dos tais modelos, em função da
atenção, do cuidado e principalmente da colaboração de todos os alunos quanto frente da montagem desses
modelos biológicos de miriti. Vale ressaltar que todos os modelos biológicos que foram construídos pelos alunos,
estão disponíveis nos laboratórios multidisciplinares das referidas escolas, para que diversos professores não só da

área de ciências e biologia, e sim para a comunidade escolar em geral e para professores de outras disciplinas
possam usar em suas respectivas aulas promovendo a interdisciplinaridade. Sendo assim, a prática da construção de
modelos biológicos de miriti não apresentou nenhuma espécie de grau elevado de dificuldade, fator este que se
tornou relevante para o sucesso deste trabalho.
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo avaliar
diferentes tipos de substratos usados para
germinação das sementes de mulungu, (Erythrina
veluntina W.) Os tratamentos utilizados foram a
serapilheira com esterco bovino, Composto NEA,
esterco ovino com lama de barreiro e esterco caprino
com lama de barreiro. O experimento foi realizado no
Sitio Volta do Rio em Picuí – PB, sendo utilizadas
quatro repetições de 25 sementes para cada tipo de
substrato, onde foram realizadas contagens diárias
durante 20 dias após o início da emergência. Os
parâmetros avaliados foram o percentual de

germinação, o índice de velocidade de emergência
a
(IVE), a 1 contagem, o comprimento das raízes e da
parte aérea, o peso da massa verde e seca das
plântulas, a frequência relativa, o tempo e a
velocidade média de germinação. O delineamento
experimental utilizado foi o inteiramente casualizado
e para comparação de médias o Teste de Tukey.
Conclui-se que o substrato é um fator determinante
na produção de mudas, favorecendo no
desenvolvimento da plântula, e que o Composto NEA
obteve os melhores resultados, sendo indicado para a
produção
de
mudas
de
mulungu.

PALAVRAS-CHAVE: Erythrina velutina, substratos, germinação, plântulas.

Germination and seedling production of the coral tree under different substrates
ABSTRACT
This study aimed to evaluate different types of
substrates used for germination of the coral tree
(Erythrina veluntina W.). The treatments were litter with
cattle manure, compound NEA, with sheep manure and
manure slurry barreiro goat with mud barreiro. The
experiment was conducted in the Volta River in Sitio
Picuí - PB , being used four replicates of 25 seeds for
each type of substrate , where counts were made daily
for 20 days after the onset of the emergency. We
evaluated the percentage of germination, emergence

rate index (EVI ) , the first count , the length of roots and
shoots , the weight of fresh and dry weight of seedlings ,
the relative frequency, time and speed average
germination. The experimental design was a randomized
comparison of means and the Tukey test. It is concluded
that the substrate is a factor in seedling production,
favoring seedling development, and that the NEA
compound obtained the best results and are indicated
for the production of seedlings mulungu.

KEY-WORDS: Erythrina velutina, substrates, germination, seedling.

Germinação e produção de mudas de mulungu sob diferentes substratos
1.INTRODUÇÃO
O bioma caatinga está presente em quase toda área de clima semiárido do nordeste
brasileiro, tendo inúmeras formações vegetais, fisionômicas e florísticas, sendo que diversas
plantas desse bioma são usadas pelo extrativismo, comprometendo assim a conservação das
espécies. Entre as espécies encontra-se o mulungu (Erythrina velutina W.). Espécie arbórea nativa
de médio porte, 5 a 10 m de altura. Seu tronco apresenta 40-70 cm de diâmetro, é espinhoso,
muito ramificado, com casca lisa a levemente rugosa. Sua madeira é leve, macia e pouco
resistente empregada na confecção de tamancos e jangadas.
A árvore tem bastante resistência á seca possui aplicabilidade medicinal, sendo usada
como calmante, também é usada para sombreamento de cacaueiros e cerca viva, pois brota de
estacas espetadas no chão. Tem potencial paisagístico em arborização urbana, por apresentar
grande exuberância com suas flores vermelho-vivo que atraem aves, principalmente, beija-flores
que efetuam polinização. Podendo também ser utilizada para recuperação de mata ciliar.
Partindo do exposto e da necessidade de se obter mais informações sobre a produção
dessa espécie nativa, que apresenta um bom potencial, na recuperação de áreas degradadas, e
sistemas de agroflorestais, resolveu-se testar tratamentos com diferentes tipos de substratos,
para avaliar o processo de germinação e desenvolvimento dessa espécie, já que a qualidade do
substrato é um fator determinante na propagação das mudas. Fornecendo condições ideais para
a germinação e desenvolvimento do sistema radicular da planta, apresentar ausência de
patógenos, riqueza em nutrientes essenciais, pH adequado, boa textura e estrutura.
2.MATERIAIS E MÉTODOS
O experimento foi realizado de Dezembro de 2013 a Janeiro de 2014, no Sitio Volta do
Rio, município de Picuí - PB. O delineamento experimental utilizado foi o delineamento
inteiramente casualizado (DIC), constando de quatro tratamentos com quatro repetições com
vinte e cinco sementes cada, dispostas em sacos plásticos de 2 litros, com profundidade de 1 cm.
Os tratamentos utilizados foram os seguintes substratos: serapilheira e esterco bovino (2:1),
Composto NEA (Núcleo de Estudos da Agroecologia) IFPB - Campus, Picuí – PB, esterco ovino e
lama de barreiro (2:1) e esterco caprino com lama de barreiro (2:1). Para irrigar as plântulas foi
utilizada água de reuso de pia de cozinha, sendo coada e armazenada em depósitos de plástico
para realização da irrigação durante todos os dias. As mudas ficaram sobre o sombreamento de
uma árvore Pau Brasil com luminosidade de 50%.
A contagem iniciou-se no quinto dia após a instalação do experimento, quando as
sementes começaram a emergi, foram contadas diariamente durante vinte dias. Após esse
período o ensaio foi coletado, os sacos foram abertos para remoção das plântulas que passaram
por uma peneira para serem lavadas com água, para remoção dos possíveis resíduos, depois

colocadas em jornal por 40 minutos para retirada do excesso de umidade, após esse período
foram levadas ao laboratório do IFPB Campus Picuí, para medições da parte aérea e radicular
com régua graduada, depois foram separadas individualmente e cortadas com tesoura para
separação da parte aérea e radicular e consequentemente pesadas separadamente em balança
analítica KNWAA GEN, para obter a massa seca as plântulas foram colocadas em estufa a 65°C
por 48 horas. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, usando o programa estatístico ASSISTAT 7.6 beta
(Silva & Azevedo, 2009).

O índice de velocidade de emergência foi determinado pela fórmula proposta por Maguire
(1962), em que:
IVG = G1/D1 + G2/D2 + ... Gn/Dn

equação (1)

Onde:
IVG = Índice de Velocidade de Germinação
G1, G2,..., Gn = nº de radículas emergidas, observadas no intervalo da 1ª, 2ª,..., última
contagem; D1, D2,..., Dn = nº de dias de semeadura à 1ª, 2ª,..., última contagem.
Os cálculos de porcentagem, tempo médio, velocidade e freqüência relativa de
germinação foram realizados conforme fórmulas citadas por Labouriau & Valadares (1976):
Porcentagem de germinação:
G = (N/A). 100

equação (2)

Onde: G = porcentagem de germinação; N = número de sementes germinadas; A = número total
de sementes colocadas para germinar.
- Tempo médio de germinação:
t = (Σniti) / Σni
Onde: t = tempo médio de incubação; ni = número de sementes germinadas por dia; ti = tempo
de incubação (dias)
- Velocidade média de germinação:
V = 1/t

Onde: V = velocidade média de germinação; t = tempo médio de germinação - Freqüência
relativa de germinação:
Fr = ni / Σni
Onde: Fr = freqüência relativa de germinação; ni = número de sementes germinadas por dia; Σni
= número total de sementes germinadas.
3.RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante dos resultados apresentados os tratamentos não diferenciaram estatisticamente
em relação ao comprimento aéreo e radicular, porém o tratamento com o Composto NEA
(Núcleo de Estudos de Agroecologia) IFPB Campus Picuí, se superou diante dos parâmetros
avaliados, sendo o melhor no índice de germinação, peso da massa verde e seca da parte aérea e
radicular das plântulas, havendo diferença significativa estatisticamente. Diferentemente dos
resultados obtidos no trabalho desenvolvido por ALVES, et al. (2008) com Erythrina velutina
empregando quinze substratos, verificou-se que o substrato areia proporcionou os melhores
resultados para o comprimento da raiz e da parte aérea; os substratos areia e vermiculita
proporcionaram plântulas com maior comprimento de raiz e os substratos comerciais bioplant® e
plugmix® foram responsáveis pelo baixo desempenho na emergência e desenvolvimento das
plântulas. Entretanto, ALVES, et al. (2008) avaliaram a porcentagem de emergência aos 10 dias
após a semeadura, e se tivessem avaliado aos 20 dias como no presente trabalho, possivelmente
não haveria diferença entre os substratos para a porcentagem de emergência.
TABELA 1. Percentual de germinação, 1a contagem e índice de velocidade da emergência
(IVE) de sementes de Mulungu submetidas a diferentes tipos de substratos.
Tratamentos

Germinação (%)

1ª Contagem

IVE

Serrapilheira

64 a

0,00 b

18,78 ab

Composto do NEA

71 a

4,25 a

23,38 a

Esterco de Ovino

48 a

0,00 b

10,29 bc

Esterco de Caprino

21 b
0,00 b
4,32 c
Médias seguidas pela mesma letra não diferem pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Figura 1. Frequência relativa (Fr), tempo de germinação (t) e velocidade de emergência (v) de
sementes de mulungu (Erythrina velutina W.) submetida ao substrato serapilheira e esterco
bovino (2:1).

Figura 2. Frequência relativa (Fr), tempo de germinação (t) e velocidade de emergência (v) de
sementes de mulungu (Eritrina velutina W.) submetidas ao substrato composto do NEA.

Figura 3. Frequência relativa (Fr), tempo de germinação (t) e velocidade de emergência (v) de
sementes de mulungu (Eritrina velutina W.) submetido ao substrato esterco ovino com lama de
barreiro (2:1).

Figura 4. Frequência relativa (Fr), tempo de germinação (t) e velocidade de emergência (v) de
sementes de mulungu (Eritrina velutina W.) submetido ao substrato esterco caprino e lama de
barreiro (2:1).

t = 12,14
V = 0,08

Figura 5. Altura da parte aérea (AP) das plântulas de mulungu, submetidas a diferentes tipos de
substratos.
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Figura 6. Comprimento da raiz (CR) das plântulas de mulungu, submetidas a diferentes tipos de
substratos.
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Figura 7. Peso da massa verde aérea das plântulas de mulungu (Erythrina velutina W.) sobm
diferentes tipos de substratos.

Figura 8. Peso da massa verde radicular das plântulas de mulungu (Erythrina velutina W.)
submetidas a diferentes tipos de substratos.
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Figura 9. Peso da massa seca das plântulas de mulungu (Erythrina velutina W.) submetidas a diferentes
tipos de substratos.

Figura 10. Peso da massa seca das plântulas de mulungu (Erythrina velutina W.) submetidas a
diferentes tipos de substratos.
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RESUMO
Neste trabalho é mostrado de forma resumida o projeto
de desenvolvimento de um robô diferencial com
inteligência artificial. A inteligência artificial empregado
é baseada na técnica conhecida como Lógica Fuzzy. A
inteligência embarcada tem dois objetivos principais
atingir o alvo e evitar colisões a execução da trajetória. É
apresentada metodologia para desenvolver um
controlador Fuzzy no Matlab que realize estas funções.
Também são apresentadas as tecnologias utilizadas no
robô móvel sensores de distância, comunicação
Bluetooth e materiais de baixo utilizados na montagem

do robô. O ambiente ou cenário de simulador é um
corredor estreito e robô se move baseado somente nos
sinais enviados pelos sensores de distância embarcados.
No final são realizadas simulações e apresentados os
resultados do robô inteligente navegando em um
ambiente desconhecido.

PALAVRAS-CHAVE: Robô Diferencial, Inteligência Artificial, Lógica Fuzzy.

DIREFERENCIAL ROBOT WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED ON FUZZY LOGIC
ABSTRACT
This work is shown in summary form the project of
developing a differential with AI robot. The artificial
intelligence is based on employee known as fuzzy logic
technique. The embedded intelligence has two main
goals to reach the target and avoid collisions execution
of the trajectory. Methodology is presented to develop a
fuzzy controller in Matlab to carry out these functions.
The technologies used in mobile robot distance sensors,

Bluetooth communication, and low cost materials used
in the assembly of the robot are also presented. The
simulator environment or scenario is a narrow corridor
and robot moves based only on signals sent by sensors
embedded distance. At the end simulations are carried
out and presented the results of the intelligent robot
navigating in an unfamiliar environment

KEY-WORDS: Differential robot , Artificial Intelligence , Fuzzy Logic

ROBÔ DIREFERENCIAL COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL BASEADA EM LÓGICA FUZZY
INTRODUÇÃO
A robótica móvel é a área da ciência robótica que trabalha com mecanismo que podem se
locomover pelo seu ambiente, não estando restritos a uma base fixa. A principal categoria de
robôs móveis são os robôs terrestres, que se movimentam no solo utilizando dispositivos como
rodas, esteiras e pernas. Neste trabalho será utilizado um robô móvel terrestre com rodas
conhecido como robô diferencial. Um robô de tração diferencial é provavelmente o robô
terrestre de mais fácil construção. Ele é constituído de duas rodas montadas em um eixo
imaginário e tracionadas por motores elétricos independentes (ver Figura 2).
O controle dos motores geralmente é feito por um controlador clássico, baseado somente
em um modelo matemático. Utilizando esta técnica os robôs ficam limitados a trabalhar numa
faixa operação chamada linear e em ambientes conhecidos. Neste trabalho tem-se o objetivo de
utilizar inteligência artificial (Logica Fuzzy) como controlador autônomo e fazer com isso um robô
diferencial seguir uma trajetória em um ambiente desconhecido.
A Lógica Fuzzy é uma técnica de inteligência artificial baseada na teoria dos conjuntos
Fuzzy (nebulosos). Tradicionalmente, uma proposição lógica tem dois extremos: ou é
‘completamente verdadeiro ou é ‘completamente falso’. Entretanto, na lógica Fuzzy, uma
proposição lógica varia em grau de verdade de 0 a 1, o que leva a ser parcialmente verdadeira ou
parcialmente falsa.
O controle executado pela Lógica Fuzzy imita um comportamento de operador humano
que trabalha baseado em regras ao invés de um controlador clássico que trabalha restrito a
modelos matemáticos como equações diferenciais. O objetivo da Lógica Fuzzy é gerar uma saída
lógica a partir de um conjunto de entradas não precisas, com ruídos ou até mesmo faltantes. A
Lógica Fuzzy tem por essência gerar valores de saídas (sinais de controle) sem a necessidade de
entradas precisas nem modelos matemáticos complexos.
A simulação fazer o robô planejar e seguir uma trajetória em ambiente desconhecido,
onde se encontram dois obstáculos, que formam um corredor estreito. O robô deve atravessar
este corredor para atingir o alvo sem colidir com os obstáculos. Este cenário foi escolhido pelo
seguinte fato: para o robô que tem como sinais de entrada apenas sensores de distância, um
corredor estreito é equivalente a duas retas paralelas. Se fosse um robô baseado puramente na
matemática ele poderia chegar a seguinte conclusão “duas retas paralelas se cruzam no infinito,
então é melhor eu parar antes que a distancia entre as retas se torne nula e eu fique preso”. No
entanto, a inteligência artificial baseada em Lógica Fuzzy permitirá que robô se comporte como
um operador humano e tentará atingir alvo sem colidir com os obstáculos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Tecnologias Utilizadas
A estrutura física do robô móvel foi construída com materiais de baixo custo. Basicamente
foram utilizados pedaços de madeira, dois motores de corrente contínua (CC) de 5 Volts e rodas
de plásticos com caixas de redução acopladas, utilizadas para brinquedos. Para acionar os
motores CC e gerenciar a comunicação com o controlador Fuzzy foi embarcado no robô um
microncontrolador Arduino. O Microcontrolador é responsável pela leitura dos sinais elétricos
enviados pelos sensores de distância e a conversão destes em distâncias medidas em
centímetros.

Figura 1 – A) Sensor ultrassônico de distância embarcado no robô (frente e verso). B) Bluetooth
embarcado no robô móvel (frente e verso).
Os sensores ultrassônicos ou sonares foram embarcados no robô e sua função é medir a
distância do robô aos obstáculos. Na figura 1A é possível ver o emissor e receptor do sensor
ultrassônico. Estes sensores estão entre os mais frequentemente usados em robótica móvel. De
fato, diversos trabalhos têm empregado tais sensores, em tarefas como construção de mapas do
ambiente de trabalho, detecção de obstáculos, navegação, reconhecimento de padrões. O
funcionamento do mesmo é baseado na medição do tempo de reflexão de uma onda mecânica
(20 KHz) emitida pelo cristal do sensor e refletida no obstáculo.
A Comunicação sem fio entre o robô móvel e o computador mestre é realizada através do
protocolo de comunicação Bluetooth. Bluetooth é uma tecnologia de transmissão sem fio para
pequenas distancias. Suas principais características são: baixo consumo de energia, robustez e
baixo custo. É um padrão largamente utilizado ao longo do mundo principalmente para interligar
pequenos dispositivos como os celulares, notebooks e periféricos de computador. Estes

dispositivos formam entre si uma rede chamada de “piconets” que se estabelece
automaticamente e dinamicamente assim que os dispositivos habilitados entram em seus raios
de proximidade. Na figura 1B é mostrado o equipamento Bluetooth embarcado no robô.
Na Figura 2 é mostrado o robô diferencial desenvolvido neste trabalho. Na figura é
possível identificar os três sensores ultrassônicos, instalados na posição Frontal, posição Direito e
posição Esquerda para detectar obstáculos. Também é mostrado o Bluetooth e rodas de plástico.
O programa Matlab é uma ferramenta poderosa utilizada em computação numérica em
diversas áreas científicas e tem se tornando um ambiente efetivamente foi utilizado neste
trabalho para realizar cálculos matemáticos, desenvolver algoritmos, modelagem e simulação do
robô móvel navegando em um ambiente com obstáculos. A principal vantagem do uso deste
programa é a existência de várias bibliotecas chamadas de toolboxes.
Uma biblioteca muito importante que está disponível no Matlab é o Fuzzy Logic Toolbox
que contém uma interfase gráfica que permite a construção de sistemas Fuzzy e efetiva
implementação em tempo real. Esta ferramenta foi adotada neste trabalho. A tela básica é
chamada de FIS (Fuzzy Inference System) está representa na Figura 3 e é nela que o controlador
Fuzzy é desenvolvido. Os passos adotados neste trabalho para desenvolver o controlador Fuzzy
são:
1.
Escolha das variáveis de entrada e saída; variáveis de entrada adotadas erro de posição
instantâneo e variação do erro de posição, variáveis de saídas adotadas tensão elétrica nos
motores das rodas direita e esquerda.
2.
Definição dos universos de discurso (dominio) para as variáveis de entrada e de saida; os
universo de discursos adotados foram variações que respeitam os limites fisicos dos sensores e
atuadores embarcados.
3.
Definições das funções de pertinência para os termos linguisticos das variáveis
consideradas (“fuzificação” das entradas e saidas); as funções adotadas são do tipo triangular.
4.
Construção das regras de inferência a utilizar; as regras são baseadas na relação se
(variável entrada) então (variavel de saída). Também são seguidas as relações fisicas entre as
variáveis de acordo com as equações do modelo matemático do robô diferencial.
5.
“desfuzificação” das saídas. Esta etapa consiste em converter a variável linguista num
valor numerico. O método adotado neste trabalho é conhcido como centróide que consiste em
determinar o centro geometrico da área definida pela função de pertinecia das variáveis.

Figura 2 – Robô móvel desenvolvido neste trabalho com Bluetooth e sensores
ultrassônicos embarcados.
Modelo Matemático do Robô Diferencial
Por definição, para se controlar um robô móvel no plano cartesiano é necessário e
suficiente controlar sua posição em relação aos eixos X e Y e mais o ângulo de orientação.
Conforme mostrado na Figura 2 para o robô diferencial usado neste trabalho. Desta forma, temse um sistema MIMO (Multiplr Input, Multiple Out) representado pela equação 1, contendo duas
entradas e três saídas:

( X (t ), Y (t ),θ (t )) = F (Vr (t ),Vl (t ))

equação (1)

Onde:
X(t), y(t) : posição do robô em relação aos eixos X e Y;
Θ(t) : orientação do robô (ângulo com o eixo X);
Vl(t) : tensão elétrica aplicada ao motor esquerdo [ volts ];
Vr(t) : tensão elétrica aplicada ao motor direto [ volts ];
Para o robô andar em linha reta é necessário imprimir velocidades iguais em módulo e de
mesmo sentido para ambos os motores. Para que o robô gire sobre o seu eixo são colocadas
velocidades iguais e de sentidos opostos. Para a realização de curvas são usadas combinações
desses casos, ou seja, para realizar movimentos circulares são necessários velocidades de
módulos diferentes nas rodas.

Figura 3 – Tela de edição do FIS – Fuzzy Inference System.
Com o intuito de adicionar a informação sobre a dinâmica do robô faz-se necessária a
construção de um modelo matemático mais detalhado. Para isso, parte-se das equações que
descrevem o comportamento dos motores impulsionam o robô (tração nas rodas). A função de
transferência de motor DC pode ser aproximada por um sistema de primeira ordem como sendo:

q( s) =

K
V (s)
Ts + 1

equação (2)

Considerando:
K: ganho do motor [radianos / (volts x segundo) ];
T: constante de tempo do sistema [segundos];
V(s): tensão elétrica aplicada ao motor [volts];
q(s): velocidade angular do eixo do motor [rad/s].
Escrevendo a equação (2) na forma de equações diferenciais no domínio do tempo para cada um
dos motores temos:
.

ql (t ) = −

K
1
ql (t ) + l Vl (t )
Tl
Tl

equação (3)

.

qr (t ) = −

1
K
qr (t ) + r Vr (t )
Tr
Tr

equação (4)

Sendo que:
Tr: constante de tempo do motor direito [ segundo ];
Tl: constante de tempo do motor esquerdo [ segundo ];
Vl(t) : tensão elétrica aplicada ao motor esquerdo [ volts ];
Vr(t) : tensão elétrica aplicada ao motor direto [ volts ];
Kr: ganho do motor direito [radianos / (volts x segundos)];
Kl: ganho do motor esquerdo [radianos / (volts x segundos)];
Assim, um modelo matemático que inclui tanto a cinemática quanto a dinamica de
primeira ordem dos motores de um robo móvel pode ser equacionado como:
.

x(t ) =

r
r
cos(θ (t ))qr (t ) + cos(θ (t ))ql (t )
2
2

equação (5)

r
r
sen(θ (t ))qr (t ) + sen(θ (t ))ql (t )
2
2

equação (6)

.

y (t ) =
.

θ (t ) = −

r
r
qr (t ) +
ql (t )
2R
2R

equação (7)

Sendo:
ql(t) : velocidade angular do eixo do motor esquerdo [ rad/s ];
qr(t) : velocidade angular do eixo do motor direito [ rad/s ];
R: metade da distância entre as rodas ou raio do carro [metros];
r: metade do diâmetro das rodas ou raio das rodas [metros].
Um controlador clássico faria o robô móvel realizar a geração de trajetória segundo as
equações (5), (6) e (7). Neste trabalho essas equações são úteis para definir as variáveis de
entrada e saída do controlador Fuzzy.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Simulação computacional no Matlab
Consideremos o cenário em que o robô deve atravessar um corredor estreito para
alcançar um alvo. O experimento consiste em fazer o robô diferencial navegar em um corredor
estreito sem colidir com as paredes. O ambiente de criado para simulação (Figura 4) consiste
num quadrado com 420 cm de lado, onde se encontram dois obstáculos, que formam um
corredor estreito (80 cm de largura). O robô deve atravessar este corredor para atingir o alvo.
Utilizando a técnica de inteligência artificial baseada em Lógica Fuzzy, pode-se observar
que o robô realiza a trajetória sem ocorrer a existência de mínimos locais (pontos onde
controlador para de enviar sinais de controle, tensão para rodas, achando que atingiu o alvo sem
ter atingindo) que é um problemas em vários controladores clássicos.
Utilizando velocidade constante, foi obtida a trajetória apresentada na Figura 5. Na
mesma figura, à direita, podemos observar a evolução temporal do robô. Assim, o robô segue em
frente ao longo do corredor em direção do alvo não apresentando um comportamento muito
agitado, ou seja, não apresentando variações na sua direção oscilando entre movimentos à
direita ou à esquerda dentro do corredor. Assim, o robô segue em frente, ao longo do corredor,
pois a distância entre os dois obstáculos permite a sua passagem.

Figura 4 – Ambiente de simulação: Passagem do robô por um corredor estreito. Robô na posição
inicial (210, 45), com uma direção de navegação = 90º, e alvo na posição (210, 300).

Figura 5 – Ambiente de simulação

CONCLUSÃO
A Lógica Fuzzy representa uma forma inovadora de manuseio de informações imprecisas,
como a leitura dos sensores ultrassônicos, fornecendo um método de traduzir expressões
verbais, vagas, imprecisas e qualitativas, comuns na comunicação humana, em valores
numéricos. Durante a execução deste trabalho observa-se que a tecnologia Fuzzy tem um imenso
valor prático, na qual se torna possível a inclusão da experiência de operadores humanos.
Baseado nos resultados das simulações computacionais e experimentais pode-se afirmar
que, para a automação e o controle de sistemas robóticos, a aplicação de técnicas inteligentes
como a Lógica Fuzzy pode ser de alto retorno na solução de problemas de seguimento de
trajetória e desvio de obstáculos, seja pelo aumento de eficiência nos controladores, seja pela
implementação automatizada de estratégias de controle anteriormente delegadas apenas a
operadores humanos.
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RESUMO
O trabalho busca apresentar, de maneira resumida, a
compilação dos dados relativos ao projeto de extensão
DO CONSUMO A DEPENDÊNCIA – OS EFEITOS DAS
DROGAS NA SOCIEDADE DE ARAPIRACA, realizado no
âmbito escolar com um público de escolas do setor
público federal, estadual, municipal e privado. Os
resultados demonstram que uma demanda significativa
dos estudantes de Arapiraca faz uso de drogas e seus
derivados. Ao término da pesquisa constata-se que, o

consumo
e
posteriormente
a
dependência,
desenvolveram estabeleceu nos jovens elementos
pontuais distribuídos em três etapas: a fuga, a revolta e
a vergonha. Necessita-se assim de um trabalho de auto
reconhecimento e Metanóia de vida.
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ABSTRACT

CONSUMPTION OF DEPENDENCE

The study aims to present, in a summarized
manner, the compilation of data on the extension
project CONSUMPTION OF DEPENDENCE - THE EFFECTS
OF DRUGS IN SOCIETY ARAPIRACA held in schools with
public schools in the federal public sector, state,
municipal and private. The results demonstrate that a
significant demand from students Arapiraca misuse
drugs and their derivatives. At the end of the study it

was found that consumption and dependence later,
bring the young three main points: the escape, anger
and shame. One needs therefore a work of selfrecognition and Metanoia life.
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DO CONSUMO A DEPENDÊNCIA
Um breve relato histórico e econômico sobre a cidade de Arapiraca
Segundo o historiador Rodrigo Abraão, “Arapiraca é uma expressão indígena que significa "ramo
que o periquito visita" (Ara-periquito; poya-visitar; aca-ramo). Afirma-se que a região já era
conhecida desde 1848, tendo como dono Marinho Falcão. Posteriormente, este a transferiu por
venda a Amaro Silva Valente, que passou a habitar a região com sua família. A expansão do
logradouro se deu por Manoel André Correia, genro de Marinho Falcão.
A Região não era habitada e coube a família abrir os caminhos em áreas de mata fechada,
construindo trilhas, estradas e facilitando assim o comércio da feira livre na região. A produção
de então era vendida em um povoado vizinho à futura Arapiraca, conhecido como Lagoa dos
Veados, região esta que possuía uma escola e que foi o espaço de formação das primeiras
crianças da região.
O processo de ocupação e dominação política e econômica perdurou até o início da década de
1920. Foram construídos açudes, novas estradas, o comércio se desenvolveu, uma agência do
correio foi implantada ao então distrito da cidade de Limoeiro de Anadia. Entre os anos de 1924 e
1927, ocorreu o processo de criação do município de Arapiraca, concluído no dia 30 de Outubro
de 1927.
A agricultura familiar, destacando-se a fumicultura, lançou a cidade ao reconhecimento nacional
como a “capital brasileira do fumo”, pois a mesma possuía a maior área contínua de plantação do
mundo, tornando um dos principais atrativos econômicos da jovem Arapiraca que adentra a
década de 1970 com uma crescente economia de sua população significativa, em relação as
demais cidades do Agreste alagoano. Durante um espaço que vai do final de 1970 até o início da
1990, a cidade vivenciou uma estagnação econômica.
Tal processo econômico só viria a mudar no final da década de 1990, com advento do novo
mercado, o setor primário deu lugar ao comércio e a prestação de serviço. Com um mercado
aquecido, o consumo e as necessidades primárias da população mudam. O padrão de vida e as
concepções de espaço mudam o foco.
Arapiraca, que até então reconhecia-se como uma cidade ruralizada, desenvolve em pouco
tempo uma padronização urbana e junto com essa característica torna-se rapidamente em uma
área de atração de pessoas, oriundas das diversas partes do Estado, bem como do Brasil. O
crescimento não foi, todavia, acompanhado de uma melhora no processo educacional da
população. O poder público não consegue desempenhar bem o seu papel. Basta analisar os
índices gerais do Estado.
Da pujança econômica ao descaso da violência
Alagoas apresenta um dos piores índices em educação no Brasil. O Estado foi considerado abaixo
do nível de qualificação, tanto em Matemática (91,5% no 5º ano e 96,5% no 9º ano), quanto em
Português (89,8% no 5º ano e 90,5% no 9º ano), dados observados pelo Programa Internacional
de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês).

A segurança pública alagoana, também demonstra sua fragilidade. A capital Maceió destacou-se
negativamente como a 5ª cidade mais violenta do mundo em uma pesquisa realizada pela ONG
mexicana Conselho Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal AC. A capital do Agreste,
como é conhecida Arapiraca, não está fora da rota da violência. Segundo dados apresentados
pelo “Mapa da Violência 2012” de Júlio Jacobo Waiselfisz, que relaciona o número de mortos por
armas de fogo entre brancos e negros, é assombroso constatar que Arapiraca é a 4ª cidade mais
violenta para a população negra no Brasil, com um percentual de 155,2%, superando inclusive a
capital Maceió, com 132,6%.
A idealização da pesquisa
No atual processo da sociedade brasileira, as mais variadas formas de drogas (lícitas ou não) são
alvo de estudos e debates. Identificar e punir os responsáveis pela venda ou investir na
recuperação dos dependentes é um processo dispendioso e, muitas vezes, não produz o efeito
desejado. A base legal para desarticular o processo vigente é eliminar a possibilidade do
consumo, mediante conscientização, formação, debate e uma ação mais próxima das crianças e
dos adolescentes. Fatores internos e externos contribuem para o aumento nas últimas décadas.
Desemprego, violência urbana, falta de uma perspectiva de futuro, famílias sem nenhuma base
estrutural para a formação do indivíduo, políticas públicas ineficazes ou inexistentes, são alguns
dos fatores que podem ser ressaltados como aditivos do processo.
O objetivo do projeto é identificar o nível atual do consumo de drogas lícitas e ilícitas pela
população da cidade de Arapiraca. O principal foco encontra-se entre crianças a partir dos 10
anos e adultos até os 30 anos. A pesquisa visa mensurar o nível de comprometimento real que o
consumo e sua dependência às drogas, em suas mais variadas deliberações, produz na formação
pedagógica e profissional do grupo. Em contrapartida, como forma de combate ao consumo, será
construído um blog / site bem como serão desenvolvidas formações com palestrantes entre os
jovens (Instituto Federal e alunos das redes privada e pública).
O processo de adolescer
A passagem entre a fase infantil e a vida adulta não possui um rito no ocidente, como pode-se
vislumbrar em algumas sociedades orientais. Sendo assim, o jovem ocidental fica à mercê dos
processos culturais do seu tempo. A perspectiva econômica, cultural e social vão influenciar de
maneira direta a construção do caráter dos jovens. Para alguns autores, o rito de passagem
ocorre na puberdade, na independência financeira ou no processo político vigente.
Contudo, é necessário observar as mudanças hormonais ocorridas nesta etapa. Transformações
físicas, psicossomáticas e psicossociais vão interferir de maneira direta e indireta em tais
mudanças.
Uma boa base social a começar da família também é de extrema importância, tendo em vista que
é neste núcleo onde serão travados os primeiros debates, acolhimentos, negações, partilhas e
observações da realidade.

Metodologia e Resultados
Foi utilizado um questionário proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O
recolhimento dos dados realizou-se através da coleta de respostas produzidas em
autopreenchimento, totalizando um universo de 700 alunos distribuídos em: 4 escolas da rede
pública estadual, 1 escola da rede pública municipal, 1 Instituto Federal, 1 escola da rede privada.
As classes econômicas foram mensuradas pela escala da Associação Brasileira de Estudos
Populacionais (ABEP). As drogas mais consumidas no transcorrer da pesquisa foram:
medicamentos (automedicação), vinho, cigarro e maconha. A maior parte dos alunos é do sexo
feminino, apresentam-se como pardos, com idade entre 10 e 16 anos, moram com os pais,
estudam no turno vespertino e apresentam renda familiar de 1 salário mínimo.
Após a catalogação dos dados, observou-se uma grande incidência de respostas evasivas (era
dada a oportunidade de não escolher nenhuma das alternativas), e uma grande parte dos
entrevistados optou por preencher tal espaço. Com tal conjunto de respostas, foi tomada a
decisão de retornar às mesmas turmas pesquisadas com a seguinte pergunta:
“As respostas apresentadas por você na pesquisa realizada no dia _____, mês _____ do ano de
2013, possui caráter: 1- Verdadeiro, 2- oculto, 3- não condiz com a verdade.”
O resultado, a aceitar-se que neste momento foi descrito com verdade, apresentou os seguintes
dados: 41% afirmaram dizer a verdade, 38% ocultaram suas respostas, 21% não representam a
realidade.
A partir dos dados obtidos, um grupo de 100 alunos foi convidado a realizar entrevistas, com
perguntas do cotidiano (relação com a família, como ele(a) se observa na sociedade e no mundo,
motivos que levam um jovem a consumir drogas e suas variantes, sonhos para o futuro). As
respostas dadas produziram uma visão do jovem da cidade de Arapiraca, que contemplam três
características: fuga, revolta e vergonha.
Fuga
O processo de aceitar-se e aceitar a realidade em que se vive, dentro de uma sociedade de
consumo, onde a pessoa é validada pelo que possui e pelo que compra, é cruel, quando se pesa a
renda familiar. Atualmente mais de 400 mil famílias vivem no Estado com recursos do bolsa
família. Em Arapiraca, segundo dados da prefeitura 22 mil habitantes são beneficiados por tal
programa.
Estando a margem de uma sociedade de consumo, dependente dos planos governamentais, sem
a possibilidade de ter uma educação de qualidade, influenciado por uma mídia que muito mais
desconstrói do que constrói, é natural que o jovem busque materializar de alguma forma outra
perspectiva de futuro.
Assim, em rodas de amigos, pela curiosidade ou pela revolta, o mecanismo mais utilizado para se
inserir em um grupo ou sonho palpável é o consumo do álcool, cigarros ou demais drogas.
Revolta

A relação familiar é outro ponto a ser destacado. Pais com históricos de consumo de drogas e
álcool, violência e abandono são relativamente comuns entre os jovens pesquisados. Inseridos
neste contexto, são apresentados ainda muito cedo à bebida, ao cigarro e outros derivados. Não
existe uma ordenação para limitar o que é coerente e o que é errado, haja visto que tal conceito
não foi apresentado ao jovem. Por sofrer uma série de violências (verbal, física, psicológica)
dentro de casa, resta ao adolescente além da fuga de realidade uma revolta que possui como
catalisador o consumo e suas consequências. Neste processo, uma não vinculação paterna é
comum, e a relação entre pais e filhos torna-se vazia ou insuficiente para transformar a realidade
existente.
Vergonha
Constatou-se que os jovens que possuíam uma realidade financeira não desejada ou ainda os que
consumiam alguma droga, trazem consigo uma grande proporção de vergonha, em relação a si,
aos amigos, familiares, escola e sociedade. Não se enxergam dentro da sociedade como
membros capazes de mudança. Não acreditam em construção familiar. Os amigos que
encontram, vivem e comungam das mesmas realidades. É um exército de troca para políticos,
propagandas de ação social e números de indicativos. Perdem o senso do todo, não se
encontram, não se reconhecem.
Conclusão
Construía-se, assim, um círculo vicioso em que os três elementos (fuga, revolta e vergonha),
tornam-se a chave mestra da vida do adolescente. E reverter tal processo de reconhecimento e
autodestruição era o principal foco do projeto.
A apresentação dos dados as escolas envolvidas trouxe para o projeto alguns problemas. As
escolas em sua maioria não permitiram a formação dos estudantes em ciclos de palestras.
Como o blog estaba ligado a tal processo ficou inviável sua produção. Em alguns casos os
diretores não concordaram com os resultaodos obtidos.
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RESUMO
Este artigo aborda a gestão integrada dos sistemas de
informações em logística com o objetivo de avaliar a
eficácia e a eficiência do uso integrado dos principais
sistemas - Order Management System (OMS),
Warehouse Management System (WMS) e o
Transportation Management System (TMS) - nas
operações logísticas ao longo da Cadeia de Suprimentos
no segmento do agronegócio na cidade de Porto
Nacional no estado do Tocantins. Para avaliar a
eficiência e eficácia dos sistemas foi realizado um estudo
bibliográfico e pesquisa de campo com o intuito de
conhecer a realidade dos sistemas de gestão. As

empresas de agronegócio entrevistadas trabalham com
sistemas gerenciais diferentes, porém o Sistemas,
Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados
(SAP) tem sido o mais utilizado pelas empresas por ser
um sistema flexível. Em relação aos sistemas de
informações em logística notou-se que a maioria das
empresa os utilizou, e por meio destes fica mais fácil
gerenciar a informação e assim proporcionar a melhor
tomada de decisão com rapidez, eficiência, segurança e
praticidade na gestão da cadeia de suprimentos.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Informações logísticas, Gestão da Cadeia de Suprimento, Agronegócio.

INFORMATION SYSTEM APPLIED TO LOGISTICS
ALONG THE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) IN AGRIBUSINESS
SECTOR
ABSTRACT
This article discusses the integrated management of
information systems in logistics with the objective of
evaluating the effectiveness and efficiency of the
integrated use of key systems - Order Management
Systems (OMS), Warehouse Management Systems
(WMS) and Transportation Management Systems (TMS)
- in logistics along the Supply Chain in the agribusiness
sector in the of Porto Nacional city in the state of
Tocantins operations. To evaluate the efficiency and
effectiveness of the systems a literature study and field
research in order to know the reality of management

systems was conducted. Agribusiness firms interviewed
work with different management systems, but the
Systems, Applications and Products Data Processing
(SAP) has been the most used by companies to be a
flexible system. In relation to information systems in
logistics it was noted that most used the company , and
through the above mentioned systems , are easier to
manage information and so provide the best decisionmaking speed, efficiency , safety and practicality in the
Supply Chain Management.

KEY-WORDS: Logistics Information System, Supply Chain Management, Agribusiness.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO APLICADA À LOGÍSTICA AO LONGO DA GESTÃO DA CADEIA DE
SUPRIMENTOS (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) NO SETOR DO AGRONEGÓCIO
1. INTRODUÇÃO
A logística é o diferencial para que a empresa tenha um elevado grau de competitividade
no mercado. E na atualidade a tecnologia de informação e a gestão integrada dos sistemas
logísticos tornaram-se essencial para gerir e otimizar o fluxo de informações operacionais e
administrativas dentro da Gestão da Cadeia de Suprimentos. Dessa forma, os seguintes sistemas
Order Management System (OMS), Warehouse Management System (WMS) e o Transportation
Management System (TMS) exercem um papel estratégico fundamental nas operações logísticas.
O Order Management System (OMS) trata-se de um sistema completo de gerenciamento
de pedidos, citado como referência no mercado provedor de software para o gerenciamento
integrado de pedidos (HILL, 2011). Uma das principais vantagens desse sistema é a automação
das informações, ou seja, a eliminação de tarefas manuais, diminuindo os riscos de erros e
retrabalhos, e assim reduzir a duração e a diferença do tempo de processamento das
informações.
O WMS é um sistema de gestão de armazéns que otimiza todos os fluxos de matérias e os
fluxo de informações dentro do processo de armazenagem, incluindo recebimento, inspeção,
endereçamento, estocagem, separação, embalagem, carregamento, expedição, emissão de
documentos e inventários. (BANZATO et al, 2003)
O sistema de gerenciamento de armazém vem se tornando uma importante ferramenta
integrada a cadeia de suprimento para assegurar a eficácia e eficiência das atividades de
armazenagem, além de permitir a otimização do espaço para a armazenagem, melhoria da
produtividade, controle de saída e entrada de mercadorias e vantagem competitiva para a
empresa.
Os armazéns devem preocupar-se em dar uma atenção especial ao fluxo de informações e
as tecnologias disponíveis, pois são fundamentais para a produtividade e qualidade da
armazenagem. Os canais de distribuição são eficazes para que os produtos expedidos nos
armazéns sejam entregues com rapidez e com custos menores. Permitindo que os níveis de

serviços na cadeia de suprimento tenham qualidade. E assim, correspondendo aos objetivos da
logística que é coordenar a mercadoria ou o serviço certo, no lugar certo, no tempo certo e nas
condições desejadas, ao mesmo tempo em que fornece a maior contribuição à empresa
(BALLOU, 2006). Para o gestor conduzir as demandas de customização no armazém, este deve
possuir um WMS para ter a informação em tempo real, que pode ser obtida pelo uso de códigos
de barras e por Identificação por Rádio Frequência (RFID). Nos processos de estoques o referido
sistema pode auxiliar no aperfeiçoamento do espaço, boa utilização dos recursos operacionais,
otimização do tempo do quadro de pessoal e facilidade no processo de separação de pedidos,
entre outras vantagens.
O Transportation Management System (TMS) é um sistema de gestão que realiza a
seleção de modais, consolidação do frete, roteirização, programação e rastreamento dos
embarques, processamento de reclamações no transporte e faturamento e auditagem dos fretes.
(BALLOU, 2006).
O TMS é responsável pela gestão e otimização das questões que envolvem o transporte
utilizado nas operações na empresa. Um sistema importante para efetuar o cadastro do veículo,
gerenciar a documentação, os combustíveis e lubrificantes, planejar e controlar a manutenção
dos veículos, estoque das peças, os funcionários agregados à atividade de transporte, a
velocidade dos motoristas, os pneus e câmaras, os engates e desengates das carretas, o frete,
das cargas, dos custos e planejamento de rotas e modais.
A integração dos sistemas de informações em logística: Order Management Systems
(OMS), Warehouse Management System (WMS) e o Transportation Management System (TMS)
veio para contribuir na confiabilidade da informação com precisão e em tempo real, auxiliando
assim na tomada de decisão da organização. E assim este estudo visa responder a seguinte
questão: as organizações estão utilizando os sistemas de informações em logística de forma
integrada a fim de obter competitividade e confiabilidade nas operações logísticas ao longo da
Gestão da Cadeia de Suprimentos?
O presente estudo tem como objetivo avaliar a eficácia e a eficiência do uso integrado dos
principais sistemas de informação logístico – Order Management System (OMS), Warehouse
Management System (WMS) e o Transportation Management System (TMS) – nas operações

logísticas ao longo da Gestão da Cadeia de Suprimentos. Tendo como objetivos específicos:
verificar as principais funcionalidades e vantagens dos sistemas nas operações logísticas; analisar
a sua importância para que as operações logísticas sejam realizadas com mais rapidez e
segurança; e buscar integração do sistema de informação agregando valor ao sistema logístico e
a tomada de decisão, de modo que a organização consiga benefícios através de
compartilhamento de informações apropriadas com os mecanismos integrantes da cadeia de
suprimentos.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Os procedimentos utilizados no desenvolvimento deste estudo avaliaram a eficácia e a
eficiência dos principais sistemas logísticos – Order Management System (OMS), Warehouse
Management System (WMS) e o Transportation Management System (TMS) – nas operações
logísticas ao longo da Cadeia de Suprimentos, por meio de pesquisas bibliográficas, no primeiro
momento, que buscou informações sobre os sistemas, baseado nas respectivas obras: Atualidade
na Armazenagem (BANZATO et al, 2003) e do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística
Empresarial (BALLOU, 2006).
Após a obtenção do conhecimento bibliográfico foi realizada uma pesquisa de campo em
empresas do segmento do agronegócio que trabalham no mercado com fertilizantes, insumos
agrícolas e diversos tipos de grãos, na qual verificou-se como o Sistema de Informação aplicada a
logística está atuando na Cadeia de suprimento destas principais empresas que estão localizada
na cidade de Porto Nacional, no estado do Tocantins, e também analisou a sua importância para
as operações logísticas, de modo que as organizações envolvidas estão se beneficiando através da
integração e compartilhamento de informações apropriadas com os mecanismos integrantes de
toda a cadeia logística.
Na pesquisa de campo foi utilizado um questionário com quatro questões contendo
perguntas abertas, com o intuito de conhecer os sistemas de gestão que as empresas trabalham.
O fator determinante para a escolha dessas empresas é por serem de grande porte e possuírem
operações logística complexas que demandam um sistema de gestão eficiente e eficaz, para que a
empresa consiga se manter no mercado que está cada vez mais competitivo e tecnológico. Foram

realizadas entrevistas a seis empresas de agronegócio que atuam tanto no mercado regional
como no mercado nacional. As empresas que foram entrevistadas não tiveram seus nomes
citados, optando assim, por uma classificação em ordem alfabética. Para fazer a tabulação dos
sistemas de gestão pesquisados durante as entrevistas foi utilizado o Excel 2013, para assim poder
analisar os dados e montar os gráficos para melhor disposição das informações obtidas.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os Sistemas de Informações Logísticas, sob a ótica das Empresas do Agronegócio. Estas
empresas atuam há muito tempo no mercado, e com a crescente globalização, e os mercados
altamente competitivos, forçaram estas organizações a procuram tecnologias de informação que
as deixassem competitivas no mercado.
A empresa “A” está mudando o sistema gerencial e no momento começou a utilizar o
Sistema de Informação Gerencial SAP, entre os módulos do sistema implantado estão: os modulo
de TMS, de produção, de qualidade (Recursos Humanos – RH) e manutenção. A empresa conhece
o sistema TMS, WMS e OMS, mas atualmente, trabalha com o TMS e o OMS. Os sistemas TMS e
OMS oferecem benefícios como: facilidade no manuseio do sistema, praticidade e integração de
informações em tempo real. Os sistemas são vitais para a competitividade no mercado.
Na empresa “B”, atualmente, utiliza um sistema gerencial criado pela própria empresa
(SILO) que cuida do gerenciamento no recebimento dos grãos. No entanto, está em fase de
transição (parcialmente) para o sistema SAP, entre os módulos implantados está o RH (Recursos
Humanos) e o Financeiro. O principal benefício do sistema SAP para a empresa é a integração das
informações em tempo real. A empresa tem conhecimento dos sistemas – OMS, WMS e TMS –
mas não o utilizam. Para gerenciar o transporte, faz uso do sistema ORACLE integrado ao SILO.
No gerenciamento do armazém utiliza o sistema SILO, e para fazer a gestão dos pedidos usa o
sistema ORACLE integrado ao SILO. O sistema SAP é fundamental para obter ganho de tempo e
precisão da informação.
Já na empresa “C” trabalha com compra e venda de sementes, defensivos agrícolas (com
mais de 150 itens), fertilizantes e o grão do milho, administra dois armazéns na região – um em
Silvanópolis e o outro na saída de Porto Nacional para Brejinho de Nazaré. Utiliza o sistema SAP

há sete anos e trouxe benefícios com: melhor gestão da informação, sistema completo e
complexo, segurança das informações, e principalmente, uma melhor gestão fiscal e contábil. A
empresa conhece e trabalha com os sistemas OMS e WMS, que são módulos do sistema SAP. A
parte da gestão do transporte é terceirizada, onde quem gerencia o transporte, é geralmente, o
comprador da mercadoria ou o fornecedor.
Os sistemas OMS e WMS são de fundamental importância para a segurança da
informação e também para a tomada de decisão. São importantes para obter a vantagem
competitiva, pois é necessário para gerir a logística de informação (fluxo de informações), em
virtude da evolução constante do sistema de informação para que a empresa consiga se manter
no mercado e o profissional é fundamental para inserir a informação nos sistemas.
A empresa “D” utiliza o sistema de gestão ERP, que pertence a SANKHYA. A SANKHYA é
hoje a terceira maior empresa de software de gestão empresarial no Brasil. O sistema conta com
120 módulos. Iniciou-se a implantação do sistema em 2008 e seu termino em agosto de 2012. O
ERP foi crucial para a organização, pois está em plena expansão, é flexível, excelente suporte para
auxiliar na tomada decisão, rastreabilidade e segurança, apresenta suporte para pequeno
módulos com alto nível de customização e inovação apresentando tela dinâmica, sendo utilizado
totalmente online em plataformas móvel.
A SANKHYA oferece treinamento de 600hs, pelo polo EAD de sua faculdade em
Groelândia, possui um Data Center com atendimento 24hs, além de atualização do sistema 2
vezes por semana. Uma das desvantagens do sistema de gestão é que não proporciona um alto
nível de serviços. A empresa D conhece os sistemas - OMS, WMS e TMS – porém não trabalhar,
no entanto seriam muito importantes se fosse viável para ser trabalhado no Brasil.
Os sistemas de gestão empresarias utilizado pelas empresas, não auxiliam na melhor
tomada de decisão, com também as deixam mais competitivas
A partir do estudo de caso, pode se observar os vários tipos de sistemas de gestão
empresariais que existem no mercado. A tabela 1 – mostra estes sistemas que as empresas estão
trabalhando e faz a relação deles de acordo com cada empresa.

Tabela 1 – Mostra a relação das empresas e o sistema de gestão que utilizam.
Empresas

Sistemas de Gestão

Empresa "A"
Empresa "B"
Empresa "C"
Empresa "D"

SAP
SAP, ORACLE e SILO
SAP
ERP SANKHYA

Fonte: elaborado pelo autor.

De acordo com as informações obtidas sobre os sistemas gerenciais, foi possível encontrar
o percentual correspondente a utilização dos sistemas nas organizações como mostrado na figura
1. Pode observar-se também que na figura 1, a tendência das empresas de agronegócio de Porto
Nacional é optar pelo sistema de gestão SAP, por apresentar facilidade no manuseio do sistema,
praticidade e integração de informações em tempo real.

Utilização dos Sistema Por Empresa (%)

Percentual de Sistemas Gerenciais nas Empresas
50%

16%

17%

17%

Sitemas Gerenciais

Figura 1 – Mostra a percentagem de sistemas gerencias que as empresas estão utilizando.
Após a realização da pesquisa de campo teve-se a exata dimensão da importância de se
trabalhar com sistemas de informações aplicada a logística, pois a maioria das empresas
entrevistadas já utilizam os sistemas de informações em logística (OMS, WMS e TMS) somente a
empresa “B” ainda não utiliza eles, de acordo com a tabela 2.

Tabela 2 – Relaciona as empresas com os Sistemas de Informações Logísticas que utilizam.
Empresas

Sistemas de Informações Logísticas

Empresa "A"
Empresa "B"
Empresa "C"
Empresa "D"

OMS e TMS
OMS e WMS
WMS

Fonte: elaborado pelo autor.

A figura 2 – mostra esta tendência das empresas de agronegócio da região que já
adotaram estes sistemas, e as que não trabalham com os sistemas já estão se organizando para
implanta-los na organização.

Figura 2 – Mostra o percentual dos Sistemas de Informações Logísticas que as empresas estão
trabalhando.

Os sistemas Order Management System, Warehouse Management System e
Transportation Management System são sistemas logísticos que agregam valor a organização, de
forma a deixa-las mais competitivas em âmbito tanto nacional como global. A figura 3 traz um
esboço geral da microrregião de Porto Nacional-TO, mostrando a porcentagem das empresas que
utilizam o sistema de informações em logística (SIL).

Figura 3 – Mostra a visão geral (em percentagem) das empresas que utilizam os sistemas de informações
logística versus a empresas que não utilizam os sistemas.

A tendência das empresas é padronizar os sistemas de informações logísticas para que
possam torna-se mais competitivas tanto no mercado nacional como no mercado internacional.
4. CONCLUSÃO
Ao concluir a avaliação dos Sistemas de Informações aplicadas a Logística verificou-se que
as empresas estão mais preocupadas em obter vantagem competitiva em longo prazo, e assim
estão cada vez mais utilizando e, alguns casos estão iniciando a implantação destes sistemas de
informações para auxiliar na melhor tomada de decisão dentro da gestão da cadeia de
suprimentos.
O sistema de informações logísticas trouxe para as empresas o poder de tomar decisões
no momento certo e com confiabilidade das informações, deixando assim, a empresa
competitiva no meio em que atua. E o agronegócio por ter se tornado um segmento que tem
forte atuação na região, onde estas empresas estão implantadas, mostra o grau de relevância da
utilização da informação certa e no tempo certo, com o mínimo de falhas e erros. E estas

informações não são somente números, mas são de qualidade, auxiliando todos os níveis/setores
da organização de forma integrada.
Os sistemas de informações Logísticas são de fundamental importância para as
organizações, pois auxilia na redução dos custos e de tempo, na melhor disposição da informação
para o profissional. Disponibilizando a informação em tempo real, e no sistema ERP SANKHYA o
sistema pode ser acessado até em plataformas moveis. Outro sistema gerencial que se destacou
foi o SAP, com uma maior aceitabilidade de uso em relação aos outros sistemas de gestão
empresarial citado. O SAP é uma software dinâmico, flexível e que proporciona/dispõe ao
funcionário a informação em tempo m que ocorre.
E assim, as empresas estão implantando ou trabalhando com o Order Management
System para gerenciar os pedidos dos clientes, Warehouse Management System para gerenciar
melhor os armazéns, e o Transportation Management System para gerir eficaz e eficientemente
o transporte. Através destes sistemas de informações (OMS, WMS e TMS) fica mais fácil analisar
a tomada de decisão no tempo certo, no local certo e com confiabilidade das informações,
rapidez, eficiência, segurança e praticidade.
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo relatar o
desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado I,
disciplina que é oferecida no 5° período para o curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM.
A disciplina está organizada em 3 momentos, sendo o
1°, a ambientação, onde o aluno conhecerá a estrutura
física da escola, bem como os aspectos socioambientais
em que ela está inserida; o 2°, a observação
participante, em que o licenciando acompanha um
professor de Ciências, relatando o necessário em um
diário de campo; no 3°, o trabalho pedagógico coletivo,

em que o licenciando participa de atividades
desenvolvidas pelo grupo de professores/gestão na
escola. Os objetivos propostos em cada momento foram
alcançados com êxito. O Estágio mostrou-se um
momento importante de contato com a docência
através da observação crítica e participação, em que a
reflexão sobre as teorias estudadas e as práticas
docentes na realidade puderam contribuir para
conhecer a realidade do trabalho docente do professor
de Ciências.

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Curricular Supervisionado, Prática de reflexão, Ensino de Ciências.

TITULO EM INGLÊS precisa colocar o título em inglês
ABSTRACT
This paper aims to report the development of
Supervised I discipline that is offered in 5 th period for
the Bachelor's Degree in Biological Sciences from the
Federal Institute of Education, Science and Technology
of Amazonas. The course is divided into 3 phases, being
the 1st ambiance, where students learn about the
physical structure of the school, as well as the
environmental aspects in which it is embedded, the 2nd
participant observation, in which the licensing

accompanies a teacher Science, reporting the need for a
diary, and in the 3rd pedagogical collective work, as part
of the licensing activities at school. The proposed
objectives were achieved in each time successfully. The
internship proved to be an important moment of
contact with teaching through critical observation and
participation was practiced reflection on the theories
studied and teaching practices in reality.

KEY-WORDS: Supervised, Science Education, Experience Report.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS COMO PRÁTICA DE
REFLEXÃO DO TRABALHO DOCENTE

INTRODUÇÃO

A teoria é o meio mais apropriado para que se possa compreender a realidade,
oferecendo, também, subsídios para sua transformação. Entretanto, essa transformação não
acontece apenas pela via da teoria, mas é, particularmente no processo prático que os elementos
teóricos são apropriados (PIMENTA, 2002). Quando teoria e prática são trabalhadas, levando em
consideração este pressuposto, a teoria deixa de ser concebida como explicações vazias e
indiferentes aos estudantes que não podem ser apropriadas e aplicadas em uma situação real de
sala de aula. A prática, por sua vez, deixa de ser vista como uma experiência isolada e impassível
de ser entendida e interpretada teoricamente. Dessa forma, o estágio curricular apresenta-se
como um aliado do licenciando, pois possibilita que os futuros professores se tornem
pesquisadores de sua própria prática, auxiliando assim a consolidação de sua própria identidade
profissional, o encontro do seu “estilo” como professor. O contato com futuras situações de
trabalho também possibilita aos licenciandos tornarem-se mais confiantes em relação ao seu
conhecimento e ao comportamento que pretendem apresentar quando iniciarem o exercício da
docência, superando os medos e as inseguranças que acompanham estudantes de licenciatura
durante a execução do estágio.
Segundo Carvalho (1985, p.69):
O estágio deve servir a universidade não só dando condições de preparar os nossos
estagiários, colocando-os como agentes participativos na solução de problemas
educacionais de nossas salas de aula, mas abrindo novos campos de pesquisa a serem
estudados – este traço existe mesmo? problemas reais de nossas escolas em relação às
nossas disciplinas. [...] Vejo a metodologia de estágio participante muito próxima da
metodologia de uma pesquisa participante.

O Estágio Curricular Supervisionado é um campo de aprendizagem e de construção de
conhecimento fundamental na formação do Licenciando em Ciências Biológicas, pois possibilita a
vivência no âmbito da profissão, oferecendo condições para que o que se estuda em um plano

conceitual possa se encontrar (ou desencontrar) no plano prático, na vivência na escola na
realidade do profissional do professor de Ciências no Ensino Fundamental (6º ao 9º ano).
Desse modo, o Estágio apresenta-se como um momento decisivo no percurso de um
aluno de licenciatura, pois é quando o licenciando vai sentir de fato o que é “ser professor” e
poder refletir/analisar/avaliar as atividades inerentes à profissão, e se esse é o caminho
profissional que realmente deseja seguir.
MATERIAL E MÉTODO
O presente artigo trata do relato da experiência do estágio, realizado no primeiro
semestre de 2012, de dois estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas e foi cumprido conforme a
organização estabelecida pelo curso. As 80 horas cumpridas de estágio foram registradas em um
diário de campo, que foi posteriormente analisado, dando origem a um relatório de estágio e
deste ao presente relato. Os dados coletados, registrados no diário de campo, foram
interpretados, considerando-se os três momentos em que está organizado o estágio, que
consiste em:
Estágio Curricular Supervisionado I: Observação Participativa no Ensino de Ciências no
Ensino Fundamental:
15 horas dedicadas à ambientação na escola, cujos objetivos foram: conhecer o espaço
escolar; analisar os projetos pedagógicos e planos de ensino/aula de ciências; elaborar os
diagnósticos da escola-campo e elaborar um plano de atividades de estágio.
50 horas dedicadas à observação participante em sala de aula, cujos objetivos foram:
investigar a realidade da sala de aula e analisar aspectos estruturais relações interpessoais,
aspectos organizacionais e didático-pedagógicos do processo ensino-aprendizagem - discutir com
o professor as necessidades mais urgentes e como poderia colaborar com o processo ensinoaprendizagem; conceber a análise reflexiva da prática docente como um processo de formação e
elaborar um diagnóstico da turma.

15 horas dedicadas ao trabalho pedagógico coletivo da escola, cujos objetivos foram:
participar de reunião(s) de planejamento, de desenvolvimento de projetos de ação, mostra de
Ciências,

gincanas,

olimpíadas

de

matemática,

conselho

de

classe,

entre

outros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Momento 1: Ambientação na Escola
O estágio foi realizado em uma escola pertencente à Rede Pública Municipal de Educação
e está localizada na Zona Leste de Manaus, em uma região que residem pessoas em
vulnerabilidade social e também conhecida pela violência. A escola oferece o Ensino
Fundamental nos turnos matutino e vespertino e Educação de Jovens e Adultos no turno
noturno.
A escola possui em sua estrutura física:
Secretaria, em que o atendimento é feito ao público por uma pequena vidraça; diretoria,
que é dividida com a pedagoga; biblioteca, que não é utilizada pelos alunos, pois a maioria dos
livros são os didáticos que os alunos já possuem, esta também funciona como depósito de
material didático que sobra; laboratório de informática, que possui internet e é muito utilizado
pelos alunos em pesquisas, aqui são ministrados cursos de informática para a comunidade;
refeitório que possui 6 mesas com 12 lugares, um banheiro masculino e um banheiro feminino;
quadra poliesportiva, em péssimo estado, que é utilizada pelos alunos e pela comunidade; sala
dos professores, que é bem climatizada e bem iluminada, possui armários para os professores,
mesas grandes e televisão.
A Escola conta 15 salas de aula, que de todos os locais da escola, são os mais insalubres,
pois são pequenas para suportar um número médio de 40 alunos por turma, em algumas salas o
Sol bate diretamente e pela climatização ineficiente, o local torna-se extremamente quente.
Além disso, as salas são mal iluminadas, possuem um quadro branco pequeno e boa parte das
cadeiras em péssimo estado de conservação e manutenção. Tais condições estão em desacordo
com Montoya (1997) quando afirma que o ambiente escolar deve favorecer a conexão entre a

aprendizagem intelectual e a educação do indivíduo, com o atendimento das múltiplas
necessidades dos alunos, desde as fisiológicas, afetivas, de movimento, jogo, diversão,
socialização, expressão, conhecimento interior, criação e imaginação.
Ficou evidente que a escola não apresenta uma estrutura física favorável à prática
docente e menos ainda quando se trata do ensino de ciências, em que um laboratório se faz
importante. Toma-se aqui como exemplo a sala de aula que, pela sua condição, deveria favorecer
o progresso de forças construtivas no processo cognitivo, em que as relações sociais dão
significado ao lugar (ALMEIDA, 2002).
Quanto aos recursos humanos, a escola passara recentemente por uma troca de gestão e
possui uma gestora novata e notoriamente atuante, dois pedagogos, um pela manhã e um pela
tarde e noite, e uma desenvolvedora de projetos. Esta equipe é bem envolvida e seguem as
atribuições pedagógicas com afinco, em cujas competências estão a organização, administração e
gestão do processo de tomada de decisões por meio de práticas participativas (ALMEIDA, 2002).
Momento 2: Observação Participante em Sala de Aula
Segundo Danna e Matos (1986) a observação é um dos principais mecanismos de coleta
de dados acerca do comportamento e da situação ambiental, dessa forma, este momento
possibilita aos futuros educadores a aquisição de uma familiaridade com seu futuro ambiente de
trabalho. Essa observação é acompanhada/orientada por dois professores: o professor-campo
(oriundo da escola observada) e o professor-orientador (da faculdade do licenciando) o que é
importante, pois favorece a construção de aprendizagens por parte dos licenciandos, uma vez
que “o conhecimento não se adquire ‘olhando’, ‘contemplando’, ‘ficando ali diante do objeto’;
exige que se instrumentalize o olhar com as teorias, estudos” (PIMENTA, 2001, p. 120). Observar
uma prática, estando preparado para isso, a partir de um referencial teórico, e tendo
estabelecido um foco para essa observação, facilita encontrar nela elementos reveladores da
prática profissional que se desenvolve na relação ensino-aprendizagem.
Vianna (2003), afirma que o ritual diário em sala de aula, apesar de repetitivo, apresenta
variações que afetam as relações pedagógicas, as estratégias de ensino e as abordagens de

orientação da aprendizagem, e é durante a observação que muitas dessas variações podem ser
destacadas, auxiliando o professor em formação inicial a reconhecer determinados
comportamentos e adquirir experiências e vivências essencialmente cotidianas, permitindo uma
avaliação e constatação mais ampla do que é o processo educativo.
Neste momento foi oportunizado ao aluno acompanhar um professor, formado em
Licenciatura em Biologia com 2 anos de experiência, durante o exercício do ensino de Ciências. O
professor permitiu-nos fazer a chamada, copiar alguns assuntos no quadro e tirar dúvidas
referentes aos exercícios propostos.
Foram acompanhadas duas turmas de 6° ano: o 6° ano “A” e o 6° ano “D”. As turmas
estavam sempre cheias, segundo o professor isso ocorre porque os alunos participam do
Programa Bolsa Família do Governo Federal em que o pré-requisito para o recebimento de uma
quantia em dinheiro é a presença nas aulas. O professor criticou esse Programa, pois ele pensa
que o pré-requisito deveria ser as notas dos alunos e não a presença, pois os alunos vão, mas
muitas vezes não querem executar as atividades propostas.
A turma do 6°A apresenta alunos com média de idade entre 11 e 12 anos, estes são muito
ativos, estão a todo o momento falando e/ou se agredindo, ainda que seja, “de brincadeira”, mas
ainda assim apresentam um bom rendimento na disciplina. O professor consegue a atenção da
turma ou gritando, ou batendo palmas. Mesmo sem recursos didáticos disponibilizados pela
escola, ele tenta ao máximo fugir do ensino expositivo levando os alunos pra observações nos
arredores da escola ou mesmo no bairro, leva seu material para passar vídeos e figuras para
enriquecer suas aulas. Visivelmente o professor é querido pelos alunos, mas nem por isso eles
deixam de ser indisciplinados.
A turma do 6°D é composta por alunos repetentes, assim, eles têm mais idade que os
alunos do 6°A, média de 13 a 14 anos. A maior parte dessa turma mostrou-se apática durante as
aulas observadas, tornando frustrantes as atividades participativas, mesmo assim o professor
aplica no 6°D as mesmas atividades que ele realiza no 6°A e “força” a participação dos alunos,
mas de uma maneira amigável. Ainda assim, alguns alunos recusam-se a participar das
atividades.

Durante o período de estágio, o professor realizou uma atividade interessante que
consistiu no seguinte: sob a observação dele, os alunos deveriam sair pelos arredores da escola e
anotar no caderno tudo que eles consideravam ser um “ser vivo”. No decorrer desta atividade
fiquei ainda mais atento ao comportamento dos alunos e constatei um padrão de
comportamento nas turmas: mesmo sendo esta uma atividade individual, eles saíram em grupos
que se formaram segundo as disposições deles na sala de aula e conforme as personalidades
parecidas de cada um dos alunos. Os relatos de cada membro do grupo eram idênticos. Essa
atividade vai de acordo com Comenius (2002), quando afirma que a aprendizagem devia começar
a partir dos sentidos, da percepção, da experiência do aluno, e não a partir de teorias abstratas.
Como já foi abordado, a escola apresenta uma estrutura desfavorável ao ensino de
Ciências, mas isso não impede o professor de diversificar suas aulas com o que ele tem em mãos,
foi observado que ele traz recursos próprios. Segundo o professor, ele utiliza diferentes recursos
para atrair os alunos a participarem e assim estimular o gosto pela Ciência, além de diminuir os
índices de reprovação. Cabe salientar aqui o quanto foi inspirador observar o trabalho deste
professor, no decorrer das aulas. Colocava -nos no lugar dele e imaginava como ensinaríamos
aquele tema, o que foi de imensa importância para nossa formação, pois ideias de melhora, de
qualidade educativa e de aperfeiçoamento surgem a partir do confronto entre a realidade que se
observa e a que se almeja, ou ainda frente às situações problemáticas e à necessidade de
resolvê-las (XAVIER, 1998).
A gestora da escola, os pedagogos e os professores mantém uma boa relação, notamos
que boa parte da equipe trabalha para melhorar o ensino e alcançar as metas da escola, mas na
sala dos professores, reparei que nem todos compartilham desse entusiasmo.
Este momento de observação participativa no estágio foi ímpar, pois pudemos vivenciar o
cotidiano de um professor que se empenha em ensinar ciências e não esmorece ante as
dificuldades. Este momento ocorreu de acordo com o descrito por Perrenoud et al. (2001)
quando estes salientam que é importante que os licenciandos vivenciem diferentes etapas de
modo a iniciá-los no exercício docente. As etapas são as seguintes: aprender a ver e analisar, que
diz respeito a conhecer as estratégias de professores experientes e a rotina de uma sala de aula;
aprender a ler, ouvir e explicar, que envolve interpretar a observação da realidade, confrontar

seus distintos elementos constitutivos e explicitar suas próprias reflexões; aprender a refletir,
sendo que é necessário que a reflexão sobre a prática se torne um hábito não apenas após a
prática, mas que aconteça naturalmente no momento da ação.
Momento 3: Trabalho Coletivo Pedagógico
Este momento foi dedicado a participar de reunião(s) de planejamento, de
desenvolvimento de projetos de ação, de mostras, feiras e conselho de classe, entre outros.
Porém, não pudemos presenciar nenhuma reunião dos professores ou da gestão da escola. Não
tivemos acesso ao Projeto Político Pedagógico, pois o mesmo se encontrava em processo de
modificação. Mas tivemos, pelo professor de Ciências, a informação de que os demais
professores elaboram seus planos no início do ano em que é feito o plano de aula anual, e no
decorrer do bimestre esse plano é revisto e reelaborado, conforme o número de aulas.
Os projetos desenvolvidos na escola são: Tecnologia Interativa, Programa mais Educação,
Matemática Viva, Viajando na Leitura, Temas Sociais Contemporâneos e Programa Escola Aberta.
Presenciamos uma reunião de pais e mestres, momento importante do ano letivo, pois
segundo Libâneo (2004, p. 278) “Os professores precisam compartilhar sua responsabilidade
pedagógica com os pais, assim como é sumamente importante a participação dos pais nas
instâncias de decisão da escola’’. Nesta, o professor atendia individualmente os pais dos alunos à
medida que chegavam. A conversa girava em torno do comportamento, participação, frequência
e notas dos alunos. Pudemos observar a ausência de muitos pais e os mais diversos
comportamentos e reações que foram desde apatia à indignação, mas nada fora do esperado e
não houveram desentendimentos maiores.
Após a conclusão dos três momentos do estágio: ambientação, observação e participação
no trabalho coletivo pedagógico, seguiu-se a socialização do estágio, momento em que todos os
alunos relatavam oralmente suas experiências no estágio e discutiam sobre as diferenças
encontradas. Momento este bastante enriquecedor, pois se confrontam diversas realidades
escolares.

CONCLUSÕES
O Estágio Curricular Supervisionado I foi de extrema importância em nossa formação de
professor, pois foi possível pudemos refletir e analisar a realidade da profissão com a visão de
dentro da escola, a visão de professor, embora ainda em formação. Vivenciamos uma equipe –
nova na escola – que realmente trabalha com afinco para melhorar o ensino. Ficamos
entusiasmados pelo trabalho que realizam “pela educação”, o que é complexo, pois, entre outras
situação, a escola encontra-se numa região entre áreas invadidas de extrema violência. O
professor orientador é apaixonado pelo que faz, e fez com que nos sentíssemos muito bem com
a profissão que escolhemos.
Os objetivos propostos nos três momentos foram alcançados e pode-se considerar que
foram responsáveis pelo exercício da reflexão, no sentindo de permitir que viesse à tona o
contexto e a realidade da escola e do trabalho do professor de Ciências, oferecendo ao professor
em formação um olhar e uma atitude de pesquisador, favorecendo o encontro entre o plano
conceitual, a exemplo das teorias estudadas, e a prática, a vida cotidiana do professor na
escola/sala de aula.
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RESUMO
O consumo de bebidas em latinhas de alumínio
proporciona praticidade, no entanto gera uma
problemática quanto ao seu descarte final. Ao verificar
os aspectos ambientais do gerenciamento de resíduos
sólidos urbanos, cada vez mais são importantes estudos
que provem que a reciclagem de latinhas é essencial,
pois gera a reutilização em outros setores. Na prática,
observa-se que a principal dificuldade com relação à
reciclagem dessas latinhas está em questões culturais e
na falta de educação ambiental. Partindo dessa
observação, ao analisar o comportamento dos
servidores e discentes do IFPB - Campus Patos, pode-se
verificar grande quantidade de resíduos gerados
diariamente, descartados nas lixeiras e levados pelo

carro de coleta de resíduos sólidos do município. Assim,
um projeto de Educação Ambiental se destaca como
uma alternativa viável à redução desses resíduos,
gerando renda e beneficiando moradores do entorno
que tenham interesse de parceria com o Campus. Diante
da possibilidade de aproveitamento dos resíduos sólidos
com condições de reutilização e reciclagem, a presente
pesquisa teve como proposta conscientizar os alunos da
disciplina de Gestão da Saúde e Meio Ambiente quanto
ao potencial econômico da reciclagem das latinhas e ao
mesmo tempo alertar os envolvidos quanto aos
benefícios que esse tipo de iniciativa trará para o meio
ambiente, na busca do desenvolvimento sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: Coleta Seletiva, Latinhas, Reciclagem, Desenvolvimento Sustentável.

ENVIRONMENTAL EDUCATION: A STUDY OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF RECYCLING
ALUMINUM CANS IN IFPB CAMPUS PATOS.
ABSTRACT
The consumption of drinks in aluminum containers can
provides convenience, however generates a problem in
the final disposal. To verify the environmental aspects of
urban solid waste management, are increasingly
important studies showing that recycling can is essential
because it generates reuse in other sectors. In practice,
it is observed that the main difficulty with recycling
these can are in cultural issues and lack of
environmental education. Based on this observation to
analyze the behavior of servers and students of IFPB
Campus Patos can verify large amount of waste
generated daily, discarded in dumpsters and taken by
car to collect municipal waste. Thus, a project of

Environmental Education stands as a viable alternative
to reduce such waste, generating income and benefiting
the surrounding residents who have an interest in
partnership with the Campus. Faced with the possibility
of utilization of solid waste with conditions of reuse and
recycling, the present research proposal educate
students of the discipline Management of Health and
Environment regarding the economic potential of
recycling of cans and simultaneously alert those
involved as to benefits that this type of initiative will
bring to the environment in the pursuit of sustainable
development.

KEY-WORDS: Waste Recycling, Cans, Recycling, Sustainable Development.
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INTRODUÇÃO
O constante desenvolvimento da sociedade nos mais variados setores, aumenta a
quantidade de resíduos gerada nas cidades pelo consumo desenfreado e avanço das tecnologias.
Segundo Matos (2006) apud Oliveira (2008) as cidades enfrentam grandes problemas quando se
trata da localização e implantação de áreas específicas para disposição dos resíduos sólidos
dentro dos limites urbanos. O município de Patos, no sertão paraibano, com população estimada
em 100.674 mil habitantes (IBGE, 2013) não é diferente dos demais, confirmando essa realidade.
As relações entre o homem, às cidades e o meio ambiente sempre enfrentam
transformações e nunca foram iguais; por exemplo, a formação das cidades gerou um ambiente
propício para o progresso cultural e tecnológico, ampliando o domínio do homem sobre a
natureza, daí vieram os consumos dos mais variados produtos, e quanto mais se consome, mais
resíduos sólidos (lixo) se produz (MATOS, 2006)
Os problemas inter-relacionados com o manejo dos resíduos sólidos que são adquiridos
pelo acúmulo de lixo nas sociedades modernas são muito complexos em virtude da quantidade e
natureza diversa de seus componentes formadores e principalmente dos impactos
proporcionados sobre o meio ambiente comprometendo a qualidade de vida dos indivíduos. No
entanto, o lixo é um material indesejado, de forma que somos aptos até a pagar para dele se nos
livramos, entretanto o seu acúmulo é inevitável. Além disso, do processo produtivo resulta
sempre a geração de resíduos (CONCEIÇÃO et al.,2011).
Layrargues (2002) diz que a questão do lixo vem sendo apontada pelos ambientalistas
como um dos mais graves problemas ambientais urbanos da atualidade, a ponto de ter-se
tornado objeto de proposições técnicas para seu enfrentamento e alvo privilegiado de programas
de educação ambiental na escola brasileira. O autor destaca ainda que através da literatura a
respeito da interface entre a educação ambiental e a questão do “lixo”, observa-se uma excessiva
predominância da discussão a respeito dos aspectos técnicos, psicológicos e comportamentais da
gestão, em detrimento de seus aspectos políticos. Entenda-se como lixo os resíduos sólidos, visto
que a população, de um modo geral, ainda generaliza dessa forma. Observa-se, portanto que não
é de hoje que o mundo vem buscando alternativas que minimizem essa problemática.
Uma das medidas legais em destaque é a implantação da Lei 12.305/10 que Institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determina a destinação ou disposição final de resíduos
sólidos ou rejeitos. Diante da possibilidade de aproveitamento dos resíduos sólidos com
condições de reutilização e reciclagem, este projeto tem como proposta conscientizar os alunos
da disciplina de Gestão da Saúde e Meio Ambiente, do 4º período do curso de Tecnologia em
Segurança do Trabalho quanto ao potencial econômico da reciclagem de latinhas de alumínio,
tanto pelo aspecto da redução no consumo de recursos naturais quanto por evitar o desperdício

do simples descarte. Além disso, objetiva-se, ainda, uma forma de geração de renda que possa
beneficiar moradores do entorno que tenham interesse de parceria com o Campus em um futuro
bem próximo, já que o Campus está localizado em uma área periférica do município.
A reciclagem de latas de alumínio, que em sua grande maioria são utilizadas pelas
indústrias de refrigerantes, sucos e cervejas, vêm se destacando como uma prática
economicamente viável e ambientalmente adequada. Segundo a Associação Brasileira de
Alumínio (ABAL, 2014), esta atividade gera emprego e renda para as famílias que vivem de
reciclagem, desde a coleta até a transformação final da sucata em novos produtos.
A RESOLUÇÃO nº 422, de 23 de março de 2010 do Conselho Nacional do Meio AmbienteCONAMA estabelece, no seu artigo 1º, diretrizes para conteúdos e procedimentos em ações,
projetos, campanhas e programas de informação, comunicação e educação ambiental no âmbito
da educação formal e não formal realizada por instituições públicas, privadas e da sociedade civil,
visando promover a participação ativa da sociedade na defesa do meio ambiente. Isso porque a
população ainda não conseguiu se adaptar às questões da educação ambiental como sendo parte
fundamental à cultura da atualidade.
Partindo de conceitos como esse, em observação ao comportamento dos discentes e
servidores do IFPB/Campus de Patos, pode-se verificar uma quantidade enorme de resíduos,
gerados diariamente, descartados nas lixeiras e levados pelo carro de coleta municipal. Um
projeto de Educação Ambiental buscaria nesse caso, não só a redução desses resíduos, como
também uma geração de renda que poderá beneficiar uma ou mais famílias carentes do entorno.
Portanto, há muito a se fazer na busca dessa cultura ambiental e cabe aos educadores da
atualidade promover o interesse da população em desenvolver ações em prol do meio ambiente.
Se cada um fizer a sua parte, certamente haverá uma diminuição considerável nos impactos
ambientais e na escassez de recursos naturais.
O município de Patos, estado da Paraíba, está localizado na microrregião de Patos,
mesorregião do Sertão Paraibano, distante 301 km da capital, João Pessoa, localizando-se no
centro do estado com vetores viários interligando-o com toda a Paraíba, limitando-se com os
estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. Na qualidade de cidade pólo, Patos tem
como característica determinante, receber influência de cidades circunvizinhas, quer na sua
busca de infra-estrutura urbana, quer na busca de serviços, comércio, atendimentos de
assistência médico-sanitária, aliada ao complexo educacional, o maior entre as cidades do Sertão
paraibano, recebendo alunos dos municípios de Pombal, Itaporanga, Piancó, Santa Luzia, São
José do Egito, Teixeira, Catolé do Racha, dentre outras importantes cidades do interior da Paraíba
e estados vizinhos. Neste contexto, surgiu a possibilidade de implantação de um Campus do IFPB,
durante a expansão da Rede de Institutos e Universidades Federais, em 2009. A Figura 1 mostra a
localização do IFPB, no município de Patos.

Figura 1 – Localização do IFPB, Campus Patos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Visando atender aos objetivos propostos neste trabalho, a metodologia foi dividida em
etapas que facilitaram o desenvolvimento das atividades, a começar pelo planejamento da
pesquisa, onde se fez necessário o envolvimento dos alunos do 4º período do Curso de
Tecnologia em Segurança no Trabalho (TST), IFPB/Campus Patos, bem como da professora da
disciplina de Gestão da Saúde e Meio Ambiente. Durante as aulas da disciplina, foram discutidos
temas referentes às questões ambientais, desde o histórico aos conceitos básicos e, em seguida,
iniciou-se a coleta de material com os alunos que trouxeram o material de casa, recolhido nos
restaurantes, churrascarias, vizinhos, dentre outros, sendo necessário em alguns casos, que
fossemos coletar na residência do discente, por conter grande volume. Em um segundo
momento, fez-se triagem do material, visto que parte das latinhas não era de alumínio, na sua
grande maioria as de coca-cola. Em seguida, deu-se a destinação ambientalmente adequada,
levando o material selecionado ao ponto de venda, tendo como critério de escolha a
proximidade ao Campus, onde o material foi pesado e negociado. A Figura 2 mostra
resumidamente as etapas mencionadas.

Figura 2 – Execução do Projeto.
Ao término do semestre, fez-se uma avaliação dos benefícios gerados com o projeto e a
possibilidade de continuidade do mesmo nos semestres subsequentes, objetivando com essa
ação reduzir o volume resíduo gerado pelo Campus.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante as aulas expositivas, após uma explanação dos conceitos fundamentais, deu-se início o
projeto, onde os alunos foram instigados a se mobilizar para trazer de casa as latinhas de
Alumínio, coletando ainda esses materiais em suas vizinhanças e onde tivessem acesso.
A venda do material foi feita no final do semestre e o resultado apresentado à turma. O material
foi dividido em dois volumes, sendo a primeira pesagem de 13 Kg e a segunda, de 13.50Kg, como
mostra a Figura 3. Sendo o valor pago pelo quilo de material equivalente a R$ 1,50, obteve-se um
montante de R$39,75 concluindo-se que o valor econômico é razoável e o valor ambiental, com a
reciclagem, bastante satisfatório, o que demonstra que a geração de renda extra com a venda
desse material, além de ajudar na manutenção de uma família, é muito importante para o
desenvolvimento sustentável, ponderando o volume que deixará de ir para os lixões ou aterros
sanitários para tomar um destino correto. Diante dos resultados, objetiva-se expandir essa
temática para todo o IFPB, através da implantação da Coleta Seletiva no Campus, firmando
parcerias entre famílias dos bairros circunvizinhos e a própria Instituição para que elas possam
coletar os materiais recicláveis, gerando uma renda extra às famílias.

Figura 3 – Pesagens das latinhas de Alumínio (Kg).

CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que a importância da reciclagem é fundamental para amenizar os danos
causados ao meio ambiente sempre na perspectiva de um Desenvolvimento Sustentável e, nesse
caso, o envolvimento dos alunos foi fundamental para aquisição do material. No entanto,
considerando que durante o semestre houve uma lacuna, devida ao recesso de fim de ano e as
férias, o projeto teve um declínio, pois durante o retorno, já se aproximando o fim do semestre,
ficou mais difícil encontrar novamente a motivação necessária para um melhor resultado. Não
fosse esse fato, certamente o volume coletado teria sido maior. Vale ressaltar a indignação de
parte dos alunos por verem uma tarefa tão árdua e nobre como a “catação de resíduos” ser tão
pouco valorizada. Ora, mas quem tem uma renda fixa garantida há mesmo de se indignar com tal
fato, resta-nos então torcer para que após a implantação da Lei 12.305/10, que obriga os
municípios a implantarem a coleta seletiva e consequentemente a construção de aterros
sanitários ou adesão a consórcios que destinem os seus resíduos para o aterro mais próximo, a
situação desses atuais catadores melhore, pois segundo a Lei a função de catador deixará de
existir, dando vez aos cooperativados que terão direito ao trabalho decente com salário justo,
segurança no local de trabalho, proteção social para as famílias, melhores perspectivas para o
desenvolvimento pessoal e integração social, dentre outros fatores. Essa mudança que a Lei
propõe se faz essencial na busca pela redução da pobreza, sendo um meio de se alcançar um
desenvolvimento sustentável equitativo e inclusivo, de acordo com a definição da Organização
Internacional do Trabalho (OIT).

Apesar do recesso, o projeto foi proveitoso, tendo em vista que 26,50Kg de latinhas de Alumínio
foram destinados à reciclagem, destacando-se que esse é um volume significativo. Não fosse pelo
Projeto, esse volume certamente teria como destino final os lixões de Patos e cidades vizinhas.
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RESUMO
Um dos grandes problemas enfrentado atualmente pela
população e sem duvida a poluição atmosférica. A
poluição atmosférica é caracterizada pelas alterações na
composição e nas propriedades do ar, com presença de
gases tóxicos e materiais particulados que o tornam
nocivo. O presente trabalho tem como objetivo avaliar
a emissão de fumaça pelas padarias na cidade de
Corrente-Piauí com o uso da escala Ringelmann, que é
uma escala gráfica utilizada na avaliação colorimétrica
de densidade de fumaça, constituída de cinco padrões

com variações uniformes de tonalidade entre o branco e
o preto. Os resultados obtidos comprovam que os níveis
emitidos estão acima do permitido pela legislação
vigente. Contudo constatou-se que é necessário que se
faça controle e monitoramento por parte dos órgãos
fiscalizadores para evitar resultados insatisfatórios
indicando alternativas de minimização da emissão
atmosférica e propondo medidas mitigadoras e
ambientalmente corretas.

PALAVRAS-CHAVE: Poluição Atmosférica, Escala Ringelmann, Emissões Atmosféricas.

USE OF SCALE RINGELMANN AS A TOOL FOR ASSESSING THE ISSUANCE OF SMOKE BY BAKER
CITY OF CURRENT PIAUÍ
ABSTRACT
One of the problems currently faced Great For
Population is undoubtedly a smog . Air pollution is
characterized by changes in the composition and
properties of Air, with presence of Toxic gases and
particulates What make Harmful . The present work
aimed to evaluate the ten o'clock Smoke Emission by
Bakeries in City Corrente - Piauí with the USE of the
Ringelmann scale , which is a graphical scale used in
the colorimetric evaluation of smoke density,

constítuida Five Standards with uniform shade
variations between The White and Black . The results
obtained show that the levels emitted above are
permitted to do by law. Found however - if it is
necessary for the Take Control and monitoring by the
supervisory bodies to avoid unsatisfactory results
indicating Alternatives minimizing atmospheric
emissions and proposing mitigating measures and
environmentally friendly .

KEY-WORDS: Air Pollution, Ringelmann, Scale Atmospheric Emissions.

USO DA ESCALA DE RINGELMANN COMO FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DA EMISSÃO DE
FUMAÇA PELAS PADARIAS NA CIDADE DE CORRENTE PIAUÍ
INTRODUÇÃO
Um dos grandes problemas enfrentado atualmente pela população e sem duvida a
poluição atmosférica. Denomina-se poluente atmosférico toda e qualquer forma de matéria ou
energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo
com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo à saúde e ao
bem-estar da população; danoso aos materiais, à fauna e flora; e ainda prejudicial à segurança,
ao uso e gozo da propriedade e as atividades normais da comunidade (CONAMA nº 003/90).
Entretanto, o foco de preocupação e mais relevante nos grandes centros urbanos,
ressalta-se que seus níveis médios vêm aumentando nos últimos anos nas cidades. Com esse
afligimento, torna-se constante e mais presente o monitoramento das fontes poluidoras. A
quantificação relativa das fontes de emissão dos principais poluentes é fundamental para a
formulação das políticas públicas ambientais e de gestão de transporte e trânsito, que busquem
resultados mais efetivos no controle das emissões, focando nos maiores agentes poluidores
(CARVALHO, 2011).
O que é confirmado pela legislação no artigo 225 da Constituição Federal Brasileira de
1988, em seu capitulo VI, que demonstra o direito de se respirar um ar puro e sadio, sendo uma
garantia de todos.
Alguns estudos vêm sendo realizado com a utilização de Escala de Ringelmann, com foco
na frota automotiva nos centros urbanos. A Escala Ringelmann foi criada por volta de 1890, pelo
Engenheiro Francês de nome Maximilian Ringelmann. Ela foi adotada pela indústria
automobilística desde o surgimento dos veículos diesel. No Brasil, começou a ser usada para a
conferência do indicie de fumaça emitida pelas descargas de veículos movidos por motores de
ciclo diesel, conforme (Decreto “N” nº- 779, de 30 de janeiro de 1967).
A Escala de Ringelmann é uma escala para a comparação colorimétrica de fumaça,
conforme defendido no item 3.6 da NB-225 da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Conforme o que foi anunciado, este método é mais apropriado para se medir fumaça expelida
por chaminés das indústrias.
Este equipamento pode não dar um resultado exato, pois depende de uma análise
subjetiva. Sua interpretação está atrelada a vários fatores como calor, sol, dias nublados e,
principalmente, à visão do operador. Cada ser humano pode ter uma interpretação diferente, ou
seja, o que é cinza claro para um pode ser cinza escuro para outro. Em decorrência destes
fatores, para uma maior aferição, fazer-se necessário, aparelhos com precisão muito maior que
independe desses fatores externos.
Devido às circunstancias expostas, nota-se que este método nunca foi utilizado para
analise de material particulado expelido pelas chaminés principalmente por padarias, o que da

mais ênfase ao trabalho, sendo comumente usado para se fazer a analise das fumaças expelidas
dos tubos de descargas dos veículos, por ser um método simplificado para averiguar a qualidade
do ar.
Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a emissão de fumaça
pelas padarias na cidade de Corrente-Piauí com o uso da escala Ringelmann, indicando
alternativas de minimização da emissão atmosférica e propondo medidas mitigadoras e
ambientalmente corretas.
MATERIAIS E MÉTODOS
O levantamento foi realizado no município de Corrente, situado no Extremo Sul do Estado
do Piauí. Localizada a uma latitude 10º26'34" Sul e a uma longitude 45º09'43" Oeste de
Greenwich, com uma altitude de 438 metros. Segundo (IBGE 2010) sua população estimada é de
25.408 habitantes. Encontra-se a 890 km da capital do estado (Teresina). O município está
inserido na microrregião das Chapadas do Extremo Sul Piauiense compreendendo uma área de
3.033,66 km2. O clima enquadra-se no tipo Tropical sub - úmido quente (AW), com duração do
período seco de cinco meses (BRASIL, 2004), com uma temperatura média de 25°C. Para
execução do proposto foram realizados acompanhamentos nas padarias durante cinco dias
consecutivos.
Neste intervalo de tempo foram aplicados questionários com os proprietários sobre a
emissão deste poluente no meio ambiente, de maneira informal com os proprietários para coleta
de dados, nas cinco padarias aplicando perguntas através de um formulário procurando conhecer
os tipos de material de origem e suas vantagens, a quantidade media usada do material e os
tipos de fornos mais usados. Todos os informantes responderam as mesmas perguntas, sendo as
observações anotadas.
Para avaliar a intensidade de fumaça preta emitida pelas padarias do município foi
utilizada a escala de Ringelmann (Figura 1). O cartão foi seguro com o braço totalmente esticado,
verificando-se a tonalidade da fumaça até que se tornasse uniforme com uma das tonalidades do
cartão (escala Ringelmann). A fumaça (emissão) foi comparada (vista pelo orifício) com o índice,
determinando-se qual a tonalidade da escala que mais se assemelha com a tonalidade
(densidade) da fumaça (Figura 2). A Escala de Ringelmann é uma escala para a comparação
colorimétrica de fumaça conforme defendido no item 3.6 da NB-225 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas, ela tem cinco graduações de cores, indo do branco total ao preto, contendo
entre elas, quatro variações de cinza. O branco total significa 0% e os tons de cinza, vão do mais
claro nível 01 = 20% ao mais escuro nível 04 = 80%. O preto nível 05 = 100%.
Os dados obtidos foram analisados e deles extraídos as informações necessárias conforme
veremos mais a seguir dos 05 empreendimentos panificadores, que serão nomeadas de pontos 1
a 5 para preservar a identidade do empreendimento em estudo e serem comparadas conforme
as Resoluções que vigoram a cerca da poluição do ar e suas colorimetrias. Para subsidiar a
discussão dos resultados obtidos foram realizadas pesquisas bibliográficas através de artigos,
websites e livros sobre o tema.

Figura 1 - Ilustração da Escala de Ringelmann (FONTE: CETESB).

Figura 2 - Representação do método utilizado na medição da fumaça emitida pelas chaminés
através da Escala de Ringelmann.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram observadas que todas as padarias estudadas utilizam fornos industriais e madeiras
como material usado na produção, sendo que estes tinham diversas origens desde refugos de
serrarias até pequenos gravetos e lenhas sendo que todos apontaram que a utilização desse
material é mais vantajosa por ser economicamente viável. Vale ressaltar que os proprietários
afirmaram que não contribuem com a poluição atmosférica por considerarem suas produções
relativamente pequenas.
Após a aplicação do questionário foi feita a observação da fumaça expelida pelas
chaminés com o uso da escala de Ringelmann. Na Tabela 1 abaixo, tem-se o levantamento geral
da quantidade de padarias, no que se refere aos índices e padrões de emissão verificados.
Tabela 1 - Resultados observados com o uso da Escala Ringelman
Dias

Ponto 1

Ponto 2

Ponto 3

Ponto 4

Ponto 5

1°

60%

80%

20%

60%

40%

2°

60%

80%

60%

40%

40%

3°

80%

60%

40%

40%

60%

4°

60%

80%

40%

40%

60%

5°

80%

60%

20%

60%

60%

A tabela 01 apresenta a quantidade total das porcentagens obtidas na verificação de
campo de acordo com a escala de Ringelmann conforme a densidade colorimétrica de fumaça
emitida pelas padarias monitoradas durante o estudo.
Dos 05 pontos analisados constar-se que a grande maioria dos empreendimentos não
estão dentro da regulamentação, segundo o decreto N° 8.468, de 1976 de São Paulo, que diz que
estes devem estar abaixo o nível 01 da escala de Ringelmann de acordo com o regulamento da
Lei N° 997, de 31 de maio de 1976, seção II, art. 31 que dispõe sobre os padrões de emissão, para
fontes estacionarias. Um trabalho feito por (RODRIGUES et al., 2013) usando a mesma
metodologia para analise de transporte coletivo verificou-se, que os níveis de poluição foram
satisfatórios, com mais de 60% da frota monitorada possuindo o nível padrão de emissão,
conforme a legislação em vigor que segue a Portaria n° 100, de 14/07/80, onde a emissão de
fumaça por veículos movidos a óleo diesel, em qualquer regime de trabalho, não deve exceder ao
padrão n° 2, na Escala Ringelmann.
Pode-se observar, na Tabela 01, que no 1º e 2º dia a densidade de emissão é superior a
40%, estão acima do nível 2 da escala de Ringelmann, apresentando um índice de porcentagem
elevado chegando ate 80% nos cinco dias analisados. Já no 3°, 4° e 5° dia, foram obtidos um
índice de densidade de emissão superior a 20% e inferior a 60%, dentro do universo de estudo
dessa pesquisa.

Os dados coletados são relativamente altos o que pode ser explicado pelo fato dessa
pesquisa estar em conformidade com os dados que foram avaliados tendo como parâmetro
máximo de aceitação o padrão n.°1, segundo a RESOLUÇÃO CONAMA N° 382, de 26 de dezembro
de 2006, que estabelece os limites máximos de emissão de poluentes de fontes fixas que diz que
a avaliação periódica da concentração de material particulado através da opacidade, sendo que
neste caso, o valor máximo permissível para a emissão deste poluente não deverá exceder o
padrão 1 da Escala de Ringelmann.
No que se refere à diferenciação do potencial poluidor entre as padarias avaliadas na
pesquisa todas possuem basicamente o potencial poluidor similar visto que todas utilizam a
madeira e seus derivados como material de produção. Diante deste fato, pode se constatar que a
diferenciação colorimétrica se deve basicamente em função dos diversos tipos de materiais
utilizados nas fontes geradoras (Figuras 3A, 3B e 3C).

Figuras 3A, 3B e 3C - Emissão de material particulado pelas padarias.
Traçando-se o perfil de somatório de classificação das densidades obteve-se uma média
conforme mostrado na figura 4. Nota-se que não houve registro de nenhum empreendimento
com índice 5 dessa escala, entretanto observa-se que os valores obtidos são considerados altos
por estarem acima da categoria do índice 1 da escala sendo que o ponto 3 obteve a média
inferior aos demais pontos com 36% ou seja no nível 2, sendo que o ponto 1 e o ponto 2
apresentaram o maior índice de concentração de material particulado sendo esses valores
bastante expressivos alcançando o índice 4 da escala chegando a 68% no ponto 1 e 72% no ponto
2. O conhecimento desse índice é essencial para o conhecimento da qualidade do ar no entorno
desses empreendimentos. Diante destes resultados, é fundamental que esta análise seja feita
com maior amplitude, e também com outros tipos de análise e instrumentos para adquirir
resultados mais precisos.

Figura 4 - Média dos pontos observados.
CONCLUSÕES
Constatou-se que os resultados obtidos foram negativos nas medições de emissão de
fumaças pelas padarias, pois todas estavam acima do nível 1 permitido pela legislação
RESOLUÇÃO CONAMA N° 382, de 26 de dezembro de 2006 sendo relevante que haja controle
maior das emissões da poluição emitidas pelas chaminés das padarias utilizando filtros mais
eficientes para que se alcance melhores condições da qualidade do ar e consequente melhora na
qualidade de vida da população, além de reduzir significamente os níveis de emissões.
A maior vantagem da Escala de Ringelmann é sua simplicidade, porém a subjetividade de
seus resultados ainda é muito questionada por se tratar de um método basicamente intuitivo. O
conhecimento da qualidade da emissão de material particulado por padarias é de grande
relevância para que se conheçam os níveis que a população esta sendo exposta. Por isso é
extremamente importante que se faça controle e monitoramento por parte dos órgãos
fiscalizadores para evitar resultados insatisfatórios indicando alternativas de minimização da
emissão atmosférica e propondo medidas mitigadoras e ambientalmente corretas.
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RESUMO
A água é um dos bens mais preciosos que
possuímos, justamente por isso, o seu uso e poluição
são assuntos polêmicos e que causam preocupação na
população mundial. É embasado nessa preocupação e
na grande problemática de escassez e de desperdício de
água, que surge a alternativa sustentável de reutilizá-la.
Existem alguns processos onde é inevitável o
desperdício de água, porém, não se faz inevitável o seu
reúso. Um desses processos é o de destilação da água. O
problema que cerca o processo de destilação, é que a
água que se destila é apenas uma pequena fração de
toda a água utilizada no processo, a maior parte (a água
residual) não se destila e é desperdiçada, sendo

simplesmente despejada na rede de esgoto, mesmo
atendendo aos padrões de qualidade e potabilidade da
água. Visa-se nesse projeto a proposição do
reaproveitamento dessa água que é desperdiçada pelos
destiladores, utilizando como casos de estudo três
laboratórios do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Paraíba, Campus João Pessoa. Como
resultados foram propostas soluções de fácil execução
que visam efetuar o reúso da água desperdiçada pelos
aparelhos destiladores no interior do próprio Campus
João Pessoa do IFPB, levando em consideração a
potabilidade da água segundo as análises laboratoriais
realizadas.

PALAVRAS-CHAVE: água; destilação; desperdício; reúso.

MOTION FOR REUSE OF WATER WASTED BY STILLS OF LABORATORIES OF FEDERAL INSTITUTE
OF PARAÍBA, CAMPUS JOHN PERSON
ABSTRACT
Water is one of the most valuable assets we
have, rightfully so, its use and pollution are controversial
issues which cause concern in the world population. It is
grounded in that concern and the great problem of
scarcity and waste water, which arises sustainable
alternative reuse. There are some cases where it is
unavoidable wastage of water, however, is not
inevitable their reuse. One such process is the
distillation of the water. The problem about the
distillation process is that the water is boiling is only a
small fraction of the water used in the process most
(waste water) is distilled and is not wasted, being simply
KEY-WORDS: water; distillation; waste; reuse.

poured into the network sewage, even meeting the
standards of quality and potability of water. The aim in
this project proposing the reuse of this water is wasted
by distillers, using as case studie three laboratories of
the Federal Institute of Education, Science and
Technology of Paraiba, João Pessoa Campus. As results
were proposed solutions that aim to make
implementation easy reuse of waste water by distillers
appliances inside itself Campus João Pessoa IFPB,
considering the potability of water by the laboratory
analyzes.

PROPOSTA DE REÚSO DA ÁGUA DESPERDIÇADA PELOS DESTILADORES DOS LABORATÓRIOS DO
INTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS JOÃO PESSOA
INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural essencial à vida, infindável na natureza, pois está dentro de
um sistema fechado chamado ciclo hidrológico, entretanto, nem toda sua quantia pode ser
utilizada para o consumo humano, apenas a de água doce. Desta, porém, nos é disponível apenas
as que são encontradas em formas de rios, lagos e aquíferos subterrâneos, o que torna o
percentual da água uma problemática universal, pois a demanda populacional tem crescido
demasiadamente enquanto o recurso tem se tornado mais difícil de ser encontrado,
principalmente porque boa parte desta água que nos é oferecida, já sofreu alguma alteração
humana ou natural que tenha comprometido seu estado de pureza e potabilidade.
Além de termos uma “pequena” quantidade de água doce no planeta, comparada a de
água salgada, a má distribuição da mesma, faz com que se agrave ainda mais um dos maiores
problemas que rodeia o mundo nas últimas décadas, a escassez da água. Outro grande causador
da escassez é o desperdício e o uso inadequado e exagerado da água.
Como uma alternativa de uso racional da água e uma forma de amenizar esses problemas
que têm sido enfrentados, surge o reúso da água, que pode se dar de diversas maneiras, com
diversos níveis de potabilidade e para ser usada em diversos fins distintos. Segundo NUVOLARI
(2003), à medida que os recursos hídricos vão se tornando escassos, maior é a busca por
maneiras de reutilização da água disponível. No geral, o reúso pode se dar das duas seguintes
formas: da própria água e do esgoto após um tratamento. A reutilização de uma água já usada
proporciona na maioria das vezes um reúso mais nobre, como por exemplo, para o uso de
higiene pessoal, em chuveiros e pias, desde que, claro, a água reutilizada obedeça aos
parâmetros de potabilidade segundo a legislação vigente.
A necessidade de reutilizar a água é imensa nos dias atuais, principalmente quando a
mesma se encontra num nível aceitável de potabilidade e mesmo assim é desperdiçada. Isso
acontece, por exemplo, com a água que é desperdiçada pelos destiladores de água de
laboratórios de análises. Para o processo de destilação, é utilizado um valor considerável de água
potável, onde apenas uma parcela mínima desse valor se torna destilada, a outra parte que é a
maior, é descartada na rede de esgoto. Entretanto, após o processo, a água que é descartada não
perde os seus padrões de potabilidade e, mesmo assim, é desperdiçada.
Sobre o processo de destilação, Masterton & Slowinski (1978) definem a destilação como
um método ou processo físico de separação de uma mistura de líquidos ou de sólidos dissolvidos
em seus componentes. Esse processo é caracterizado pelo fato de o vapor formado possuir uma
composição diferente do líquido residual. O vapor é condensado e o produto obtido é conhecido
como destilado.
Nos destiladores que possuem o sistema Pilsen de funcionamento, a água que é
proveniente do sistema de abastecimento entra no equipamento através de uma mangueira e é
bombeada até a caldeira de fervura, onde é pré-aquecida e entra em ebulição. Em seguida o

seletor de vapor coleta a água em estado gasoso proveniente desse processo de ebulição e a
mesma é condensada tornando-se água destilada, que finalmente é levada ao funil coletor. A
água que não foi condensada segue em direção à saída de excesso para ser descartada.
Foi a partir dessa problemática dos destiladores que surgiu em nós o interesse na
realização desse projeto, que visa de forma simples e sustentável, propor a reutilização dessa
água desperdiçada, dando a ela um novo curso. Assim, numa escala pequena, mas significativa,
poderemos ajudar na redução do desperdício de água, beneficiando o meio.
METODOLOGIA
Caracterização dos aparelhos destiladores existentes do Campus João Pessoa do IFPB
Com a pesquisa de campo realizada, identificou-se que o IFPB, Campus João Pessoa
dispõe de três destiladores de água.
Tabela 1 – Destiladores identificados no IFPB Campus João Pessoa.
1
2
3

Marca dos destiladores
De Leo
Marte
Quimis

Localização
Laboratório de Química I
Laboratório de Análises Físicas do Solo
Laboratórios de Meio Ambiente

O destilador 1 da Marca De Leo, segundo o Manual de Instruções do Destilador da Marca
De Leo (DE LEO, 2013), apresenta modelo DL/DA. Adquirido pelo IFPB no ano de 2013, a sua água
destilada produzida supre o laboratório em que ele se localiza, o laboratório de Química I, e é
destinada principalmente à lavagem de vidrarias e equipamentos do próprio local.
O destilador 2 da marca Marte apresenta modelo MB 1004 e tipo Pilsen. Esse
equipamento, adquirido pelo IFPB no ano de 2013, produz água destilada que supre o
Laboratório de Análises Físicas do Solo em que está localizado, sendo assim destinado a
elaboração dessas análises.
O destilador 3 da marca Quimis, segundo o Manual de Instruções do Destilador da Quimis
(QUIMIS, 2014), esse equipamento apresenta modelo Q341 - 210 e tipo Pilsen. Adquirido pelo
IFPB no ano de 2014 supre os três laboratórios do departamento de Meio Ambiente, o
laboratório de Análises Físico-químicas de Água, o laboratório de Análise Bacteriológica de Água,
e o laboratório de Águas. Essa água, semelhante a do destilador 1, é destinada principalmente
para a lavagem de vidrarias e equipamentos dos laboratórios citados.

Figura 1 – Destiladores 1, 2 e 3 respectivamente.
Análises físico-química e bacteriológica das amostras de água desperdiçada por cada destilador
A água desperdiçada pelos três destiladores é proveniente da Companhia de Água e
Esgotos da Paraíba (CAGEPA) e dos poços do IFPB, e recebem tratamento adequado para a
destinação ao consumo humano, mesmo assim, foram realizadas análises para a confirmação de
sua qualidade e para definir meios para a sua reutilização.
A análise bacteriológica tem como objetivo a caracterização e monitoramento da
qualidade da água por meio da confirmação da ausência ou presença de microrganismos
prejudiciais à saúde humana. Segundo o Manual Prático de Análise de Água da FUNASA (2009, p.
10), a água potável não deve conter microrganismos patogênicos e deve estar livre de bactérias
de contaminação fecal. Como indicadores de contaminação fecal são eleitas como bactérias de
referência as do grupo coliformes. O principal representante desse grupo de bactérias chama-se
Escherichia Coli.
As análises físico-químicas realizadas nas amostras de água descartada pelos três
destiladores foram acidez total e carbônica, condutividade elétrica, pH e temperatura.
Quantificação do volume mensal e anual de água desperdiçada em cada laboratório
Com fundamentação no Manual de Saneamento da FUNASA, realizou-se a medição da
vazão de água desperdiçada. Esse procedimento foi feito por meio da contagem do tempo gasto
para que essa água enchesse completamente um cilindro graduado de 1000 ml. Em seguida
realizou-se o mesmo processo com a água destilada produzida, até que a mesma atingisse 100 ml
da proveta.
Executou-se o procedimento descrito três vezes em cada destilador, realizou-se a média
aritmética entre os valores de tempo encontrados e calculou-se a vazão total e anual da água
desperdiçada e a capacidade de produção de água química pelos destiladores. Para calcular os
valores do desperdício de água mensal e anual foi necessário estimar o tempo em que cada

destilador opera.
O destilador 1 e 3 possuem demandas altas, logo são necessários cerca de 60 litros de
água destilada por semana para suprir as necessidades dos laboratórios nos quais esses se
localizam. O valor estimado para ambos destiladores são de 4 horas por dia, tempo necessário
para encher um galão de 20 litros de água durante 3 dias por semana.
O destilador 2 possui uma demanda relativamente baixa. A água destilada produzida por
ele é destinada apenas para as análises físicas do solo. O valor estimado para esses destilador foi
de 4 horas por dia, tempo necessário para encher um galão de 20 litros durante 1 dia na semana.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análises físico-químicas e bacteriológicas
Foram coletadas três amostras da água desperdiçada, sendo uma para cada destilador, e
realizaram-se as análises bacteriológicas e físico-químicas, sendo essas: acidez total, acidez
carbônica, condutividade elétrica, pH e temperatura. Os resultados dessas análises estão
dispostos na Tabela 2:
Tabela 2 – Resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas das amostras dos três
destiladores.

Análises Físicoquimicas

Análises
Bacteriológicas

Parâmetros físicoquímicos
Acidez total
Acidez carbônica
Condutividade
elétrica
pH
Temperatura
Parâmetro
microbiológico

Destilador 1: marca
De Leo
10 mg/L
Total carbônica

Destilador 2:
marca Marte
13 mg/L
9 mg/L

Destilador 3: marca
Quimis
11,76 mg/L
11,76 mg/L

120 µS/cm

122 µS/cm

147 µS/cm

6,45
31,3 °C

6,46
47,8 °C

6,86
56,5 °C

Teste presuntivo

Teste confirmativo

Coliformes totais

Quatro tubos positivos (positivo apenas
para a amostra de água do destilador 2:
marca Marte)

Ausência em 100 ml

Coliformes
termotolerantes

Ausência em 100 ml

Volume mensal e anual da água desperdiçada
 Destilador 1: marca De Leo
Primeiramente, calculou-se o tempo em que o destilador opera mensalmente. Como o
destilador 1 opera 3 dias na semana, durante 4 horas por dias, multiplica-se esses valores para
obter-se a quantidade de horas semanais. Encontrando-se o valor de 12 horas por semana
multiplica-se por 4 semanas que equivalem a 1 mês, logo o destilador opera por 48 horas ao mês.
A vazão de água destilada e da água de descarte desse destilador foi medida

manualmente. Por meio de medição direta utilizando-se a média aritmética entre os três tempos
gastos na medição, encontrou-se os seguintes valores: Para se adquirir 1 litro de água destilada
são gastos 827 segundos, enquanto são gastos apenas 15 segundos para o desperdício de 1 litro
de água.
Realizando-se a regra de três encontrou-se que o referido aparelho produz 4 L/h de água
destilada e que são desperdiçados 240 L/h de água potável.
Através do valor da vazão encontrado é possível calcular o desperdício mensal e anual
pelo destilador 1. Como o destilador opera 48 horas por mês, multiplica-se esse valor pela vazão
de água desperdiçada. Através da quantidade de litros de água desperdiçados por mês pode-se
encontrar a quantidade anual multiplicando-se por 12 meses que é equivalente a um ano.
Constatou-se que o que o destilador 1 desperdiça 11.520 litros/mês, totalizando 138.240
litros/ano.
 Destilador 2: marca Marte
Primeiramente, calculou-se o tempo em que o destilador opera mensalmente. Como o
destilador 2 opera 1 dia na semana, durante 4 horas por dia, multiplica-se esse valor por 4
semanas que equivalem a 1 mês, logo o destilador opera por 16 horas ao mês.
A vazão de água destilada e da água de descarte desse destilador foi medida
manualmente. Por meio da média aritmética entre os três tempos gastos na medição, encontrouse os seguintes valores: Para se adquirir 1 litro de água destilada são gastos 970 segundos,
enquanto são gastos apenas 26 segundos para o desperdício de 1 litro de água.
Realizando-se a regra de três encontrou-se que o referido aparelho produz 3,7 L/h de
água destilada e que são desperdiçados 138,5 L/h de água potável.
Por meio dos resultados encontrados observa-se que para a produção de 3,7 litros de
água destilada, desperdiça-se 138,5 litros por hora de água potável.
Através do valor da vazão encontrado é possível calcular o desperdício mensal e anual
pelo destilador 2. Como o destilador opera 16 horas por mês, multiplica-se esse valor pela vazão
de água desperdiçada. Através da quantidade de litros de água desperdiçados por mês pode-se
encontrar a quantidade anual multiplicando-se por 12 meses que é equivalente a um ano.
Constatou-se que o que o destilador 2 desperdiça 2.216 litros/mês totalizando 26.592 litros/ano.
 Destilador 3: marca Quimis
Primeiramente calculou-se o tempo em que o destilador opera mensalmente. Como o
destilador 3 opera 3 dias na semana, durante 4 horas por dias, multiplica-se esses valores para
obter-se a quantidade de horas semanais. Encontrando-se o valor de 12 horas por semana e
multiplica-se por 4 semanas que equivalem a 1 mês, logo o destilador opera por 48 horas ao mês.
De acordo com o Manual de Instruções do destilador Quimis (QUIMIS, 2014), esse
equipamento possui a vazão de água de descarte de 240 litros, rendendo 10 litros de água

destilada por hora. Assim são desperdiçados 240 litros por hora, logo multiplicando por 48 horas
encontra-se o valor de litros descartados ao mês. Através da quantidade de litros de água
desperdiçados por mês pode-se encontrar a quantidade anual multiplicando-se por 12 meses que
é equivalente a um ano. Constatou-se que o que o destilador 3 desperdiça 11.520 litros/mês
totalizando 138.240 litros/ano.
A Tabela 3 apresenta o resumo resultados obtidos para a produção de água destilada e
água desperdiçada de cada destilador, na qual é possível observar os valores mensais, anuais e
totais dessas águas.
Tabela 3 - Valores mensais da água destilada e da água desperdiçada de cada destilador.
Período
Mensal

Anual

Água produzida

Destilador 1

Destilador 2

Destilador 3

Totais

Água destilada

192 L/mês

59,2 L/mês

480 L/mês

731,2 L/mês

Água desperdiçada

11.520 L/mês

2.216 L/mês

11.520 L/mês

25.256 L/mês

Água destilada

2.304 L/ano

710,4 L/ano

5.760 L/ano

8774,4 L/ano

Água desperdiçada

138.240 L/ano

26.592 L/ano

138.240 L/ano

303.072 L/ano

Soluções para a destinação da água desperdiçada pelos destiladores
Para que as soluções para a destinação da água desperdiçada pelos destiladores sejam
viáveis, os custos financeiros comparados com as vantagens que o reúso traria consigo devem ser
inferiores. Entretanto o benefício ambiental que essa alternativa pode proporcionar, caso seja
aplicada, é incalculável e inestimável.
Por meio da análise da estrutura da planta do IFPB e dos blocos em que se encontram os
destiladores buscou-se as melhores soluções para a destinação dessa água desperdiçada. Como
as amostras de água descartadas pelos destiladores apresentaram valores de parâmetros de
potabilidade ideais para a destinação ao consumo humano, as soluções visam essa alternativa.
No interior do Instituto, na lateral direita da biblioteca, existe uma cisterna. O laboratório
de Química I (03), em que se encontra o destilador 1, localiza-se ao lado dessa cisterna. A
proposta de reúso da água desperdiçada por esse destilador seria a instalação de um bocal na
mangueira por onde essa água percorre e, posteriormente, uma canalização (a) nesse bocal,
saindo do laboratório e dirigindo-se até a cisterna (b) (figura 2). Essa água seria bombeada pela
cisterna para as outras tubulações existentes no Instituto, destinando-se principalmente à
atividades relacionadas com o ser humano, como a higienização corporal, lavagem de alimentos,
entre outros.
O destilador 2 (marca Marte) e o destilador 3 (marca Quimis) localizam-se próximos ao
poço existente dentro do campo de futebol do Instituto. A construção de uma canalização em
que haja a união das tubulações dos dois destiladores destinando a água desperdiçada para o
poço é uma solução viável do ponto de vista financeiro e ambiental. Semelhante a proposta do
destilador 1, seria instalado um bocal nas mangueiras de ambos destiladores por onde essa água

percorre e, posteriormente, unido a esse bocal, uma canalização (a), saindo do laboratório de
Análise Bacteriológica de Água (36), no caso do destilador 3, e uma canalização (b) saindo do
laboratório de Análises Físicas do Solo (10), no caso do destilador 2. Ao chegar próximo à escada
do Bloco 2, ambas as canalizações se encontrariam e se uniriam (c), formando apenas uma
tubulação (d). Essa tubulação passaria pela lateral do campo de futebol até o seu destino final, o
poço (e) (Figura 3). Como a água desperdiçada seria canalizada para o poço, o seu uso poderia ser
destinado tanto para consumo humano, como para a irrigação do próprio campo de futebol.

Figura 2 - Esquema de canalização
da água desperdiçada pelo
destilador 1e o reservatório
(cisterna).

Figura 3 – Esquema de canalização
da água desperdiçada pelos
destiladores 2 e 3.

Cálculo da economia financeira caso sejam implantadas as soluções propostas
No ano de 2011, a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, atualizou a sua estrutura
tarifária em 16,93%, para todas as categorias. O IFPB, órgão federal, se enquadra na categoria
público e os valores da tarifa de água e esgotos cobrados pela CAGEPA estão apresentados na
Tabela 4. Como a água desperdiçada pelos destiladores é um efluente e destina-se a tubulação
de águas residuárias, inclui-se no cálculo da economia, além da tarifa de água, a tarifa de esgoto
que é de 100% do valor da água.
Com os valores que foram encontrados na pesquisa e que estão expostos a seguir, podese observar que a implantação do projeto não seria um gasto para o IFPB, mas sim uma forma de
economia. Afinal, a água seria reutilizada pela própria Instituição, fazendo com que houvesse
uma redução da quantidade de água que é utilizada, logo reduziria também o valor pago pela
água proveniente da CAGEPA.

Tabela 4 – Estrutura tarifária da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – Categoria Público
(CAGEPA, 2011).
ESTRUTURA TARIFÁRIA
Vigência: 01/06/2011 – Reajuste: 16,93 %
CATEGORIA PÚBLICO
FAIXAS DE CONSUMO MENSAL

ÁGUA

ESGOTO

(A + E)

%ESGOTO

Tarifa mínima - Consumo até 10 m³

42,42

42,42

84,84

100%

acima de 10 m³ (p/m³)

7,12

7,12

100%

Utilizando-se os valores da Tabela 4, foram calculados os valores da tarifa de água mensal
para cada destilador, acrescentando também o valor relativo à tarifa de esgoto.
Apenas o destilador 2 apresenta consumo mensal inferior a 10 m³ ao mês, logo, de acordo
com a tabela 4, o valor da tarifa utilizado será relativo à tarifa mínima, para água e esgoto. Os
destiladores 1 e 3 apresentam consumo mensal superior a 10 m³ ao mês, logo, de acordo com a
estrutura tarifária da CAGEPA (Tabela 5), para calcular a sua tarifa de água usas-se a seguinte
equação:
T t = [T m + (C m – 10) x T m³ ] x 2
(1)

equação

Sendo:
Tt = Tarifa total
Tm = tarifa mínima
Cm = consumo mensal
T m³ = tarifa por metro cúbico
Os valores obtidos para as economias de água mensal e anual estão apresentados na
Tabela 5. Para o cálculo anual, admitiu-se que o consumo mensal seja constante durante todos os
meses, bastando apenas multiplicar o valor encontrado por 12 meses, equivalente a um ano,
caso o IFPB implemente o reúso da água desperdiçada por esse aparelho.
Tabela 5 – Valores das economias de água.
Período
Mensal
Anual

Destilador 1
R$ 106,48
R$ 1.277,76

Destilador 2
R$ 84,84
R$ 1.018, 08

Destilador 3
R$ 106,48
R$ 1.277,76

Totais
R$ 297,80
R$ 3.573,60

CONCLUSÕES
Em um cenário ideal, o desperdício de água seria mínimo, a população mundial pensaria
no seu compromisso com o meio ambiente antes de agir e a técnica de reúso seria uma

alternativa presente no nosso dia-dia. No entanto, não é bem isso que acontece. O desperdício
de água potável ocorre em todos os níveis da sociedade, seja numa residência, seja numa
instituição de ensino e pesquisa como o IFPB, conforme se evidenciou nesse projeto,
considerando-se apenas os destiladores do Campus João Pessoa.
Através dos resultados obtidos, observa-se que o volume total de água desperdiçada
pelos destiladores é de 25.256 litros por mês e 303.072 litros por ano. Logo o valor da economia
financeira anual total é de R$ 3.573,60 por ano, caso fossem implementadas as propostas
sugeridas. Essas propostas têm como objetivo principal a diminuição desse desperdício visando o
reúso dessas águas. O problema não foi resolvido, mas caso o projeto seja colocado em prática,
as vantagens financeira e principalmente ambiental não irão se equiparar com os gastos das
obras para a destinação das águas. Além disso, esse valor econômico poderia estar sendo
aplicado pelo Governo Federal na melhoria da estrutura da própria Instituição.
Assim, as implantações das soluções propostas dependem não só da elaboração de um
projeto, mas, principalmente da vontade política e da Instituição, por meio da destinação de
verbas para a execução desse projeto.
Como recomendação para pesquisas futuras, sugere-se que sejam calculados os custos de
implementação real do projeto de pesquisa ora apresentado, com a finalidade de identificar o
período de retorno do investimento.
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RESUMO

As atividades previstas a serem executadas em conjunto com a comunidade do IFPB Campus Picuí, estarão pautadas
na qualificação para produção do sabão ecológico e agregação de valor ao produto, juntamente com uma palestra
educativa sobre a importância da reciclagem do óleo e seus efeitos danosos sobre o meio ambiente. A partir da
qualificação, a comunidade terá como oportunidade - uma fonte alternativa de geração de renda, a sensibilização
para com a preservação do meio ambiente e, por fim, um estudo preliminar de educação ambiental, ressaltando o
incentivo a coleta seletiva do óleo de cozinha já usado. Conclui-se que os resultados obtidos na oficina em relação ao
rendimento do óleo, em função da sua produtividade de amostras, foram satisfatórios, visto que, no início da oficina
com apenas 2 litros de óleo residual de fritura foi possível obter 40 amostras Artesanais do sabão ecológico
potencialmente comercial. Pretende-se também, a socialização/divulgação dos resultados do trabalho junta à outras
comunidades, eventos de extensão e órgãos interessados com o propósito de despertar o interesse da população em
refletir sobre a problemática do óleo e sua reciclagem.
PALAVRAS-CHAVE: Reciclagem, Óleo de Fritura, Meio Ambiente, Empreendedorismo.

WORKSHOP OF EXPLOITATION OF RESIDUAL OIL FRYING IN PRODUCTION OF SOAP IN THE CITY
OF ECOLOGICAL PICUÍ - PB
ABSTRACT

The activities planned to be implemented in conjunction with community IFPB Picuí Campus, will be guided in
qualifying for production of ecological soap and adding value to the product, along with an educational talk about
the importance of recycling oil and its harmful effects on the environment. From the qualification, the community
will have an opportunity - an alternative source of income generation, awareness towards preserving the
environment and, finally, a preliminary study of environmental education, emphasizing the incentive selective
collection of cooking oil already used. We conclude that the results obtained in the workshop over the yield of oil,
depending on their productivity samples were satisfactory, since the beginning of the workshop with only 2 liters of
waste frying oil was possible to obtain 40 samples of Handcrafted potentially commercial ecological soap. We also
intend, socialization / dissemination of results of joint work with other communities, outreach events and bodies
concerned with the purpose of awakening the interest of the population to reflect on the issue of oil and its
recycling.

KEY-WORDS: Recycling, Frying Oil, Environment, Entrepreneurship

INTRODUÇÃO
A crescente importância da preservação ambiental e do despertar da conscientização por
parte das comunidades sobre os malefícios que o descarte incorreto de resíduos pode acarretar
mostram a evidente relevância que a destinação correta do óleo usado para alimentação
representa. A partir deste resíduo, com pouco investimento podem ser obtidos produtos com
valor agregado, como o biodiesel, sabão e derivados. Segundo, o levantamento sobre a situação
do saneamento, a partir dos dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) do
ministério da saúde, no município de Picuí, aponta que em 2013 uma taxa de apenas 25% de
famílias possui rede coletora de esgoto nas casas, proporcionando um nível alarmante de
contaminação no descarte do óleo, principalmente restaurantes, bares, lanchonetes e nas
residências, comprometendo as tubulações com incrustações e entupimentos até o lençol
freático chegando aos mananciais de abastecimento público cada dia mais escasso e raro por
conta da grande seca que assola em toda região.
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). Em várias cidades do Brasil, o óleo de fritura é
reutilizado de forma inteligente, proporcionando benefícios ao meio ambiente e geração de
renda em comunidades ociosas pelo desemprego. Os aspectos importantes da reciclagem e
beneficiamento do óleo residual são principalmente, sanitários, ambientais, econômicos, sociais,
educacionais, políticos e institucionais. Neste trabalho frisa a produção de sabão ecológico
destacando os aspectos ambientais e sociais e econômicos.
Drashirley (2003), diz que o sabão foi inventado no ano de 600 a.C. pelos fenícios que
usavam terra argilosa contendo calcário ou cinzas de madeira. Usado em Roma no século IV,
apenas para lavar os cabelos. O sabão sólido apareceu no século XIII, quando os árabes
descobriram o processo de saponificação com a mistura de óleos naturais, gordura animal.
Uma vez que óleos e gorduras são ésteres, eles sofrem reação de hidrólise ácida ou
básica. A hidrólise ácida produzirá simplesmente o glicerol e os ácidos graxos constituintes. Já a
hidrólise básica produzirá o glicerol e os sais desses ácidos graxos. Pois bem, esses sais são o que
chamamos de sabão. Assim, ao aquecer gordura em presença de uma base, realizamos uma
reação química que produz sabão. Essa reação, a hidrólise básica de um triéster de ácidos graxos
e glicerol, é chamada de saponificação (PERUZZO; CANTO, 2003).
Quem lida diariamente com grandes quantidades de óleo de cozinha muitas vezes tem
dificuldades para descartá-lo. A simples atitude de não jogar o óleo de cozinha usado
diretamente no lixo ou no ralo da pia pode contribuir para diminuir o aquecimento global e
proteger as águas dos rios, pois a decomposição do óleo de cozinha emite gás metano na
atmosfera e o mesmo é um dos principais gases que causam o efeito estufa que contribui para o
aquecimento da Terra (LOPES, BALDIN 2009). O objetivo principal deste trabalho é motivar e
conscientizar a comunidade através de uma oficina de fabricação do sabão ecológico, quanto à
forma correta de reciclar e reutilizar de modo sustentável o óleo de cozinha usado, com o
propósito empreendedor, gerando oportunidades inovadoras para alunos e geração de rendas
para a comunidade.

MATERIAIS E MÉTODOS
A produção do Sabão Ecológico foi executada no formato de oficina no laboratório do
IFPB Campus Picuí com a participação da comunidade do curso Superior de Agroecologia, em
torno de 40 participantes. Seguindo com as atividades da produção do sabão artesanal, o
primeiro passo foi realizar a coleta do óleo residual em lanchonetes da cidade e armazena-lo,
posteriormente iniciou-se uma oficina na qual foi possível executar as etapas do processo de
fabricação do sabão juntamente com a participação de alunos, professores e servidores. Para
cumprir as etapas de produção foi utilizada a seguinte receita caseira;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 L de Óleo Residual;
500 g Hidróxido de Sódio;
300 ml de Álcool com essência de Eucalipto;
1 L de Água Destilada;
1 colher de pau;
Fita dupla face;
Folhas de plástico (Embalagem);
Etiquetas identificadoras;
Folha de papel
Fôrmas em 2 formatos ( Girassol e Coração);
EPI’s (Luvas, Jaleco, Máscara).

Primeiramente foi adicionado 500g de Hidróxido de sódio em um recipiente Becker de
plástico e dissolvido cuidadosamente em 1 l de água destilada, a solução foi submetida ao
aquecimento leve brando de 50°C, após dissolver acrescentou-se 500 ml de álcool com a essência
de eucalipto, em seguida foi adicionado 2 l de óleo residual de fritura recém-filtrado com o
intuito de eliminar os resíduos presente, depois de realizado os procedimentos supracitados foi
revolvido todos os materiais com o auxílio de uma colher de pau por 15 min até formar
homogeneidade, onde ocorreu o processo de saponificação dando origem ao Sabão Ecológico.
Posteriormente o sabão foi armazenado em uma fôrma de plástico, onde ficou por 48 horas até
alcançar consistência para o corte, após esse período iniciou-se o trabalho da modelagem
artesanal nas peças agregando de valor ao produto. Como ilustra a figura 1.

Figura 1: Mosaico Ilustrando o beneficiamento do sabão ecológico através do
artesanato agregando valor ao produto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante da temática foi montada uma oficina com 40 pessoas, onde assuntos relevantes,
tais como ambientais sociais e econômicos foram abordados por meio de uma palestra
educativa. A visão ampla sob este trabalho nos destina a novos rumos tal como a projeção de
uma oficina que envolva e beneficie a comunidade externa, carente do município, a princípio a
perspectiva será trabalhar com o empreendimento da química para a obtenção de materiais de
limpeza, derivados de resíduos recicláveis, dentre eles o Sabão Ecológico.
Para se implantar um plano de reciclagem do óleo residual no município de Picuí- PB
serão necessárias parcerias com entidades públicas, educativas e sociais (prefeitura, escolas,
cooperativas, associações, etc.), com o intuito de promover uma destinação correta do óleo
residual e assim incluindo nas etapas de produção e beneficiamento do sabão ecológico um
maior numero de pessoas em situação de vulnerabilidade social, permitindo assim, que as
comunidades beneficiadas tenham maior engajamento na produção por meio de oficinas, onde
se podem adquirir conhecimentos para a obtenção do sabão ecológico e sua forma de agregar
valor ao produto, a exemplo da modelagem artesanal e assim comercializa-lo de forma individual
ou coletiva.
CONCLUSÃO
Diante do exposto conclui-se que os resultados obtidos em relação ao rendimento do óleo
em função da sua produtividade de amostras foram satisfatórios, visto que, no início da oficina
com apenas 2 litros de óleo residual de fritura foi possível obter 40 amostras do sabão ecológico
potencialmente comercial, inserindo a reciclagem do óleo na cadeia econômica do município,
salientando que o enfoque da temática além da geração de renda também é uma alternativa de

minimizar os efeitos negativos no meio ambiente, com o propósito, também, de despertar o
interesse da população em refletir sobre a problemática do óleo para o meio ambiente.
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RESUMO
No estado do Tocantins a produção da agricultura
familiar de hortifrutigranjeiros está aumentando e
contribuindo para o crescimento da economia, mas
possui gargalos logísticos que dificultam o
desenvolvimento do setor agrícola, que estão
presente ao longo do fluxo das atividades de
armazenagem, embalagens, transporte e distribuição
dos produtos, gerando perdas de clientes nacionais e
internacionais, devido aos custos elevados de
logística, que são causados pelo tipo de modal mais
usado, rodoviário, e pela falta de investimento em
infraestrutura logística, tanto do setor privado quanto
do setor público.

Nesse contexto a pesquisa tem o objetivo de
apresentar o sistema logístico da produção dos
agricultores familiares do reassentamento São
Francisco no município de Porto Nacional- TO. Onde
foi identificado através da pesquisa de campo com
aplicação do questionário, que as atividades de
logísticas (armazenagem, embalagens e transportes)
não são praticadas de forma correta, assim havendo
prejuízos aos produtores, por apresentar perdas
significativas.

PALAVRAS-CHAVE: logística, agricultura familiar, hortifrutigranjeiros, reassentamento São Francisco.

THE LOGISTICS OF PRODUCTION SYSTEM OF THE RESETTLEMENT HORTIFRUTIGRANJEIRO SÃO
FRANCISCO IN PORTO NACIONAL-TO
ABSTRACT
In the state of Tocantins production of horticultural
farming family is growing and contributing to the
stabilization of the economy , but has logistical
bottlenecks that hinder the development of the
agricultural sector , which are present along the flow of
the storage , packaging , transport and distribution
activities products , generating losses of national and
international clients due to high logistics costs , which
are caused by the type of modal most used road , and
the lack of investment in logistics infrastructure , both
the private sector and the public sector. In this context,

the study aims to present the production logistics
system of family farmers resettlement San Francisco in
the city of Porto Nacional , TO. Where was identified
through field research with the questionnaire, the
activities of logistics (warehousing , packaging and
transportation) are not applied correctly , so there
losses to producers , as significant losses

KEY-WORDS: logistics, Family Farming, Hortifrutigranjeiro, Resettlement São Francisco.

O SISTEMA LOGÍSTICO DA PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DO REASSENTAMENTO SÃO
FRANCISCO EM PORTO NACIONAL- TO
1. INTRODUÇÃO
No Brasil, a logística ao longo dos anos vem ganhando importância, principalmente no
setor agropecuário, que necessita de um eficiente manuseio dos produtos, armazenamento e
distribuição dos produtos, para que estes cheguem ao cliente final com qualidade e o mínimo
possível de perdas. Um dos ramos que necessita dessa eficiência logística é o de
hortifrutigranjeiros.
Atualmente a cadeia de produção de hortifrutigranjeiros está conquistando mais espaço e
importância no estado do Tocantins, apresentado uma evolução, com o auxílio das políticas
públicas, devido ao grande potencial de crescimento, no qual o Estado apresenta uma
infraestrutura composta pelo modal rodoviário e ferroviário que cortam o estado, o que
proporciona ao agricultor uma melhor escolha de modal e economia nos custos de transportes,
sendo que o mais utilizado pelos agricultores é o modal rodoviário (FIGUEIREDO, 2013).
A agricultura familiar tem uma grande importância para o nosso país, sendo responsável
por abastecer grande parte do mercado interno, fornecendo diversos tipos de alimentos como:
frutas, verduras, hortaliças e pequenos animais, que chegam as casas de todos os brasileiros
diariamente.
No entanto, observa-se muitas problemáticas na gestão da logística no Brasil, em todo o
processo da cadeia de produção, envolvendo principalmente a armazenagem dos produtos, tipo
adequado das embalagens, os modais disponíveis de transporte e o canal de distribuição,
apresentando gargalos que podem ser ocasionado por vários fatores como: a falta de
conhecimento dos agricultores em relação ao uso incipientes das práticas logísticas, ocasionando
significativas perdas ao longo de todo processo logístico dos produtos; falta de investimento na
infraestrutura; o modelo de produção logística utilizada e a perecividade dos produtos.
Nesse contexto, a logística possui fundamental importância no Tocantins, desde o preparo
das áreas, aquisição de insumos para o plantio até a entrega dos produtos, ao cliente final, é
responsável por garantir a eficiência das informações, armazenagem, estoque, manuseio,
embalagem, transporte e distribuição, no momento certo, no tempo certo e na quantidade certa,
assim alcançando a satisfação do cliente.
No reassentamento São Francisco, em Porto Nacional, parte desse processo logístico é o
que poderá garantir que os produtos tenham qualidade e o mínimo possível de perdas. No
entanto, percebem-se problemas logísticos como a falta de técnicas ligadas ao manuseio,
transporte e a estocagem de alimentos, portanto a pesquisa pretende fazer o estudo do sistema
logístico e propor melhorias, assim aumentando a produção, faturamento e contribuindo para
que o potencial de hortifrutigranjeiros do Tocantins continue crescendo, obtendo mais
investimentos, projetos e atraindo investidores, portanto proporcionando a melhoria de vida dos
agricultores familiares e dos consumidores com preços mais baixos.

1.1 Logística
A Logística envolve vários processos como o fluxo de informações e interação, o
transporte a ser utilizado na distribuição, o armazenamento adequado, o manuseio dos produtos
e as embalagens utilizadas para cada tipo de produto (BOWERSOX; CLOSS, 2010).
No Brasil a logística vem evoluindo com o passar dos anos, adquirindo sofisticação e
transformações, mostrando que a sua eficiência proporciona diversos benefícios como: a
diminuição dos custos do processo; melhor qualidade dos produtos; aumento da competitividade
da empresa.
Apesar de todos os benefícios que um eficiente processo logístico proporciona, devido à
falta de infraestrutura adequada causa atrasos das entregas, consequentemente ocasiona o
descumprimento dos contratos, que geram perdas de clientes nacionais e internacionais, que
geralmente são causados pela falta de investimento do setor público na infraestrutura logística.
Segundo a CONAB- Companhia Nacional de Abastecimento (2005, p.5), “Os segmentos da
logística (transporte, armazenamento, processamento industrial e distribuição) são pontos
críticos devido ao papel estratégico de apoio a produção e a comercialização”. Para NAVES
(2007), a falta de investimento nesses segmentos logísticos, inviabiliza o crescimento produtivo
do setor, que resulta em elevado custo de logística, assim afetando a competitividade e aumento
dos preços, causando perdas na participação brasileira no mercado internacional.
Portanto existem muitos gargalos logísticos em nosso país que precisam ser resolvidos
com investimentos nos modais como: o ferroviário que tem um baixo custo e grande capacidade
de carregamento; no hidroviário que é o mais barato, assim diminuindo a dependência do modal
rodoviário, que tem um custo alto, e atualmente é o mais utilizado; nos armazéns, que estão com
déficit na capacidade e nos portos que estão obsoletos. Essas melhorias proporcionarão que os
nossos empresários de todos os setores da economia consigam ser mais competitivos e
consequentemente aumentar a lucratividade com produtos com preços acessíveis á população.
No Estado do Tocantins podemos notar que a logística esta ganhando espaço e
investimentos tanto do governo quanto do setor privado, por estar presente em diversos setores
da economia, sendo que atualmente o principal alvo desses investimentos é na agricultura como
um todo, envolvendo os agricultores de grande escala de produção á agricultura familiar, em que
está última possui uma importância para a economia interna. Apesar disso, o Tocantins ainda
apresenta muitos gargalos logísticos relacionados à infraestrutura de transportes e
armazenamento.
Para que os agricultores familiares tenham uma boa gestão é necessário ter uma
preocupação com o sistema logístico utilizado, pois o cuidado com os produtos devem começar
desde o plantio até a entrega ao cliente final, para que os produtos tenham qualidade.
As principais etapas logísticas na agricultura são: armazenagem, embalagens e o
transporte. Em relação ao transporte, é considerado um dos maiores gargalos logísticos, pois há
pouco investimento por parte do setor público, tanto em relação à conservação e aumento da já
existente quanto da disponibilização de outros modais de transportes mais baratos.
A matriz de transportes é consequência direta da opção estratégica, adotada no inicio
dos anos 50, de privilegiar a rodovia em relação aos outros modais de transportes e da
posterior redução da capacidade de investimentos do Estado em infraestrutura (NAVES,
2007, p.7).

Notamos que nos dias atuais a estratégica do setor público, dos anos 50, ainda é seguida,
o que é observado através do investimento do Estado em cada modal de transporte no Brasil
conforme a CNT- Confederação Nacional do Transporte, 2014, descrito no gráfico abaixo:

Figura 1 - Investimento em Transporte da União por modal (10,41 bilhões)
Através desses dados podemos observar que o modal rodoviário recebe 78,7% dos
investimentos federais, mostrando que há prioridade do modal rodoviário em relação aos outros
e que também há um aumento do investimento no modal ferroviário, no qual está aumentando a
sua malha no decorrer das últimas décadas, temos como exemplo a ferrovia Norte- Sul, que
representa um grande investimento na infraestrutura logística do país.
Portanto essa priorização dos investimentos e incentivos ao modal rodoviário reflete na
opção e escolha do modal que será utilizado para o transporte dos produtos, ou seja, na
estratégia logística. No gráfico abaixo demonstra a matriz de transporte do país:

Figura 2 - Matriz de Transporte
De acordo com o gráfico, o modal mais utilizado no Brasil é o Rodoviário com 52%,
seguido do ferroviário com 30%, hidroviário com 13%, apesar do aumento da malha ferroviária,
ainda predomina o modal rodoviário, o que gera prejuízos aos empresários, que possuem custo
maior devido o modal rodoviário ser mais caro que outros, onde em outros países que optaram
por investir em outros modais mais barato e com maior capacidade de carga que o rodoviário,
seus empresários tem menos custos com transporte e o risco de não cumprirem contratos devido
ao prazo de entrega é menor do que no Brasil.

No setor agrícola a utilização de mais de um modal de transporte é importante pelo fato
dos produtos serem transportados por longas distâncias, portanto segundo Pires e Griz, (2011,
p.4), “Um funcionamento de um sistema logístico adequado pode fazer com que estas frutas
cruzem regiões de uma forma rápida e eficiente para que o produto chegue em perfeitas
condições no local adequado”.
Portanto observamos que é necessário que no Brasil, os investimentos sejam eficientes
em todos os modais, para que seja possível a integralização destes e assim conseguir atingir um
fluxo logístico eficiente de transportes que é proporcionar aos produtores um transporte rápido,
com preços razoáveis, levando a produção de perecíveis á mercados de longa distância (BALLOU,
2010).
1.2 Agricultura Familiar
A partir do período de colonização, observa- se o surgimento dos moradores nos
aglomerados rurais, que tinham na terra a sua fonte de sobrevivência, podendo ser considerados
agricultores familiares, passando a ter outras caracterizações denominadas como camponeses,
que no decorrer dos anos passaram por varias mudanças, sofrendo a influência dos
acontecimentos políticos, econômicos e sociais, resultando em uma modernização e substituição
da denominação do camponês, lavrador, para agricultor familiar.
Essas mudanças ocorreram com mais evidencias a apartir da década de 50 na qual houve
o incentivo do governo na modernização do setor agrícola e industrial, caracterizada como
Revolução Verde, favorecendo principalmente aos grandes produtores, pois muitos agricultores
familiares não conseguiram acompanhar essa modernização, gerando assim o êxodo rural, tendo
como resultado a concentração de terras aos grandes produtores, caracterizada como latifúndio,
o aumento da produtividade de forma heterogênea.
Segundo Altafin (2009, p. 9), enquanto a grande propriedade voltada á monocultura de
exportação recebia estímulos e garantias dos governantes, esse mosaico de formas
camponesas ligadas a cultivo alimentares dirigidos ao estabelecimento interno era
colocado á margem das políticas públicas.

As consequências disso persistem até os dias atuais, onde no Brasil, observamos essa
concentração de terra. Portanto apesar do crescimento da produção da agricultura familiar, os
grandes produtores ainda ocupam 75,7% da área agrícola do país, sendo que a agricultura
familiar representa 84,4% dos estabelecimentos, ocupando apenas 24,3% da área total e
representando 38% do valor bruto da produção (IBGE, 2006).
Atualmente a agricultura familiar está inserida no mercado econômico moderno, mas
ainda possui mecanismo e técnicas camponesas, ocupando pequenas áreas de terra e
produzindo para subsistência na alimentação familiar e para o comercio interno. Nos últimos
anos percebe- se uma maior importância dada à produção dos agricultores familiares, havendo a
inserção de políticas públicas governamentais, que priorizaram e potencializaram a produção
familiar como: MDA- Ministério do Desenvolvimento Agrário; CONAB e programas de incentivos
á créditos fundiários, que oportunizaram o mercado direcionado para a agricultura familiar,
melhorando o trabalho e a produtividade.
Essa importância foi o resultado da significativa participação da produção dos
agricultores familiares na economia do país, que recebem investimentos tanto do setor público

quanto do privado. Esses incentivos fortalecem a produção de gêneros alimentícios da dieta
básica da população e também alavancam um maior desenvolvimento econômico do país.
De acordo com a SEAGRO- Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária do Tocantins
(2013), da população do Tocantins são 14,5% que vivem da agricultura familiar e para fortalecer
o desenvolvimento desse setor, o governo criou programas como o de compra direta e o de
aquisição de alimentos- PAA. Há também o PRONAF, que financia os projetos dos agricultores
familiares e assentados, com baixas taxas de juros e, em relação ao programa PAA, tem o
objetivo de abrir o mercado para agricultura familiar através da compra pública dos produtos dos
agricultores familiares, que além de fortalecer a produção destes garante uma melhor
alimentação á população que apresenta vulnerabilidade social.
1.3 Hortifrutigranjeiro
No Brasil, o agronegócio é um dos setores mais importantes para o país, contribuindo
para á consolidação da estabilização da economia nacional, assim demonstrando o seu potencial
de crescimento através do aumento da área de plantio e da produtividade, tendo a contribuição
dos importantes segmentos da logística como: o transporte, armazenamento, processamento e
distribuição (CONAB, 2005).
Nesse contexto, a logística envolve diversos processos cujos possuem grande influência
na qualidade dos produtos, como no setor hortifrutigranjeiro, segundo Pires e Griz (2011), trata
de produto de alta perecividade, uma grande quantidade de produtos torna-se inútil ao
consumo, simplesmente pelo fato de não serem transportados e manuseados de forma
adequada dentro do sistema logístico, assim gerando as perdas que são demonstradas no gráfico
abaixo:

Figura 3 - Participação do complexo logístico na perda total do agronegócio
De acordo com o gráfico, as perdas geradas pela ineficiência logística do setor do
agronegócio representam 80%, o que é relativamente alto comparado às perdas causadas por
outros fatores do setor.
Portanto para diminuir as perdas é necessário, de acordo com Trento; Sepulcri; Morimoto
(2011), no momento da colheita da produção deve ser feita de forma planejada e criteriosa,
assim definindo- se o ponto certo de colheita, a maneira mais adequada e o horário mais correto,
tomando- se os devidos cuidados no manuseio, na escolha das embalagens que serão utilizadas e
no transporte da produção até o galpão de armazenamento, processamento e também na

distribuição dos produtos aos clientes finais, assim estabelecendo estratégias logísticas que de
fato diminuam os desperdícios existentes.
O crescimento da produção de hortifrutigranjeiros está ganhando espaço no comércio e
contribuindo para o fortalecimento da economia do país. O Brasil se encontra na terceira posição
na produção de frutas do mundo, tendo uma produção anual acima de 38 milhões de toneladas
anuais, empregando 27% da mão de obra agrícola (IBRAF, 2006 apud PIRES; GRIZ, 2011, p.2).
No estado do Tocantins esse setor estar crescendo com os investimentos do governo,
como exemplo, a criação e implantação da CEASA, “é um espaço organizado para concentrar a
comercialização de hortaliças, frutas, leguminosas, raízes e ovos” (CEASA, 2009). A qual está
atraindo investidores, e abrindo oportunidades aos produtores grandes e aos agricultores
familiares também. Portanto a CEASA tem o objetivo de reunir os produtores e abastecer o
mercado tocantinense e de estados vizinhos, concentrando a comercialização de hortaliças,
frutíferas, tubérculos leguminosas, raízes, pequenos animais abatidos e ovos.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para o presente estudo foi feito uma pesquisa de campo, no reassentamento São
Francisco no município de Porto Nacional- TO, que é definida por Martins (2008), como a
pesquisa que além de utilizar fontes bibliográficas também utiliza questionários e outros
métodos para a coleta de dados na área de estudo, com o intuito de provar as hipóteses das
teorias. Para a realização dessa pesquisa foram feito consultas em livros, sites, revista eletrônica,
artigos e monografias os quais possuem conteúdos relacionados com o tema do presente artigo
que envolve as atividades logísticas de armazenagem, embalagens e o transporte, e também
houve um contato direto com o objeto de estudo através da entrevista estruturada, onde houve
a aplicação do questionário ás 10 famílias que mais produzem. A pesquisa é caracterizada como
exploratória.
Foi feita uma entrevista estruturada onde foi elaborado um questionário misto, no qual
contém alternativas fixas e também um espaço para que o entrevistado de sua opinião, contendo
22 perguntas. As perguntas são relacionadas às atividades do sistema logístico na produção de
hortifrutigranjeiros que são: manuseio, armazenagem, embalagens, transporte e distribuição.
Portanto foram coletadas informações sobre a forma de como as atividades logísticas são
praticadas pelos produtores de hortifrutigranjeiros do reassentamento São Francisco.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O reassentamento São Francisco, no município de Porto Nacional- TO, foi criado pela
Investico S.A., no ano de 2002, a partir da formação do lago da Hidrelétrica Luis Eduardo
Magalhães, em Lajeado- TO, inicialmente o reassentamento São Francisco possuía 40 famílias e
cada família recebeu aproximadamente 8 hectares de terra (SEAGRO, 2013). Possui uma área de
1.871.34 hectares, está situado a 52 km do centro de Palmas- TO. As famílias sobrevivem da
produção de leite e derivados, cana de açúcar, feijão, farinha, hortaliças, gado de corte,
apicultura e avicultura, que comercializam a sua produção nas feiras da Aureny e na Arno 33.
Os resultados obtidos pela pesquisa são apresentados e discutidos nessa seção. No
reassentamento São Francisco, os produtores familiares de hortifrutigranjeiros, cultivam uma
variedade de produtos, sendo que os mais produzidos e vendidos são: Pimenta, coentro, cebola,

cheiro verde, milho, quiabo, jiló, mandioca e galinha. Como os produtores não possuem um
controle da produção e venda, não foi possível identificar o quantitativo relacionado à produção,
gasto com a produção e a renda anual.
Observou- se que na armazenagem são poucos os produtores que de fato armazenam
seus produtos, sendo que os locais não são apropriados para a armazenagem dos alimentos,
causando perdas significativas. Devido a isso nota- se que a maior preocupação dos produtores
estar relacionada ao plantio e a colheita, onde fizeram cursos de capacitação nessa área como:
técnicas agrícolas; adubo orgânico e agricultura familiar. Também alguns produtores utilizam a
irrigação (gotejamento e aspersão). Apesar dessa capacitação, também foi detectada perdas na
colheita.
Identificou- se que todos os produtores utilizam embalagens, sendo que não existe
padronização no tipo de embalagens utilizadas por cada produtor. Eles se utilizam de: sacola
plástica; saco de plástico; rede plástica; garrafa pet e caixa de plástico para empacotamento e
transporte de seus produtos.

Figura 4 - Tipos de embalagens utilizadas pelos produtores
De acordo com o gráfico, observamos que os produtores utilizam mais de um tipo de
embalagem e as mais utilizadas são: a sacola plástica representando 100%, seguida da caixa de
plástico com 80% e o saco plástico 70%. Também foi identificado que existem perdas devido a
embalar os produtos de forma incorreta, que representa 5%.
Com a pesquisa contatou- se que as atividades logísticas não estão sendo feitas de forma
eficiente pelos agricultores familiares de hortifrutigranjeiros do reassentamento São Francisco,
devido a vários motivos como: o pouco conhecimento das atividades logísticas (armazenagem,
embalagens e transporte); a falta de investimento na infraestrutura, tanto dos produtores
quanto do setor público, por não terem estradas asfaltadas, uma associação, local correto para
armazenar, transporte eficiente e entre outros. Em consequência disso, os produtores tem
perdas significativas causadas pelos gargalos logísticos, os quais podem ser em sua maior parte,
resolvidos com a melhoria dessas atividades.
Constatou- se, também, que outra atividade que apresenta gargalos é a de transportes,
onde o custo é alto, devido ao tipo de modal que é utilizado pelos produtores (caminhonete e
ônibus), e não foram identificadas perdas relacionadas ao transporte. Através das informações
coletadas com os produtores, foi possível identificar que o transporte é feito da seguinte forma:

Figura 5 - Fluxo do sistema de transporte mais utilizado pelos produtores de
Hortifrutigranjeiros do reassentamento São Francisco.
Nessa figura temos ilustrado o fluxo do sistema de transporte mais utilizado pelos
produtores de hortifrutigranjeiros do reassentamento São Francisco, onde observa- se que os
produtos saem das casas e são colocados em uma caminhote, a qual várias famílias usam e
contribuem com o combustível, e são levados até o ponto onde pegam o ônibus, depois
transportam os produtos até as feiras da Aureny1 e no comércio do centro de Taquaralto- To.
4. CONCLUSÃO
Com o exposto pela presente pesquisa conclui- se que existem muitos gargalos logísticos
nos setores da economia, especificamente no de hortifrutigranjeiros, devido à falta de
investimento em infraestrutura logística, principalmente nas atividades de armazenagem e
transportes. No Brasil, a produção agrícola aumentou, mas a quantidade de armazéns não
acompanhou o ritmo de crescimento da produção, devido a isso, vários estados, inclusive no
Tocantins, existe o déficit de armazéns.
No transporte os problemas logísticos são maiores, devido o modal de transporte mais
utilizado ser o rodoviário, que apresenta estradas mal conservadas, fretes com alto custo e entre
outros. Ainda não existe uma intermodalidade eficiente no país, pois a malha ferroviária é
insuficiente, e as hidrovias são pouco utilizadas. Isso torna difícil para que nossos empresários e
produtores consigam diminuir os custos com transportes, assim perdem concorrência e clientes
devido aos atrasos que podem ocorrer nas entregas dos produtos.
No setor do agronegócio também são prejudicados por esses gargalos, pois além da
questão da defasagem dos armazéns também tem os problemas da falta de infraestrutura de
transportes. Onde a pesquisa constatou que no setor de hortifrutigranjeiros do reassentamento
São Francisco, os gargalos logísticos apresentaram perdas significativas e os custos logísticos
representam 10%. Portanto, após a análise desses dados observamos que é necessário que no
reassentamento São Francisco crie uma associação que de fato funcione, onde os produtores
investirão em infraestrutura logística (armazenagem, embalagens e transporte), podendo até
criarem um selo que identifique os produtos ao reassentamento São Francisco, é preciso fazer o
controle do quantitativo da produção, custos, perdas e venda, e também é necessário que haja a
capacitação dos produtores as praticas logísticas, pois não basta apenas investir em
infraestrutura também é preciso investir em cursos que tragam o conhecimento necessário.
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RESUMO
A elevada produção de resíduos sólidos
resultante do crescimento da população
acarreta impactos negativos ao meio
ambiente. A compostagem surge como
método capaz de fornecer destinação
adequada a tais resíduos. Este artigo trata de
experimentos de compostagem realizados em
seis tratamentos; sendo dois destes em
recipientes abertos, dois em recipientes
fechados e outros dois em estufas. Além disso

os compostos foram desenvolvidos com e sem
a presença de inoculantes. O objetivo deste
trabalho é verificar qual tratamento resulta em
maior produção de calor. Os parâmetros
monitorados foram a temperatura, pH,
umidade e precipitação. Verificou-se que as
composteiras construídas no interior da estufa
apresentaram elevação de temperatura mais
significativa, bem como atingiram a fase
termofilica
mais
cedo.

PALAVRAS-CHAVE: problemas ambientais, resíduos orgânicos, compostagem.

EVALUATION OF TEMPERATURE INCREASE IN SOLID WASTE COMPOSTING ORGANIC WITH THE
USE OF DIFFERENT TYPES OF TREATMENT
ABSTRACT
Increased production of solid waste resulting
from population growth causes negative
environmental impacts. Composting appears
as a method able to provide proper disposal of
such waste. This article comes to composting
experiments conducted in six treatments; two
of these being in open containers, two in
closed containers and two greenhouses.
Furthermore the compounds were carried out

with and without the presence of inoculants.
The objective of this work is to verify which
treatment results in increased heat
production. The parameters monitored were
temperature, pH, humidity and rainfall. It was
found that the composting constructed within
the greenhouse were most significant
elevation of temperature as well as
thermophilic reached earlier stage.

KEY-WORDS: environmental issues, organic waste composting.

AVALIAÇÃO DO AUMENTO DE TEMPERATURA NA COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS
ORGÂNICOS COM O USO DE DIFERENTES TIPOS DE TRATAMENTO

INTRODUÇÃO
A compostagem é um processo conhecido pelo homem desde a antiguidade, da época de
caçador/recolector. Quando o homem começou a cultivar plantas, observou que as colheitas
eram superiores quando cultivadas junto de montes de vegetação em putrefacção e de estrume
(DAY; SHAW, 2005).
A compostagem é um método de transformação da matéria orgânica em húmus que
servirá como adubo orgânico em áreas agrícolas, jardins, plantas, entre outros. Para se ter um
resultado positivo em relação ao produto final se deve obedecer condições ideais de umidade,
oxigenação, temperatura, concentração de nutrientes (relação C/N), tamanho da partícula e pH.
De acordo com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (2012, p. 36 – 56 – 68) a cidade de
Garanhuns – PE com população de 133.882 pessoas possuem taxa a de geração per capita e
produção de resíduos sólidos de 1,27 kg/hab. dia constituído por cerca de 41,96% de matéria
orgânica (sobras de frutas, sobras de legumes, restos de alimentos, podas, gramas, palhas, sobras
agrícolas, serragem, lodos orgânicos, resíduos orgânicos agroindustriais e industriais).
A faixa de umidade ótima para se obter um máximo de decomposição está entre 40% a
60%, principalmente durante a fase inicial, pois é necessário que exista um adequado suprimento
de água para promover o crescimento dos organismos biológicos envolvidos no processo e para
que as reações bioquímicas ocorram adequadamente durante a compostagem (MERKEL,1981).
O oxigênio é de vital importância para a oxidação biológica do carbono dos resíduos
orgânicos, para que ocorra produção de energia necessária aos microrganismos que realizam a
decomposição. Parte dessa energia é utilizada no metabolismo dos microrganismos e o restante
é liberado na forma de calor. A decomposição da matéria orgânica pode ocorrer por dois
processos: na presença de oxigênio (aeróbio) e na sua ausência (anaeróbio). (OLIVEIRA et al,
2008).
A relação carbono/nitrogênio é de extrema importância para produção de nutrientes
usados pelos microrganismos, essa relação deve ser de 30 e 40:1 ou seja a cada 30 ou 40 de
carbono (resíduos palhosos – vegetais secos) deve-se colocar 1 de nitrogênio (legumes frescos,
resíduos fecais) em que haja uma relação balanceada. A literatura especializada registra, de
forma unânime, que a relação carbono/nitrogênio satisfatória para a obtenção de alta eficiência
nos processos de tratamento biológico dos resíduos sólidos deve situar-se entre 30 e 40:1.
(PEREIRA NETO, 2007, p. 24).
O tamanho da partícula de matéria orgânica que compõe a massa de compostagem também
exerce grande influência. Antes da montagem das pilhas ou leiras de compostagem, os resíduos
devem ser submetidos a uma correção de tamanho. Na prática, as partículas da massa de
compostagem devem se situar entre 10 e 50 mm. (PEREIRA NETO, 2007, p. 26-27).

Jimenez e Garcia (1989) indicaram que durante as primeiras horas de compostagem, o pH
decresce até valores de aproximadamente 5.0 e em seguida aumenta gradualmente com a
evolução do processo de compostagem e estabilização do composto, alcançando valores entre 7
e 8.
Este estudo teve por objetivo principal: Avaliar a eficiência com relação ao aumento de
temperatura, de acordo com o tipo de tratamento utilizado durante o procedimento de
compostagem.
METODOLOGIA
O estudo foi realizado no Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) Campus Garanhuns
(36°27'41,85” O 8°52'35,37” S). Em um primeiro momento foi feito um levantamento de
literatura para verificação, estudo e tecnologias já existentes sobre compostagem. Na montagem
das composteiras foi utilizado seis diferentes tipos de tratamento com e sem a presença de
inoculantes, onde utilizou-se o esterco bovino, resíduos orgânicos putrescíveis e borra de café
analisando as diferenças de temperatura entre as composteiras (aberto); (fechado) e (estufa)
conforme descritos abaixo:
 Tratamento (T1): Resíduo orgânico – Esterco – Borra de café (Aberto)
 Tratamento (T2): Resíduo orgânico – Esterco – Borra de café (Fechado)
 Tratamento (T3): Resíduo orgânico – Borra de café (Aberto)
 Tratamento (T4): Resíduo orgânico – Borra de café (Fechado)
 Tratamento (T5) e (T6): Resíduo orgânico – Esterco – Borra de café (Estufa)
Os materiais necessários para produção das composteiras do tratamento (T1 ao T4)
foram: 4 recipientes com capacidade volumétrica total de 1,12 m³, 12 kg de areia, 10 kg de
resíduos orgânicos, 6 kg de esterco e 8 kg de borra de café divididos igualitariamente entre as
quatro composteiras.
As composteiras do tratamento (T1 ao T4) seguiu os procedimentos e métodos de Pereira
Neto (2007)
1º) O fundo dos recipientes foram furados para possibilitar a troca de oxigênio e para evitar que
fosse acumulado muito líquido no composto;
2º) Para a primeira camada o fundo da composteira foi coberto com areia que objetivou absolver
a umidade;
3º) Em seguida os resíduos orgânicos foram cortados em pequenos pedaços e adicionados as
composteiras como uma segunda camada;
4º) Na terceira camada das composteiras colocou-se uma fina camada de folhas secas que é
fonte de carbono;
5º) No (T1 e T2) foi adicionada uma camada de inoculante, onde utilizamos em nosso estudo o
esterco bovino, fonte de microrganismos que visa acelerar o processo de decomposição;
6º) Por final foi acrescentado uma camada de borra de café objetivando inibir o mau cheiro e
espantar animais indesejáveis como formiga, mosca, roedores, etc.

201 dias após o início dos tratamentos (T1 ao T4) foram construídas as composteiras do
tratamento (T5 e T6) seguindo os procedimentos e métodos de Inácio & Miller (2009). O material
utilizado para produção do tratamento (T5) em estufa foi de: 7 kg de bagaço de cana-de-açúcar, 5
kg de esterco bovino e 2 kg de borra de café. O método utilizado para construção da
compostagem foi por camada; bagaço de cana-de-açúcar com diâmetro de 5 cm, esterco bovino
e 10 litros d’água, em seguida foi acrescentado uma nova camada com os mesmos valores. Já
para o tratamento (T6) o processo foi dividido em duas etapas, o material utilizado para
construção da primeira etapa da composteira foi de: 2,6 kg de esterco de aves, 7,4 kg de resíduos
orgânicos e 1,77kg de aparas de grama. A segunda etapa foi utilizado 2,42kg de esterco bovino,
6,94 kg de resíduos orgânicos e 1,65kg de aparas de grama, também com a utilização do método
de camadas. A estufa onde foi construída as composteiras do tratamento (T5 e T6) apresenta
capacidade volumétrica de 1 m³, estando com uma diferença de volume aceitável de 0,12 m³,
onde não irá interferir nos resultados apresentados.
O controle do processo de compostagem foi realizado de acordo com a metodologia
descrita por Pereira Neto (2007) e Inácio & Miller (2009) com o monitoramento dos parâmetros
de temperatura (na composteira e ambiente), pH, quantidade de chuva e umidade, observando
os problemas, causas e possíveis soluções apresentadas.
Segundo Pereira Neto (2007, p. 22), “A temperatura constitui-se um dos fatores mais
indicativos da eficiência do processo de compostagem. O valor médio ideal da temperatura é de
55 °C”. Para se fazer a medição da temperatura foi utilizado um termômetro de contato e um de
corpo fazendo o acompanhamento das temperaturas todos os dias.
Para a medição do pH as amostras foram coletadas uma vez por semana, onde foram
usadas 10g de composto, diluídos em 90ml d’água, observando seus resultados através do
pHmetro.
A quantidade de chuva era monitorada através de um protótipo de pluviômetro
confeccionado com garrafa pet de maneira artesanal e econômico utilizado em outro
experimento no próprio Campus. A coleta era realizada diariamente calculando-se a lâmina que é
a altura total da água precipitada.
A umidade era observada através da compactação na mão, onde se retirava um pouco
dos materiais presentes na composteira e em seguida pressionado na mão, se a umidade fosse a
ideal deveria escorrer por entre os dedos algumas gotas de água. O formato da mistura das leiras
foram feitos de baixo para cima a cada três dias, levando o substrato que está compactado em
baixo para cima, deixando ele mais aerado e ganhando oxigenação.
A figura 1 mostra a localização das composteiras e o protótipo do pluviômetro.

Figura 1 – Composteiras e o protótipo de pluviômetro. Fonte: Érica Silva, 2013.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos experimentos realizados com o uso de inoculante (T1 e T2), foi observado durante a
fase de biodegradação (fase termofílica) uma falha, devido à grande liberação de energia térmica
por parte da pilha de compostagem. Foi constatado que as pilhas não atingiram a temperatura
própria para um bom funcionamento do processo de compostagem (entre 45°C e 60°C), se
mantendo numa faixa entre 24°C e 35°C (Figura 2). Nos tratamentos (T3 e T4) a temperatura
atingiu uma faixa entre 22 °C e 40 °C como mostra a Figura 3.

Figura 2 –Variação de temperatura do ambiente e dos tratamentos (T1 e T2).

Figura 3 - Variação de temperatura do ambiente e dos tratamentos (T3 e T4).

No experimento realizado no tratamento (T5), foi constatado que a pilha atingiu a
temperatura própria para um bom funcionamento do processo de compostagem (entre 45°C e
60°C), onde o mesmo se manteve numa faixa entre 38°C a 49°C e o tratamento (T6) se manteve
numa faixa entre 29°C a 38°C como mostra a Figura 4.

Figura 4 –Variação de temperatura do ambiente e dos tratamentos (T5 e T6).

Alguns fatores influenciaram na variação da temperatura durante o processo de
compostagem como: Horário em que foram realizadas as medições, pois algumas foram
realizadas em horários diferentes, relação C/N e fatores climáticos como a inversão térmica em
que a influência da temperatura ambiente afeta os compostos orgânicos.
O pH para os tratamentos com o uso de inoculante (T1 e T2) não ultrapassaram valores de 7.9
a 8.8 estando em uma faixa ideal (PEREIRA NETO, 2007) para o processo de decomposição da
matéria orgânica. Assim como nos experimentos com uso de inoculantes, os tratamentos (T3) e
(T4) se mantiveram em uma faixa ideal de pH, variando entre 7 e 8,5. No tratamento (T5) os
valores não ultrapassaram 8,5 estando numa faixa ideal, já o (T6) se manteve sempre alto com
9,5 como mostra a Figura 5.

Figura 5 –Variação de pH dos tratamentos (T1 ao T6).

A umidade foi observada de acordo com um método estabelecido em que 1
Composto Seco; 2 Composto Adequado; 3 Composto Encharcado. Durante todo o estudo a
umidade estava sempre seca, adequada e/ou encharcada nos tratamentos (T1) a (T4) como
mostra a Figura 6.

Figura 6 –Variação de Umidade dos Tratamentos (T1) a (T4).

Já os tratamentos (T5) e (T6) a variação fica entre seco e adequado como mostra a Figura 7.

Figura 7 –Variação de umidade dos tratamentos (T5) e (T6).

Quando seca se fazia a correção de umidade adicionando água à massa de compostagem
mantendo a umidade a uma faixa de 55%. As variações climáticas influenciaram na umidade, as
composteiras foram feitas em final de período de estação chuvosa onde os índices
pluviométricos oscilaram entre 0mm e 4,5mm, como mostra a Figura 8.

Figura 8 –Variação de precipitação de chuva.

CONCLUSÃO
A umidade observada durante o processo de compostagem foi favorável entre seco e
adequado ao procedimento de transformação dos resíduos sólidos. No entanto, as correções de
umidade e aeração foram feitas em alguns dias, favoreceram o processo. Em nenhum momento
foi observada a formação de chorume. Os valores de pH registrados durante o estudo estavam
favoráveis ao processo de decomposição da matéria com níveis dentro da faixa ideal de
compostagem, entre 7 e 8,5 (Pereira neto 2007). Para o tratamento (T6), apesar de ter sido
observado as proporções indicadas por Inácio & Miller (2009), o PH ultrapassou 8,5 (faixa indica
ideal) sendo este um indicativo do excesso de inoculante.
Nos experimentos realizados nos tratamentos (T1) a (T4) houve dificuldade em se obter a
relação de C/N adequada, sendo observado nos reviramentos que grande parte da matéria rica
em carbono não tinha sido degradada, ou seja, supomos que tivemos complicações no processo
devido ao excesso de carbono.
A temperatura que foi o fator crucial para o insucesso nos procedimentos de
compostagem dos tratamentos (T1) a (T4) não atingindo faixas satisfatórias para uma boa
atuação na fase de biodegradação (fase termofílica) entre 40°C e 60°C (Pereira Neto 2007). Os
tratamentos (T5) e (T6) ainda estão em processo de analises diárias, mas indicando uma variação
de 38°C a 49°C.
De acordo com os dados analisados, as composteiras montadas em recipientes, tanto em
tratamento aberto como fechado, obtiveram temperaturas insuficientes, enquanto que as
composteiras montadas em estufa atingiram temperaturas ideais. Uma das causas deste
resultado é a variação térmica as quais os compostos foram submetidos. Para as condições dos
experimentos observou-se que as composteiras construídas no interior da estufa estão sujeitas a
uma variação térmica muito menor quando comparada com as variações térmicas do ambiente.

Desta forma, para o objetivos proposto, o desenvolvimento de composteiras no interior de
estufas demonstrou ser um método eficaz.
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RESUMO
A economia solidária é considerada um passo concreto,
indispensável para dar competência e gerar intensa
adesão social aos propósitos de uma nova forma de
economia mundial mais justa e inclusiva. Em todo o
Brasil há um grande número de empreendimentos
solidários que já adotaram modelos da Economia
Solidária. E é justamente neste cenário que a Economia
Solidária se propõe interferir na atual situação da

população brasileira para contribuir com a
transformação da realidade se afirmando como
estratégia de desenvolvimento e transformação social

PALAVRAS-CHAVE: Economia Solidária, Estratégias, desenvolvimento, Solidariedade, Solidários.

SOLIDARITY ECONOMY AS A STRATEGY FOR SOCIAL DEVELOPMENT

ABSTRACT
The solidarity economy is considered a concrete step, is indispensable to generate intense
social competence and commitment to the purposes of a new form of world fairer and more
inclusive economy. Throughout Brazil there are a lot of solidarity enterprises that have
adopted models of the Solidarity Economy. And it is precisely this scenario that the Solidarity
Economy intends to interfere in the present situation of the population to contribute to the
transformation of reality asserting itself as a development and social transformation strategy

KEYWORDS: Solidarity Economy, Strategy, Development, Solidarity, Solidarity.

ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1- INTRODUÇÃO

A Economia Solidária é um modo de organização socioeconômico, que busca uma nova
racionalidade na autogestão e na cooperação em empreendimentos coletivos, ou seja, busca-se
superar os desafios ou mesmo as condições de vida existentes através de estratégias que vão
além dos aspectos econômicos. Havendo no pano de fundo deste modo de organização
econômica o fortalecimento das identidades sociais de grupos informais, cooperativas e
associações que se articulam sob seus paradigmas.
Nos últimos anos a Economia Solidária tem sido objeto de grandes questionamentos e
discussões, vem se mostrando como uma inovadora alternativa de geração de oportunidade de
trabalho e renda, que em sua essência valoriza principalmente as relações humanas solidária
sendo uma resposta a favor da inclusão social. Seus princípios envolvem ação econômica,
redistribuição igualitária e reciprocidade. Assim esta economia apresenta aspectos que não visam
apenas a geração de renda ou mercado consumidor de seus produtos, mas, sobretudo a inclusão
social de grupos e indivíduos que encontram na Economia Solidária uma forma de participação
na sociedade em que estão inseridos.
No final da década de 1990 foi criado o Grupo de Trabalhadores Brasileiros de Economia
Solidária, em 2001 foram realizados os Fóruns Sociais Mundiais no Brasil. No ano de 2002, foi
realizada a Primeira Plenária Brasileira de Economia Solidária, com a elaboração de uma
Plataforma Nacional de Economia Solidária. Em 2003 foi criada a Secretaria Nacional de
Economia Solidária no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, um trabalho político que
andou em conjunto com uma série de organizações que atuam com Economia Solidária no Brasil.
Também foi realizada a Terceira Plenária Nacional de Economia Solidária, criando o Fórum
Brasileiro de Economia Solidária.
Em junho de 2003 foi criada, a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES)
apresentando como objetivo “Promover o fortalecimento e a divulgação da Economia Solidária,
mediante políticas integradas, visando à geração de trabalho e renda, a inclusão social e a
promoção do desenvolvimento justo e solidário”, confirma também o apoio e o reconhecimento
público.
Em 2004, foi realizada o I Encontro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários
com mais de mil empreendimentos participantes, anunciando a grande heterogeneidade
econômica e cultural obtida pela economia solidária no nosso país.
Entre 2005 e 2007 com o mapeamento da Economia Solidária, foram identificados 21.859
Empreendimentos Econômicos Solidários em 2.934 municípios do Brasil (o que corresponde a
52% dos municípios brasileiros). Os dados colhidos pelo mapeamento indicam que está em
construção uma importante alternativa de inclusão social pela via do trabalho e da renda. Apesar
do crescimento e importância que vêm adquirindo, esses empreendimentos apresentam grandes
fragilidades, tais como as dificuldades na comercialização, acesso ao crédito, apoio e assistência
técnica.

Atualmente o Brasil conta com o suporte do Fórum Brasileiro, existem ainda 27 fóruns
estaduais com milhares de participantes (empreendimentos, entidades de apoio e rede de
gestores públicos de economia solidária) em todo o território brasileiro. Além de contar com as
ligas e uniões de empreendimentos econômicos solidários, foram criadas novas organizações de
abrangência nacional, como é o exemplo da União das Cooperativas de Agricultura Familiar e
Economia Solidária (UNICAFES) e da União e Solidariedade de Cooperativas e empreendimentos
de Economia Social (UNISOL).
As fragilidades e dificuldades encontradas pelos empreendimentos solidários não
impedem seu avanço. Assim Economia Solidária no Brasil está se propagando nas organizações
políticas, constituindo fóruns e redes, com a intenção de ultrapassar a dimensão de iniciativas
isoladas e fragmentadas.
No Brasil, é visível uma nova forma solidária popular que se expressa no método e no
ideário de um número crescente de empreendimentos econômicos, levados à frente por
trabalhadores acanhados pela falta de alternativas de subsistência ou movidos por seus valores e
convicções. Esses empreendimentos se organizam das mais diversas formas, em associações
informais ou grupos comunitários de produção ou cooperativas. A aderência cada vez maior de
labutadores a alternativas de afazeres e renda de costume associativo e cooperativo, ao lado da
multiplicação de organizações só confirmam o crescente sucesso da economia solidária como
uma nova alternativa de vida.
De modo geral o crescimento, as ações realizadas e os resultados alcançados da economia
solidária só evidenciam os avanços na constituição de uma política pública federal para a
economia solidária no Brasil.
2-ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO
As reivindicações da Economia Solidária traz uma espécie de ressurreição de valores que
fazem parte da cultura do movimento operário: solidariedade, autogestão, autonomia,
mutualismo e economia moral. Nesse sentido, é cada vez mais frequente o agrupamento de
pessoas que se reúnem emoldurados pelos princípios e aplicabilidades dessa forma de fazer
economia, isso se dá como alternativa as condições de vida degradantes que muitas pessoas
compartilham mundo a fora.
A política de Economia Solidária projeta incremento integral que visa à sustentabilidade, à
justiça econômica, social, cultural e ambiental e à democracia participativa, surge como
alternativa de equacionar, no que tange ao trabalho, a precarização das relações de trabalho e
combater o desemprego. Nas palavras de Singer é “apenas a manifestação mais visível de uma
transformação profunda da conjuntura do emprego.”2002, p.103. Sendo assim Economia
Solidária sinaliza para a formulação de novas maneiras de pensar e fazer o trabalho, ponto que se
traduz como sobrevivência para os seres humanos.
Nesse sentido, compreende-se por Economia Solidária o conjunto de atividades
econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, aparelhado sob a forma de
autogestão. Rocca (in TAUILE, 2001) defende que:
A economia solidária recobre diferentes formas de organização onde os
cidadãos e cidadãs se incumbem seja para criar sua própria fonte de
trabalho, seja para ter acesso a bens e serviços de qualidade ao mais

baixo custo possível, numa dinâmica solidária e de reciprocidade que
articula os interesses individuais aos coletivos ( ROCA,2001 IN
TAUILE,2001,P. 3).

Segundo França Filho e Laville ao analisar a emergência de laços sociais de solidariedade,
especialmente frente à crise generalizada de ocupação consideram que a
[...] economia solidária mergulha suas raízes nas relações de
pertencimento vividas que podem ser tradicionais. Entretanto, ela não se
confunde com a economia tradicional, pois vai além do domínio privado,
exprimindo no espaço público a reinvidicação de um poder-agir na
economia, isto é, a demanda de uma legitimação da iniciativa,
independente da detenção de um capital. Ela funda, assim, um
empreendedorismo que não é movido pela rentabilidade do capital
investido e não distingue o que é da ordem da produção e da distribuição,
combinando associação para exercer uma profissão em comum e ajuda
mútua. (FRANÇA FILHO E LAVILLE,2004,P.135.)

O fato é que a Economia Solidária tem desenhado um novo cenário para trabalhadores e
trabalhadoras que se unem num esforço coletivo para se inserir no mercado de trabalho.
Também é realidade que nos últimos anos está crescendo os movimentos sociais e os
empreendimentos econômicos populares e de redes associativas, esse crescimento só evidencia
o crescimento e a importância de se pensar visando os princípios postulados pela Economia
Solidária.
No entremeio destas discussões sobre a economia solidária se faz necessário discutir
sobre a questão da mulher no espaço rural, pois se comporta como uma categoria social e
política diferenciada em função das lutas que trava todos os dias. Atualmente a mulher vem
ganhando espaços na sociedade em função das lutas históricas que travou durante séculos, no
intuito de que seus direitos fossem respeitados e elevados às estâncias políticas, judiciais e
sociais. No entanto, vale ressaltar que sua condição enquanto indivíduo social está ligado a
ideologias e crenças de submissão por parte da sociedade, tanto no que concerne a política, a
economia como os demais setores da vida social. Foi necessário muitas vozes serem elevadas,
muitas barreiras serem ultrapassadas e bandeiras de protestos levantadas para que hoje a
mulher pudesse galgar e se fazer presente nos ambientes de decisões do país e do mundo. No
entanto, esse acesso ainda é pequeno diante das muitas mulheres que ainda se encontram
subjugadas e silenciadas em seus lares e na sua própria razão de ser.
Essa situação de submissão se torna ainda mais grave quando remetemos uma análise
sobre o espaço rural, onde as desigualdades são mais acentuadas, pois além das questões de
gênero, o acesso às políticas públicas de direito universal se tornam mais precárias e menos
resolutivas. Ou seja, a mulher nesse cenário precisa lutar contra uma essência de ser
culturalmente construída e socialmente imposta de dominação, além de conviver com a
“invisibilidade” diante de seus trabalhos diariamente realizados, por não haver um ressarcimento
monetário por desempenhar tais funções.

Na tentativa de sanar essas dificuldades vários movimentos foram organizados (como o
MMTR-NE - Movimento de Mulheres Trabalhadoras do Nordeste-), principalmente após a
Constituição de 1988 que incluiu em seus textos direitos antes negados as mulheres, como a
posse a terra e a aposentadoria rural. Assim,
As questões principais que estão na origem dos movimentos de mulheres
trabalhadoras rurais são principalmente o reconhecimento da profissão
de agricultora (e não como doméstica, visando quebrar a invisibilidade
produtiva do trabalho da mulher na agricultura); a luta por direitos
sociais, especialmente o direito à aposentadoria e salário maternidade; e
o direito à sindicalização; questões relacionadas com a saúde da mulher.
Aparece também o tema do acesso a terra, com as mulheres encampando
a bandeira da Reforma Agrária e a ela incorporando reivindicações
específicas de gênero, como titulação da terra em nome do casal
(conjunta com marido e/ou companheiro) ou em nome da mulher chefe
de família, direito das mulheres solteiras ou chefes de família a serem
beneficiárias da reforma agrária (HEREDIA E CINTRÃO, 2006, P.10).

No entanto, apesar das mudanças na legislação, muita coisa ainda não saiu do papel, e
outras caminham a passos lentos. Neste entremeio vale salientar a questão dos assentamentos
rurais que se apresentam como soluções positivas no que diz respeito à promoção da habitação,
alimentação, do acesso à educação e a saúde favorecendo a organização das mulheres, apesar
disso, além de não atender a demanda que existe, essa situação não modifica as desigualdades
de gênero no interior das famílias. Há muita coisa que precisa mudar para que a situação de
subjugação das mulheres possa transpassar as barreiras das indiferenças.
Neste panorama, a Economia Solidária, têm emergido práticas de relações econômicas e
sociais que, de imediato, propiciam a sobrevivência e a melhora da qualidade de vida de milhões
de pessoas em diferentes partes do mundo. São técnicas constituídas em relações de
colaboração solidária, movidas por valores culturais que colocam o ser humano como sujeito e
finalidade da atividade econômica, em vez da acumulação privada de riqueza particular.
Os valores principais da Economia Solidária são o trabalho, o conhecimento e o
atendimento das necessidades sociais da população, a partir de uma gestão responsável dos
recursos públicos. A Economia Solidária concebe utensílio de combate à exclusão social na
medida em que apresenta alternativa viável para a geração de trabalho e renda e para a
satisfação direta das necessidades humanas, suprimindo as desigualdades materiais e difundindo
os valores da ética e da solidariedade. Para França Filho,

Trata-se de uma concepção que insiste antes de tudo sobre a construção
de estratégias territoriais de desenvolvimento em torno do fomento de
uma outra dinâmica econômica, baseada na construção e fortalecimento
de circuitos socioprodutivos locais integrados ao tecido das relações
sociais, políticas e culturais de um lugar (2006, p. 262).

A Economia Solidária é também um projeto de ampliação integral que visa à
sustentabilidade, a justiça econômica e social e a democracia participativa, além da preservação
ambiental e a utilização racional dos recursos naturais. Além disso, a Economia Solidária exige o
compromisso dos poderes públicos com a democratização do poder, da riqueza e do saber, e
estimula a formação de alianças estratégicas entre organizações populares para o exercício pleno
e ativo dos direitos e responsabilidades da cidadania (controle social). Pra Owen (2002, p. 129):

Torna-se cada vez mais evidente que é muito mais fácil produzir e
distribuir riquezas abundantes e bem educar e governar a população pela
união dos homens, habituados a cooperar e ajudar-se mutuamente em
um único interesse definido e bem compreendido que pela divisão e
oposição de interesses.

Sendo assim, o valor central da economia solidária é o trabalho, o saber e a criatividade
humanos e não o capital-dinheiro e sua propriedade sob quaisquer de suas formas. A Economia
Solidária dentro dos seus princípios, também busca a unidade entre produção e reprodução,
evitando a contradição fundamental do sistema capitalista, que desenvolve a produtividade, mas
exclui crescentes setores de trabalhadores do acesso aos seus benefícios, busca outra qualidade
de vida e de consumo, e isto solicita a solidariedade entre os cidadãos. Para a Economia Solidária,
a eficácia não pode limitar-se aos melhoramentos materiais de um empreendimento, mas se
delibera também como ação social, em função da qualidade de vida e da felicidade de seus
membros.
De qualquer forma, uma das características marcantes de qualquer EES é o
desdobramento de suas ações sobre a comunidade. França Filho e Laville (2004, p. 168)
observam que neles existe “uma tentativa de combinação singular entre, ao mesmo tempo,
valorização de relações comunitárias e afirmação do princípio da alteridade”.
A economia solidária surge então como uma alternativa a este modelo de exclusão. Brota
como possibilidade de se resgatar valores humanos que levem a uma formação social mais
igualitária. Sem prever patrões e empregados, compradores e vendedores da força de trabalho,
mas vendo trabalhadores iguais. A possibilidade de participação do trabalhador no processo de
trabalho, a retomada da sua autonomia, aspectos resgatados pelos ideais do cooperativismo,
podem tornar o trabalho pleno de sentidos, fonte de criação e de vida, agora se opondo ao
estranhamento, à sua forma enfadonha, geradora de sofrimento, pobreza e miséria humana, tão
comuns ao modo de produção de mercadorias.
Na luta por sobrevivência e igualdade social grande parte da população que sempre foi
massacrada pelo modelo capitalista busca amenizar suas mazelas unindo-se em associações,
cooperativas, grupos entre outros arranjos. Perante as atribuladas situações políticas,
econômicas e sociais que assolam os municípios brasileiros, e as desigualdades que enfrentam,
uma parte considerável da população é de grande importância encontrar maneiras de amenizar
tais realidades buscando soluções que atendam a tais necessidades. As dificuldades são bem
maiores quando se tratam das classes menos favorecidas da sociedade brasileira como é a caso
do público pertencente a agricultura familiar e mulheres. Atuando no processo grupal, pode-se,
também, auxiliar o grupo a tornar-se um local de dilogo, solidariedade e cooperativismo, onde os

sujeitos se envolvam na luta coletiva contra a opressão, injustiça e desigualdade, antes
enfrentadas individualmente. Se, por um lado, o desenvolvimento de um projeto comum
transforma esses indivíduos em grupo,caminhos, cooperação e solidariedade, nesse prisma a
cooperação e solidariedade entre as pessoas é de fundamental importância para fortalecer a
união do de associadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Economia Solidária nos últimos tem se mostrado como uma alternativa ao desemprego
e também vem chamando bastante a atenção para seu diferencial de ações e o formato jurídicoinstitucional assumido como modelo.
Os empreendimentos de Economia Solidária como cooperativas ou associações são auto
geridas por um caráter de afeição solidária, bem como, sua justificativa, se basear na substituição
estrutural ao trabalho assalariado convencional e na requalificação do universo de atividades
informais de trabalho.
No decorrer deste estudo observou-se que a sociabilidade constituída nesse universo é
bastante híbrida reunindo ramos de atividades variados que se relacionam de modo também
distinto com o mercado. Verificou-se que diretamente ou indiretamente tais ações laborativas se
coadunam com as necessidades da valorização capitalista, mesmo nas situações limites de
aquisição de produtos e serviços no mercado para subsistência.
Também ficou evidente que em muitos casos há o enfraquecimento estrutural dessas
experiências no que se refere a sua sustentabilidade por força do diminuto capital de giro que
conseguem reunir, da defasagem tecnológica, baixa escolarização dos trabalhadores e
improvisada cadeia produtiva e de comercialização, mas ao mesmo tempo existem as
experiências que mantém melhor níveis de sobrevivência que na sua grande maioria são aquelas
que estabelecem vínculos mais estreitos com empresas em algum momento da cadeia produtiva,
mesmo que isso lhes imponha mais determinantemente o ritmo e a dinâmica do processo
produtivo.
No proceder da pesquisa esteve aparente o drama social em torno do deserto da
desocupação e da informalidade. As fontes pesquisadas deixaram mais marcantes as evidências
de que os públicos desajudados socialmente buscam na Economia Solidária uma nova forma de
se tornarem mais visíveis aos alhos da nossa sociedade primeiramente capitalista, pois a ética
referida na Economia Solidária é portadora de elementos de força social para enfrentamentos a
respeito da face crescentemente destrutiva do capital, em sentido humano e ambiental. Essa
ética compete para pressionar social e politicamente, mas não deixa de se sustentar numa
argumentação teoricamente frágil da força hegemônica do capital que leva a uma visão
voluntarista do trabalho.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo estudar os
impactos ambientais causados por resíduos sólidos e
efluentes domésticos lançados no trecho de manguezal
da Rua da Aurora e Rua do Sol que será à área a ser
estudada.
Pouco ainda se sabe sobre a dinâmica de encalhes de
resíduos sólidos urbanos nos manguezais, contudo é de
conhecimento comum que este ecossistema sofre
impactos diferenciados em cada área da cidade. Por tal

motivo, foi necessário buscar in loco as comprovações
visuais dos impactos negativos sofridos, onde foi
observado a retirada de vegetação nativa (mangue), a
poluição por resíduos sólidos e contaminação por
efluentes domésticos.

PALAVRAS-CHAVE: Efluentes Domésticos, Impactos Ambientais, Mangue em Área Urbana, Resíduos Sólidos.
.

ENVIRONMENTAL IMPACTS ON URBAN MANGROVE: A CASE STUDY IN THE STREET AURORA /
RECIFE – PE
ABSTRACT
The present work aims to study the environmental
impacts of solid waste and domestic effluents in
mangrove stretch of Aurora Street and Sun Street will be
the area to be studied.
Little is known about the dynamics of strandings of
municipal solid waste in mangroves, yet it is common

knowledge that this ecosystem undergoes differential
impacts on every area of the city. For this reason, it was
necessary to seek spot the visual evidence of the
negative impacts suffered, where the removal of native
vegetation (mangrove) was observed, pollution from
solid waste and contamination by domestic wastewater.

KEY-WORDS: Environmental Impact, Domestic Wastewater, Mangrove in Urban, Solid Waste Area.

IMPACTOS AMBIENTAIS EM MANGUE URBANO: ESTUDO DE CASO NA RUA DA
AURORA/RECIFE–PE
INTRODUÇÃO
O mangue é um ecossistema do bioma Mata Atlântica que pertence ao grupo das
formações pioneiras com influência fluviomarinha. Ocorre nas áreas baixas das planícies
costeiras, que ficam inundadas com marés altas e emersas nas marés baixas onde há o encontro
da água doce dos rios e água salgada do mar (CAMPOS,2008).
As águas trazidas pelos rios contêm grande quantidade de argila e matéria orgânica em
suspensão. O contato com a água salgada resulta na aglutinação desse material que vai
depositando-se sucessivamente e formando um solo lodoso, muito úmido, salgado e pouco
oxigenado (CAMPOS, 2008).
Nesse ambiente de águas salobras, uma grande quantidade de microrganismos decompõe
ativamente os restos orgânicos existentes, liberando nutrientes que vão enriquecer as águas
costeiras, no qual, serão aproveitados por inúmeras espécies marinhas, tornando os manguezais
um dos ecossistemas mais produtivos da Terra (FILIPE, 2008).
Do ponto de vista ecológico o manguezal, como dito anteriormente, representa uma das
regiões mais produtivas do planeta, pois, exporta matéria orgânica para as regiões estuarinas e
várias espécies encontram nesse berçário natural condições específicas para sua reprodução. Do
ponto de vista social, em uma cidade com tantos contrastes como Recife, sua fauna e flora
servem como fonte de renda para um grande contingente populacional que depende desse
ecossistema para sua subsistência.
De acordo com Schaeffer-Novelli (1995) e Vannucci (2002), os manguezais são
constituídos de florestas arbóreas e arbustivas adaptadas para viverem em terrenos alagados
banhados pelas marés, sendo os principais mecanismos de penetração das águas salinas nos
manguezais. Os autores consideram que são necessárias algumas condições para que se possa
ter o máximo de desenvolvimento desse ecossistema como: Amplitude térmica anual menor que
5º C; grande amplitude de maré, pois, quanto maior for a maré maior é a intrusão de água
salgada e maior será a extensão do manguezal; ambientes protegidos contra ondas e marés
fortes, visto que, a energia das marés provocam erosão e impede a fixação das sementes e das
plântulas; substratos aluvionares rico em matéria orgânica. Algumas das principais espécies de
mangue encontradas são o Mangue Vermelho (1) (Rhizophora mangle) e o Mangue Branco ou
Mangue-Verdadeiro (2) (Laguncularia racemosa).

Foto 01. Mangue Vermelho

Foto: Stevam Gabriel

Foto 02. Mangue Branco

Foto: Stevam Gabriel

Vários autores destacam a importância do ecossistema para um ambiente equilibrado:
• Funcionam como exportadores de matéria orgânica para o estuário, contribuindo para a
produtividade na zona costeira;
• Área de abrigo, reprodução, desenvolvimento e alimentação de espécies marinhas,
estuarinas, límnicas, e terrestres além de pouco e alimentação de aves migratórias;
• A produção dos manguezais constituem cerca de 95% do alimento que o homem captura
no mar;
• A vegetação do mangue funciona como estabilizadora da costa, visto que, suas raízes
fixam as terras;

•

Como banco genético para a recuperação de áreas degradadas, filtro de poluentes e
sedimentos.

As zonas costeiras representam a porção do planeta onde habitam a maior parte do
contingente populacional da Terra. Mais da metade da população mundial vive a menos de 60
km do litoral. No Brasil, 13 das 17 capitais dos Estados litorâneos localizam-se a beira mar. Por
essa razão, as zonas costeiras encontram-se sob maior estresse ambiental. Entre os vários
ecossistemas distribuídos nessas áreas, o manguezal é o que mais sofre com a expansão urbana
desordenada, ou seja, com intensas transformações principalmente pela dinâmica populacional
espontânea (transeuntes, edificações, etc.).
Frente ao alto índice de degradação dos manguezais, principalmente nas áreas urbanas,
atentamos para a importância do valor desse ecossistema para o homem e para a manutenção
da biodiversidade. Nesse sentido, o presente artigo terá como objetivo: identificar as
consequência do crescimento urbano para o mangue no Centro do Recife; Analisar os tipos de
degradação existentes na área; Ressaltar a importância do mangue para a reciclagem da
biodiversidade e a subsistência da população ribeirinha.
MATERIAIS E MÉTODOS
A área de estudo compreende o pequeno manguezal localizado nas margens do Rio
Capibaribe na Rua da Aurora, nas coordenadas geográficas 07°57’23,1” S e 36°04’26,7” W, no
centro do Recife. As áreas escolhidas foram visitadas e fotografadas, onde foi observado os
aspectos sociais, econômicos e ambientais contemplados no trabalho. A pesquisa bibliográfica
foi de grande importância para a compreensão da riqueza desse ecossistema e dos processos de
degradação que vem sofrendo ao longo do tempo. Após estes procedimentos, foi feito a
compilação dos dados e conceitos sobre a problemática de resíduos sólidos e efluentes
domésticos no mangue.
Fig 03. Área de estudo

Fonte: Google Earth

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O intenso adensamento populacional no Recife vem resultando na redução da qualidade
ambiental das áreas de mangue e na qualidade de vida das populações ribeirinhas que
dependem desse ecossistema. Nesse contexto, manguezais e estuários tem sido os ecossistemas
mais comprometidos, pois muitas civilizações tiveram, e ainda mantêm relação histórica com
estes ecossistemas (VIEIRA, 2010).
Foi observado que o sistema de esgotamento da Rua da Aurora ocorre em valas a céu
aberto que drenam os efluentes domésticos para o manguezal (Foto 3), contaminando o rio e
afetando diretamente a vida da população ribeirinha. Além desse problema, foram observados
vários com resíduos sólidos, que variam desde sacos plásticos até sofás (Foto 4), resultando na
falta de comprometimento ambiental dos transeuntes e das populações residentes no entrono
do rio Capibaribe frente ao ecossistema estudado.
Foto 03. Lançamento de efluentes domésticos

Foto: Stevam Gabriel

Foto 04. Resíduo depositado no manguezal do Rio Capibaribe

Foto: Stevam Gabriel

Observando a localização do trecho de mangue estudado, percebe-se que encontra-se
próximo aos estuários de duas bacias hidrográficas bastante povoadas, a do Rio Capibaribe e a do
Rio Beberibe. Estas áreas aram bastante utilizadas por muitos pescadores que utilizavam como
meio de sobrevivência, mas, dada a situação real em que se encontra, explica o número cada vez
menor de pessoas que utilizam o manguezal como meio de sobrevivência.
Salientando que o comprometimento da população é fundamental para a preservação
desse ecossistema, tal afirmação corrobora com o pensamento de Bernardes & Ferreira (2003),
no qual a intuição e a consciência individual também são fatores importantes para atingir o
equilíbrio ecológico, cabendo a cada indivíduo mudar de atitude, valores, e que as comunidades
busquem por alternativas sustentáveis e manejo adequado das áreas para mantê-las
conservadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em conclusão ao presente artigo, foi observado que o ecossistema em questão, vem
sofrendo impactos através de problemas relacionados com o lançamento de efluentes
domésticos (esgoto) e lixo. Os efluentes domésticos são despejados no manguezal em vários
trechos. Os impactos ambientais decorrentes da expansão urbana deve-se principalmente à falta
de planejamento urbano.
O manguezal constitui-se em um ecossistema prioritariamente não habitável, porém, ao
longo dos anos, vem sendo suprimidos devido a pressão imobiliária de grandes grupos da

construção civil pernambucana e brasileira como um todo. O conjunto desses fatores, aliado a
degradação dos rios, tem causado aos manguezais do Recife, uma extinção sistemática de
espécies de peixes, crustáceos e mariscos, fundamentais para a sobrevivência das populações
que dependem do mangue.
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RESUMO
A educação ambiental é vista como uma possibilidade
de mudar os impactos ambientais que crescem a cada
dia, através da articulação de práticas sociais.
Juntamente com o IFPB e o PROEXT foi desenvolvido o
projeto Educando para o Futuro, voltado para crianças
das séries inicias do ensino fundamental das escolas
públicas da cidade de Monteiro-PB, com o objetivo de
educar e sensibilizar os alunos a assumir um
compromisso com a preservação do meio ambiente. O
trabalho consistiu na realização de oficinas educativas,

que de forma dinâmica buscavam despertar o interesse
do público-alvo acerca de uma correta destinação dos
resíduos produzidos em suas residências. Percebemos
que as crianças nas séries iniciais despertam um olhar
mais focado à natureza e mesmo sem muita experiência
sobre o assunto, possuem uma noção sobre a
degradação ambiental, mostrando-se preocupadas com
o futuro do planeta e querendo fazer algo para reverter
esse
quadro.

PALAVRAS-CHAVE: Educação ambiental, Sustentabilidade, Crianças, Monteiro-PB

PROJECT EDUCATING FOR THE FUTURE: ENVIRONMENTAL EDUCATION WORKSHOPS IN
MONTEIRO-PB
ABSTRACT
Environmental education is seen as a possibility to
change the environmental impacts that grow every day,
through the articulation of social practices. Along with
the IFPB and PROEXT was developed the project
educating for the future, aimed at children from the
initial series of elementary school public schools of the
city of Monteiro-PB, aiming to educate and sensitise
students to assume a commitment to preserving the
environment. The work consisted in conducting

educational workshops, which dynamically sought to
arouse the interest of the target audience about a
correct disposal of waste produced in your residences.
We realize that children in the initial series awaken a
more focused look to nature and even without much
experience on the subject, have a notion about
environmental degradation, showing up concerned with
the future of the planet and wanting to do something to
reverse this situation.

KEY-WORDS: Environmental education, sustainability, Children, Monteiro-PB.

PROJETO EDUCANDO PARA O FUTURO:
OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM MONTEIRO-PB
INTRODUÇÃO
A Educação Ambiental é vista hoje como uma possibilidade de transformar os valores e atitudes,
gerando um entendimento da realidade de vida, provocando uma atuação lúcida e responsável
dos cidadãos em relação ao meio ambiente.
Para o Dr. Jorge Noguera, a Educação Ambiental consiste em "Um processo contínuo e
permanente que busca a transformação de valores e atitudes e posicionamentos pelos quais, a
comunidade por intermédio do indivíduo esclarece conceitos voltados para a conservação do
ambiente". Sendo assim, a escola e a comunidade exercem papel essencial na contribuição para a
conservação e preservação do meio. Tendo em vista que é importante que estas práticas sejam
incentivadas desde a infância, ajudando assim a formar cidadãos conscientes de suas
responsabilidades ambientais é que foram realizadas oficinas de sensibilização acerca desta
temática.
Silva (2009) define a EA “como uma ferramenta de educação, que busca um equilíbrio entre
homem e natureza, através da disseminação de conhecimentos sobre cidadania e meio
ambiente, sendo essencial no processo de formação de todos os cidadãos”.
A educação ambiental tornou-se lei em 27 de Abril de 1999, pela Lei N° 9.795 – Lei da Educação
Ambiental, onde em seu Art. 2° afirma: "A educação ambiental é um componente essencial e
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal”. É importante
lembrar que o Brasil é o único país da América Latina que possui uma política nacional específica
para a Educação Ambiental.
Com base no que foi supracitado, as oficinas tiveram como objetivo sensibilizar os alunos de
instituições públicas de ensino, pertencentes às séries do Ensino Fundamental I da cidade de
Monteiro, acerca da importância de assumirmos um compromisso com o meio no qual cada um
de nós vivemos. O projeto objetivou mostrar que é através de pequenas ações, que
conseguiremos minimizar a problemática do lixo vivenciada atualmente.
Um tema bastante abordado nos encontros com as crianças foi a política dos 3R´s que segundo
(BONELLI, 2005) 3R’s para controle do lixo são Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Reduzindo e
reutilizando se evitará que maiores quantidades de produtos se transformem em lixo. Reciclando
se prolonga a utilidade de recursos naturais, além de reduzir o volume de lixo.
Segundo o IBAMA (2011) reciclagem e artesanato geram benefícios do ponto de vista ambiental,
econômico e social, pois ambos contribuem para a diminuição da pressão antrópica sobre os recursos
naturais e o aumento da renda familiar.

MATERIAIS E MÉTODOS

A execução deste trabalho foi realizada através do levantamento de referências bibliográficas,
fotos e vídeos. Foram coletados dados para dividir as crianças das series fundamentais em faixa
etárias antes de colocá-las nas salas.
Para a realização do Educando para o Futuro foi planejado o seguinte cronograma: levantamento
das escolas de ensino infantil; envio de convites para confirmação da participação nas oficinas.
Tendo em mãos a relação das escolas interessadas em participar, deu-se inicio a execução do
projeto, onde uma vez por semana, sempre às terças-feiras, uma turma era selecionada e levada
até o campus do IFPB. Lá eram encaminhados para salas onde assistiam a uma peça de teatro
educativo, com a utilização de fantoches que permitiam uma interação com o as crianças. A
apresentação expunha de forma simples a problemática causada pela má disposição dos resíduos
sólidos e a maneira correta de separá-los em lixo seco e lixo úmido. Em seguida, assistiam a um
vídeo sobre a mesma temática e finalizavam a seção de aprendizagem com uma atividade de
artesanato através da reutilização de materiais como garrafas pet e rolos de papel higiênico.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Sabemos que a escola pública no Brasil enfrenta muitas dificuldades e desafios. Com relação à
aplicação da temática ambiental na mesma não é diferente. Os educadores conhecem a
importância do tema, mas não tem o apoio devido para desenvolver ações nessa área. Nota-se
que nos livros didáticos não são abordados conteúdos relacionados à questão ambiental, se
fazendo necessário outras metodologias para auxiliar. A partir disso, visualizamos que as
questões sobre meio ambiente são apenas praticadas nas escolas por meio de projeto
extracurricular.
O Projeto Educando para o Futuro foi voltado para a educação ambiental implantada dentro das
escolas que se encontram na sede do munícipio de Monteiro. Desenvolvido por bolsistas do
PROEXT, alunos do curso superior de tecnologia em construção de edifícios do Instituto Federal
de Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) e seus voluntários.
Semanalmente, as terças feiras, o ônibus do IFPB, deslocava-se na presença de dois participantes
desse projeto até a escola em que havia sido marcado para buscar as crianças. As turmas eram
recolhidas e levadas para o Instituto na presença de seus respectivos professores, ondem eram
dividas em três turmas, separadas por faixa etária e colocadas em salas para as oficinas sobre a
separação e destinação adequada dos resíduos sólidos domiciliares, e como consequência a
preservação do meio ambiente.
Como o público presente dentro das salas era de nível infantil, mas especificamente discentes
das séries do segundo ao quarto ano do ensino fundamental, sua faixa etária estava em média de
7 a 12 anos. Buscávamos um diálogo participativo para que eles interagissem de forma integral.
Portanto, utilizamos métodos dinâmicos como teatro com fantoche relatando a separação
correta do lixo e sua importância, usamos vídeos infantis focado na política dos 3 R’s.
As salas foram ornamentadas com materiais provenientes do lixo, para mostrarmos as crianças
que é possível reutiliza-los antes mesmos de serem descartados, como podemos ver na imagem
a seguir.

Figura 1- Sala com jogos e decoração com materiais reciclados
Acerca da separação do lixo, enfatizamos as cores verde, amarela, azul, marrom, e vermelha para
os mesmos a realizarem, para que na hora em que os alunos gerassem seus resíduos, não os
descartassem em lugares impróprios, mas sim de formar correta no recipiente do vidro, metal,
plástico, matéria orgânica e papel, respectivamente. Porém, na cidade de Monteiro não são
encontradas muitas destas lixeiras nas ruas, também, os órgãos competentes tem o devido
cuidado na hora de coletar esses resíduos. Assim sendo, orientamos as crianças com exemplos
diretos a levarem para casa a ideia de separar esse lixo entre seco (garrafas pet, sacolas, papeis,
latinhas, vidros) e úmido (resto de comidas, legumes, cascas de frutas). Estes simples gestos
facilitam o trabalho dos catadores que utilizam estes materiais, que na maioria das vezes, são
jogados fora, possibilitando assim uma maior condição de reciclagem.
Após a parte teórica, confeccionávamos juntamente com as crianças uma coruja, feita de rolinho
de papel higiênico (figura 2), que as mesmas levavam para casa como lembrança da tarde
educativa que haviam vivenciado e também como incentivo à produção de brinquedos a partir
de materiais que iriam pra o lixo. Nossa equipe criou jogos educativos dentro dessa temática, ao
qual foi dado o nome de “Caminho Ecológico”, este consiste em um jogo com perguntas sobre o
que foi aprendido na oficina, ao passo que se vai acertando às respostas, se vai avançando as
casas até a chegada (figura 1). Foi utilizado também a “Lagoa Ecológica”, na qual utilizava-se
cartões telefônicos como cartas, e nestas eram coladas gravuras dos resíduos que estavam
poluindo a lagoa. O objetivo do jogo é limpar a lagoa e encaminhar cada material para sua devida
lixeira.

Figura 2 - Algumas crianças pintando a corujinha.
As ações educativas de preservação ambiental são de grande importância e o local mais
apropriado para essas atividades é a escola, pois esta deve estimular o aluno a buscar valores que
o leve a manter uma convivência respeitosa com o meio ambiente. Buscando gerar novos
conceitos sobre a natureza, orientando-o para o que deve ser feito para sua preservação,
tentando estabelecer um equilíbrio entre o ser humano e a natureza.
CONCLUSÃO
O meio em que vivemos, vem sofrendo diversas transformações, ocasionadas pelo desrespeito a
natureza. Então, acreditamos que assim como somos capazes de destruí-la, também somos
capazes e temos o dever de minimizar essas agressões ao meio ambiente.
Acredita-se também que a educação em si não pode ser responsável por toda essa alteração ao
meio, porém, é uma peça importante nessa metodologia de construção da personalidade moral
da criança.
As crianças ainda se encantam com a natureza, com sua fauna e sua flora. Elas que são o futuro
deste planeta e ainda estão preocupadas com esse espaço, portanto é mais fácil de sensibilizá-las
mostrando fatos reais do que vem acontecendo com as ações incorretas que infligimos ao meio
ambiente. Por isso desenvolvemos esse trabalho nas escolas especialmente com as séries inicias
no ensino fundamental.
Concluímos que esse trabalho foi realizado com sucesso, visto que as crianças interagiram de
forma participativa, e assim, conseguimos alertar e despertar o quão necessário é que elas
pratiquem os atos ensinados no seu dia-a-dia. Porém, é preciso que haja um trabalho continuo
voltado para este tema, principalmente em escolas públicas onde é grande a deficiência desses
projetos.
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RESUMO
Este trabalho apresenta o resultado parcial bibliográfico
de um estudo em andamento sobre a infância lúdica
retratada nas telas de Portinari, e, como objeto de
pesquisa para o Mestrado em Educação na Universidade
Federal de Mato Grosso/Cuiabá. A pesquisa será
realizada no Município de Colorado do Oeste, Estado de
Rondônia, pretendendo desvelar o mundo lúdico infantil
retratado pelo artista, com um comparativo diante das
brincadeiras e dos brinquedos da época do pintor para
os nossos dias. Portinari quando criança brincou muito,
como toda criança, o que demonstra ser curioso e ao
ponto de ser descoberto é uma análise sobre quais

brinquedos e brincadeiras da infância do pintor que
ainda vige no mundo contemporâneo. Portinari não
economizou cenas lúdicas em seus retratos. Portinari
também gostava do contato com animais de estimação
e utilizou do estilingue, da bolinha de gude, de arapucas,
gangorras, bolas de meia, balanços... Para ele o que
importava era ser feliz. Precisamos descobrir se os
mesmos contentamentos representados nas telas do
artista são ainda praticados em nossos dias por meninos
e meninas de nossa realidade.

PALAVRAS-CHAVE: Portinari. Brincadeiras. Brinquedos. Infância. Arte.

TOYS PICTURED IN SCREENS PORTINARI: A STUDY ON CHILDHOOD A PLAYFUL
ABSTRACT
This paper presents the bibliographic partial result of an
ongoing study on the screens depicted in Portinari,
playful childhood and as an object of research for the
Masters in Education at the Federal University of Mato
Grosso. The research will be conducted in the City of
Colorado do Oeste, Rondônia State, intending to unveil
child playful world portrayed by the artist, with a
comparative before the games and toys of the era
painter for our time. Portinari as a child played a lot, like
every child, which proves to be curious and to the point
KEY-WORDS: Portinari. Games. Toys. Childhood. Art.

of being discovered is an analysis about which toys and
games of the painter that still prevails in the
contemporary world childhood. Portinari not saved
playful scenes in his portraits. Portinari also enjoyed the
contact with pets and used the sling, the marble, the
traps, seesaws, half balls, swings... For him what
mattered was to be happy. Need to find out if the same
contentment represented on the screens of the artist
are still practiced nowadays by boys and girls of our
reality.

OS BRINQUEDOS RETRATADOS NAS TELAS DE PORTINARI: UM ESTUDO SOBRE UMA INFÂNCIA
LÚDICA
INTRODUÇÃO
A arte vem como um registro marcado em nossa vida cotidiana desde as mais simples e
corriqueiras situações ou nos mais célebres momentos vividos do passado e do presente
concebendo por sua existência envolvente e liberal a garantia e a certeza de sua presença no
futuro a ser trilhado pelo homem durante o transcender da humanidade. Com essa ideia de
marca registrada no mundo passado e na sociedade atual, é que vimos com o propósito de
demonstrar a presença dos traços deixados pelo brasileiro Cândido Portinari em suas obras,
sendo uma análise reflexiva sobre a infância lúdica e utilizar como objeto de estudo algumas de
suas telas, como, por exemplo, “Meninos Soltando Pipa”, "Crianças Brincando”, "Menino com
Pião", “Roda Infantil”, “Meninos no Balanço”, "Futebol", “Cambalhota”, “Meninos na Gangorra”
"Plantando Bananeira" "Papa-Vento". Então, é reportar-se para um mundo vivido em outros
tempos pelo pintor e pelas crianças de sua época, cujas brincadeiras eram realizadas em lugares
e espaços reias reais para onde o chão vermelho ou o céu azul eram cenários para os
acontecimentos de grandes feitos lúdicos: o prazer de brincar.
Esse trabalho tem como propósito um estudo reflexivo sobre a infância lúdica retratada
pelo pintor Cândido Portinari demonstrando a presença da brincadeira e de brinquedos de sua
época ainda vigentes na cultura atual, sendo uma pesquisa em andamento no que se refere ao
comparativo e constatação das brincadeiras retratadas Por por Portinari e atualmente utilizadas
pelas crianças do Município de Colorado do Oeste, sendo como objeto de estudo para uma
dissertação de mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso. Apresentando aqui resultados
parciais de análises bibliográficas da infância do pintor referendadas nas obras retratadas pelo
próprio em forma de materiais aqui apresentados como fontes os quais subsidiam e sustentam
essa pesquisa.
1- PORTINARI: UM MENINO QUE BRINCAVA
"Nossos brinquedos eram variados, conforme o mês, e também havia os para o dia e os
para a noite. Para o dia eram: gude, pião, arco, avião, papagaio, diabolô, bilboquê, ioiô,
botão, balão, malha e futebol. Para a noite: pique, barra-manteiga, pulando carniça."
(PORTINARI - O bauzinho do pintor, 2008, p. 42)

A garantia de como as brincadeiras compunha a vida cotidiana de Portinari, são retradas
em muitas de suas obras demonstrando a sua infância, quando a brincadeira é algo presente em
sua vida infantil. Candim (FILHO, 1966, p. 24), assim era denominado Cândido Portinari pelos
familiares e amigos. Nasceu no ano de 1903, em uma fazenda de lavoura de café, com quatro
anos mudou-se para Brodósqui, cidadezinha do Estado de São Paulo onde passou a sua infância,
sendo uma época marcada pela opressão dos senhores fazendeiros pela mão de obra dos
colonos nas lavouras cafeeiras.
Num pé de café nasci.

O trenzinho passava
por entre a plantação. Deu a hora
Exata. Nesse tempo os velhos
Imigrantes impressionavam os recém-chegados
(Trecho da poesia de Portinari, apud Callado, 1978, p. 114)

Portinari dedicou sua vida retratando o povo brasileiro, as coisas de nossa terra e o
passado vivido por ele, inclusive as brincadeiras e o contato natural das crianças de sua época
com diversos tipos de animais, algo muito presente na vida infantil vivenciada em qualquer
época. No seu tempo de infância os brinquedos eram os objetos mais simples, como por exemplo
a bola de meia ou a bola feita de bexiga de boi para a realização dos jogos de futebol no largo
com os meninos de Brodósqui, onde as traves eram representadas por tocos ou pedaços de pau.
Os maiores não jogavam com bola de meia. Tinha uma bola de bexiga de boi, mais leve,
que subia muito e às vezes parecia maluca. Chutava-se para um lado e ela tomava efeito
e ia para o outro, feito um balão arrastado pelo vento. (FILHO, 1966, p. 117).

Figura 1 – Futebol, 1940. Fonte: Acervo Digital do Portal Portinari
Vimos na pintura anteriorfigura 1, a representação de uma infância lúdica, o retrato de
crianças expressando movimentos corporais transmitidos pelos gestos e movimentos dos braços
e das pernas. O prazer do ato de brincar sem limites, retrado no plano de fundo da imagem
através da lua que desponta no céu como símbolo do findar de mais um dia de brincadeira, mas
ali estão os meninos ainda brincando no turvar de mais um dia, como se a brincadeira não tivesse
limite, não tivesse de fato que acabar naquele dia. "Assim, desde o primeiro instante, cada um de
nós se convence de que o jogo não passa de uma fantasia agradável e de uma vã distração,
quaisquer que sejam os cuidados que nele se ponha as faculdades que nele se mobilizem, o rigor
que ele exija." (CAILLOIS, 1990, p. 9).
Portinari demonstra seu período infantil regado pelas brincadeiras repetidas por tantas

crianças da atualidade e do passado, ou também aquelas que hoje já não são brincadas mais,
brincadeiras guardadas em sua lembrança:.
Lembrança de Portinari
O universo de Portinari;
Se as vezes dói, sempre fulgura:
Entrelaça, como num verso,
O que é humano ao que é pintura. (Carlos Drummond de Andrade (1994, p. 50)

Este fato tornou-se real quando ele passa a retratar a série "Brincadeira da Infância"
ilustrando através da arte os mais diversos tipos de situações lúdicas, estando elas ligadas ao
retrato da realidade de sua infância. "Tal como a mãe, que aconchega no peito o recém-nascido
sem acordá-lo, assim também a vida trata, durante muito tempo, as ternas recordações da
infância”. (BENJAMIN, 1995, p. 132).
São muitas obras de Portinari intituladas e retratando as pipas ou os papagaios, sendo
uma brincadeira muito praticada pelos meninos de sua época e também sendo bem presente
ainda hoje em nossos dias.

Figura 2 – Meninos Soltando Pipas, 1947. Fonte: Acervo Digital do Portal Portinari
Podemos observar a sensibilidade do pintor quando nos presenteia com a obra "Meninos
Soltando Pipas", nos tons de escuro no alto representando a distância que uma pipa pode chegar
e com tons mais claros ao fundo representando a luz ou profundidade. Portinari não discriminava
se tal brincadeira era para menino ou menina, tanto que nesta imagem, figura 2, vemos uma
presença marcante feminina e o vento que eleva as pipas estão representados nas curvas
ondulantes da saia da menina. Uma brincadeira representada por cores vibrantes através dos
papagaios, que certamente, muitos construídos por ele mesmo, voavam e se misturavam ao céu
da pequena Brodoswski. Podemos até imaginar a criatividade do artista ainda menino em criar
suas próprias pipas, como descrito na obra de Mario Filho sobre sua infância:

Era agosto, mês dos papagaios. Ninguém fazia papagaios mais bonitos do que Candim.
Armava a cruz de bambu e depois colava tiras de papel de seda, combinando cores.
Parecia um quadro. Havia gente que ficava olhando para os papagaios de Candim como
para um desenho dele, numa moringuinha, num papel de embrulho, na areia do largo.
(Ano???? p. 141).

Assim, concretizamos a certeza que Portinari era uma criança que brincava como tantas
outras crianças do passado ou do presente, ainda Mário Filho completa: "Os papagaios subiam,
subiam. Bastava ir soltando a linha." (Ano??? p. 141).
Dentre as muitas situações lúdicas retratadas por Portinari, outra série que merece
destaque está na relação que o artista demonstrou com os brinquedos envolvendo situações de
ilinx (CAILLOIS, 1990, p. 43), jogos associados a uma vertigem momentânea relacionadao com a
estabilidade e percepção. Essas brincadeiras estão bem presentes nas telas do pintor em diversas
situações como as de "meninos na gangorra, nos balanços, plantando bananeira, cambalhotas",
com isso Candim confirma a ideia de uma infância onde os limites para as brincadeiras eram a
criatividade, a ousadia e a fantasia, características presentes em toda criança de qualquer época,
a diferença está nos tipos de brincadeiras incorporadas em cada geração vivida, pois em cada
tempo presente, do passado e atual, as crianças modificam as maneiras de brincar, criam e
recriam, ou se apropriam de brinquedos surgidos e novidades apresentadas de acordo com a
realidade de tempo e de espaço. Podemos definir nitidamente essa afirmativa com as palavras de
Brougère:
Para compartilhar uma brincadeira, é preciso ter uma cultura compartilhada. Ao mesmo
tempo, porém, é preciso entender que cada criança, em função de sua história de vida,
tem um jeito particular de lidar com as brincadeiras. Às vezes, ela conhece alguns jogos,
mas não outros. Por isso, posso afirmar que existe também uma individualização dessa
cultura, já que nem todos compartilham todos os elementos da cultura lúdica de uma
geração. Alguns jogam videogames que outros nem conhecem. Da mesma forma, há
diferenças entre as brincadeiras de meninas e de meninos. A cultura lúdica é a soma de
tudo isso, considerando o resultado da vida de cada um. O fato é que a experiência
lúdica não é a mesma para todas as crianças. (Entrevista com Gilles Brougère sobre o
aprendizado do brincar, Revista Nova Escola online, acesso em 20 de março de 2014).

Figura 3 – Meninos na Gangorra, 1944. Fonte: Acervo Digital do Portal Portinari
Na imagem anteriorfigura 3, intitulada de "meninos na gangorra", se podem ver uma
brincadeira realizada por um grupo de crianças que brincam despreocupadas e livres. Cena onde
meninos e meninas mais uma vez estão ligados através do ato lúdico. Uma gangorra improvisada
por uma tábua sobre um toco ou tronco de árvore, sendo as características desse brinquedo
elencadas às crianças como autoras de suas próprias construções. Na cena percebe-se o
movimento das crianças chegando de encontro com a gangorra, ainda podemos pensar no
menino sentado no tronco bem na frente da cena e na menina logo atrás, como espectadores
esperando a "sua vez" para aproveitar o momento mágico de descontração no vai e vem do
balançar dessa gangorra. "Candim montava na ponta da gangorra e subia. Gostava de se sentir lá
em cima. Depois queria descer." (FILHO, 1966, p. 103).
CONCLUSÃO
Diante da pesquisa em andamento, podemos constatar que Portinari vivenciou sua
infância com muitas brincadeiras e brinquedos presentes ainda em nossos dias. A realidade do
menino "Candim" é a mesma de muitas crianças de nossa atualidade. O convívio com os
brinquedos de sua época foram internalizados em sua memória como marca registrada de uma
lembrança embalada na docilidade e no prazer derivados das brincadeiras com seus colegas e
com os animais, que juntos compunham o mesmo espaço lúdico daquela época.
Portinari não quis esquecer sua terra, sua gente, sua infância, mas sim, eternizou todas as
suas lembranças através da pintura retratada em suas obras. Poderia ter se refugiado na Europa,
ou em outro lugar, pintando os tons pastéis modal daquela época. No entanto, preferiu
descortinar a realidade brasileira com amor e sensibilidade de um poeta ao utilizar as pinceladas
demonstradas na riqueza cultural de seu tempo e de nossa gente.
Ainda há um grande caminho a desvendar no que se refere à infância lúdica do pintor
comparada à infância de nossa atualidade, mas fica uma resposta agora encontrada: os
brinquedos e as brincadeiras retratados nas telas de Portinari são a certeza de uma infância
lúdica. Uma infância demonstrada através de suas telas, com uma realidade lúdica infantil
secular, mas que cabe agora desvelar se os mesmos brinquedos e brincadeiras utilizados pelo
artista se ainda vige como práticas da vida infantil dos meninos e das meninas no mundo
contemporâneo, em particular no Município de Colorado do Oeste. Uma resposta que pode vir
com o trabalho pronto, na medida em que as mesmas brincadeiras que Portinari vivenciou e
retratou sendo praticadas por crianças de Colorado do Oeste, esta tarefa a qual será fruto de
uma pesquisa que em breve será concretizada nesse contexto referido.
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RESUMO

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de
verificar o nível de conhecimento e aceitação da
®
ECOFONT . A pesquisa foi realizada nas dependências do
IFAP, Campus Laranjal do Jari entre dezembro de 2011 e
junho de 2012, sendo classificada como descritiva, já
que visa à descrição de certas características de
fenômenos, usando, por exemplo, questionários, a fim
de estudar opiniões e atitudes da população. Utilizou-se
um questionário contendo perguntas objetivas e
subjetivas com a finalidade de observar o nível de
®
conhecimento e aceitação da ECOFONT pelos alunos,
docentes e técnicos administrativos da referida
instituição de ensino, abordando temas como noções
gerais, utilização pessoal, benefícios ambientais, entre
outros. Contou-se com a participação de 285 discentes

dos cursos informática, meio ambiente e secretariado
nas modalidades integrado e subsequente, 20 técnicos
administrativos e 20 docentes, totalizando 325
questionários aplicados. Pelos resultados foi constatado
®
que a ECOFONT não é popular para a maioria dos
entrevistados do IFAP - Campus Laranjal do Jari. Baseado
nas classes analisadas, essa fonte não apresenta
dificuldade na leitura de textos impressos nesse
formato, pois os caracteres ficam perfeitamente visíveis,
ou seja, essa fonte é uma alternativa para os dias atuais,
onde o foco principal é o desenvolvimento sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: Informática. meio ambiente. desenvolvimento sustentável.

ASSESSMENT ON KNOWDLEDGE AND ACCEPTANCE OF THE ECOFONT IN THE FEDERAL
INSTITUTE OF AMAPÁ
ABSTRACT

The present study was performed in order to
ascertain the level of knowledge and acceptance of
®
ECOFONT . The research was conducted in the premises
of IFAP, Campus Laranjal do Jari between December
2011 and June 2012, being classified as descriptive as it
aims at the description of certain characteristics of
phenomena, using, for example, questionnaires, in order
to study opinions and attitudes of the population. We
used a questionnaire objective and subjective in order to
observe the level of knowledge and acceptance of
®
ECOFONT by students, teachers and administrative staff
of the institution of education, covering topics such as

general knowledge, personal use, environmental
benefits, among others. Counted with the participation
of 285 students of computer science courses, secretarial
environment and integrated modalities and subsequent,
20 administrative staff and 20 faculty members, totaling
325 questionnaires. From the results it was found that
®
the ECOFONT is not popular for most respondents IFAP,
Campus Laranjal do Jari. Based on the classes analyzed,
this source presents no difficulty in reading printed text
in this format, because the characters are perfectly
visible, ie, that source is an alternative to the present
day, where the main focus is sustainable development.

KEY-WORDS: computers. environment. sustainable development.

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DA ECOFONT® NO INSTITUTO FEDERAL DO
AMAPÁ
1. INTRODUÇÃO
A crescente preocupação com a qualidade de vida envolve a preocupação ambiental, pois
a sociedade, por meio da evolução científica e tecnológica, descobriu que as condições
ambientais são importantes para a saúde e para o seu bem-estar, tanto em curto, como também
em longo prazo. Segundo a Teoria de Gaia (LOVELOCK, 2006), o planeta Terra é um sistema autoregulador, constituído da totalidade dos organismos, rochas da superfície, oceano e atmosfera
estreitamente unidos. Este sistema está em contínuo processo de evolução, com o objetivo da
manutenção do equilíbrio das condições de superfície, para que sejam sempre as mais favoráveis
possíveis à vida.
Quando pensamos em impacto ambiental vem à cabeça várias ações que foram feitas
pelo homem que defasaram a natureza, por muito tempo ele se preocupou em desenvolver
tecnologias somente para o seu conforto, sem pensar no que fazer com os detritos deixados pelo
caminho, hoje o mesmo visa tecnologias que sejam viáveis para o bolso e também para o meio
ambiente. Um exemplo de lixo que agride o meio ambiente em que vivemos são os cartuchos de
impressoras, que são jogados na natureza. Para se fabricar um cartucho utiliza-se de matérias
primas, como plástico, metal, etc. Sendo que o plástico não é biodegradável e pode levar até
1.000 anos para se decompor.
Independente da área de atuação os impactos ambientais negativos vem a ocorrer. Na
área de informática não seria diferente. A utilização de cartuchos por meio de remanufatura
diminui significativamente o lixo que é jogado, onde se reduz milhares de litros de petróleo
gastos com a fabricação de cartuchos novos, economizado assim dólares com a importação de
cartuchos novos (COSTA FILHO et al., 2006). Os cartuchos de impressora contêm plástico, metal,
borracha, etc. Os plásticos não são biodegradáveis e podem levar até 1.000 anos para se
decompor, enquanto os outros materiais podem levar centenas de anos. Além disso, cada
cartucho de tinta requer duas onças e meia de óleo e cada cartucho de tonner precisa de 3 litros
de óleo para fabricá-los. Embora os números sejam estimativos, pode-se ter uma ideia razoável
sobre a necessidade de economizar recursos naturais. Reduzindo resíduos sólidos economizando
toneladas de plásticos e metais a cada ano (SEBRAE, 2011).
O uso de fonte com o design alterado já vem sendo realizado há algum tempo (BIGELOW
et al., 2011), e um dos exemplos mais comentados atualmente é a ECOFONT®. Esse é um estilo
de fonte desenvolvida por uma empresa holandesa especialmente para economizar tinta nas
impressões, porém poucos são os estudos sobre aceitação dessa fonte ecológica.

Figura 1. Ilustração da Ecofont®. Fonte: www.ecofont.nl

Nesse sentido, objetivou-se com o presente trabalho, verificar o nível de conhecimento e
aceitação da ECOFONT® no IFAP, Laranjal do Jari, por parte dos docentes, discentes e técnicos
administrativos, visando redução de custos e melhorias ambientais locais.
2. MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi conduzida entre dezembro de 2011 e junho de 2012 no Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP), Campus Laranjal do Jari.
O município de Laranjal do Jari situa-se na região ocidental do Estado do Amapá, fazendo
limites com Municípios de Vitória do Jari, Mazagão, Pedra Branca do Amaparí, Estado do Pará,
Suriname e Guiana Francesa, tornando-se município em dezembro de 1987. Antes disso,
pertencia ao município de Mazagão. Sua área total é de 32.166,29 Km2, enquanto que a área da
cidade, sede do município, é de 18,5 Km2. No que se refere à educação, existem escolas de
ensino fundamental e médio, das redes municipal, estadual e particular (CLARETO, 2003). Essa
localidade possui várias áreas protegidas a exemplo de reserva extrativista do Rio Cajari, reserva
de desenvolvimento sustentável do Rio Iratapuru, Estação Ecológica do Jari, Terra indígena
Waiâpi e do Tumucumaque e ainda parte do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque (CIBRASIL, 2007), resultando assim numa localidade com características ambientais muito fortes.
Entretanto, algumas atuações visando o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza
devem ser postas em prática.
Quanto aos objetivos, esta pesquisa é classificada como sendo descritiva, já que visa
primordialmente à descrição de certas características de fenômenos ou população, usando, por
exemplo, questionários, a fim de estudar opiniões, atitudes e crenças da população. No que
tange à técnica, trata-se de um levantamento, incluindo a interrogação direta de pessoas cujo
comportamento se objetiva conhecer (GIL, 2010).
Para realizar a pesquisa utilizou-se um questionário contendo perguntas objetivas e
subjetivas com a finalidade de conhecer o nível de conhecimento e aceitação da ECOFONT® pelos
alunos, docentes e técnicos administrativos (TA) do IFAP, Campus Laranjal do Jari, abordando
temas como utilização pessoal, benefícios ambientais, noções básicas, entre outros. Evitando o
mascaramento dos dados, os questionários foram aplicados de forma opcional, resultando na
participação de 285 discentes dos cursos de informática, meio ambiente e secretariado nas
modalidades integrado e subsequente, 20 técnicos administrativos e 20 docentes, totalizando
326 questionários aplicados.
Utilizou-se do método estatístico descritivo. Após a coleta e tabulação dos dados, com auxílio
de planilha computacional, realizou-se construção de gráficos (SANTOS et al., 2011).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a Figura 2A, independentemente da atuação no IFAP, seja ela docente,
discente ou técnico administrativo, o número de entrevistados que possuem conhecimento
sobre a ECOFONT® é muito baixo. A maior proporção de conhecedores sobre a fonte ecológica
veio da classe docente (25%) e, em menor percentual os discentes os técnicos administrativos
com 15% que conheciam. O fato de surgirem entrevistados que já haviam ouvido falar sobre a
fonte ecológica, deve-se aos comentários na instituição sobre o projeto. A ECOFONT®, é um estilo

de fonte desenvolvida especialmente para economizar tinta nas impressões (o nome completo
da fonte é “Spranq eco sans”), foi proposta pela Comissão A3P-AGU (Agenda Ambiental da
Administração Pública – Ministério do Meio Ambiente) e já é adotada por alguns órgãos públicos
do Brasil. A iniciativa está descrita no sítio www.ecofont.nl e trata de fonte Open Source, sem
restrições comerciais de uso. Pode ser usada em PC’s e MAC’s. A fonte incluir pequenos círculos
dentro dos traços que formam as letras e tem uma proporção diferenciada (o tamanho 10 da
ECOFONT® equivale ao tamanho 12 da Times New Roman) e embora na tela as diferenças sejam
perceptíveis, na impressão praticamente não há perda de qualidade. Alguns entrevistados
teceram comentários sobre a pergunta: “É um meio de economizar tinta.”, “É um meio
alternativo de se economizar tinta, já que as letras vão ter círculos que ocupam aonde teria
tinta”. Baseado nos dados da Figura 2B, o maior conhecimento ser dos alunos de informática e
meio ambiente, respectivamente, deve-se a área de atuação, ou seja, por se tratar de uma fonte
utilizada em editores de texto de computadores e ainda por ser algo ambientalmente correto.
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Figura 2. Conhecimento dos docentes, técnicos administrativos (A) e alunos (B) sobre a
ECOFONT®
A ECOFONT®, conforme mencionado anteriormente é uma fonte de computadores que
possui círculos internamente visando reduzir o consumo de tinta. Os entrevistados foram
arguidos em relação ao conhecimento do uso dessa fonte por alguma instituição, órgãos públicos
ou privados (Figura 3). Todos os docentes e técnicos administrativos entrevistados desconheciam
tal informação (Figura 3A). Em relação aos cursos dos alunos entrevistados (Figura 3B) apenas
alguns de informática e meio ambiente relataram conhecer instituições que usam a fonte
ecológica. Segundo dados da comissão da Agência Ambiental na Advocacia Geral da União (AGU,

2011), implantaram o uso da referida fonte com objetivo de minimizar efeitos nocivos ao meio
ambiente e poupar erários, podendo chegar a R$ 500.000,00. Outros órgãos que vêm adotando
tal fonte são o Ministério Público do Pará e Pernambuco e o Instituto Nacional do Semiárido
(INSA/MCT). A justificativa ambiental está associada ao menor descarte de tonners e cartuchos,
por aumentar o período de utilização e, de acordo com Huang e Sartoni (2012), são resíduos com
potencial poluente por apresentar, em sua constituição, elementos químicos tóxicos. Esses
resíduos, quando entram em contato com o solo, podem contaminar o lençol freático e, quando
submetidos à combustão, acabam poluindo o ar. Produtos presentes nesses materiais podem
desencadear sérios problemas à saúde humana (SIQUEIRA e MORAES, 2007). Esses dados são
corroborados por Jiagn et al. (2008), ao concluírem que o consumo de cádmio em amostras de
uma plantação de arroz, próxima a uma área de destinação de resíduos eletroeletrônicos
chegava a ser 70% superior ao valor máximo orientado pela organização americana FAO (Food
and Agriculture Organization).
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Figura 3. Conhecimento dos docentes, técnicos administrativos (A) e alunos (B) sobre órgãos que
utilizam a ECOFONT®
Quando o questionamento foi sobre a viabilidade da sua utilização, os dados se
mostraram heterogêneos (Figura 4). Pelos resultados, 55% dos docentes afirmaram que a
ECOFONT® é viável, sendo que os técnicos administrativos, mesmo 45% mencionando ser viável a
fonte ecológica, nessa classe foram observados o menor percentual que verifica viabilidade na
utilização. Após as duas primeiras perguntas, os entrevistados foram informados sobre a
ECOFONT® e, mesmo assim, alguns [(10% dos docentes) e (5% dos técnicos administrativos)] não

viram viabilidade no seu uso. Em relação aos alunos (Figura 4B), os cursos que relataram ser mais
viável o uso foram meio ambiente (70%), secretariado (55%) e informática (50%). Baseado em
informações da empresa fabricante, em relação a Times New Roman, tamanho 12, a ECOFONT®,
tamanho 10 (dimensões equivalentes), utilizam aproximadamente 12% a menos de tinta. Em
comparação com a fonte Arial, tamanho 11, a economia aumenta para 26%. Além de economizar
gastos com tonners, a ECOFONT® minimiza efeitos nocivos ao meio ambiente. Os relatos dos
entrevistados corroboram com as informações da fabricante, a exemplo de: “Sua utilização
possibilita a economia de tinta muito procurada em entidades e instituições. Com certeza seria
aceito.”; “Porque sairia mais barato, economizaríamos tinta e seria menos agressivo ao meio
ambiente.”.
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Figura 4. Conhecimento dos docentes, técnicos administrativos (A) e alunos (B) sobre a
viabilidade do uso da ECOFONT®
No período de realização da aplicação dos questionários, às pessoas entrevistadas foi
disponibilizado um texto impresso com a fonte ecológica. Após uma breve leitura do material,
perguntou-se sobre a dificuldade na leitura desse e, baseado na Figura 5 A e B, mais de 80% de
todas as classes analisadas (docentes, técnicos administrativos e alunos) não tiveram problema
em ler o texto. Os poucos que sentiram dificuldade após responderem o questionário, explicaram
que confundiram a pergunta com dificuldade de interpretação do texto. Alguns comentários
foram feitos pelos entrevistados, a exemplo de: “Mesmo com os círculos as letras continuam bem
visíveis, ótimos também para ser utilizado em escolas para impressão de textos.”, “Visualizei bem
todas as letras.” Com a finalidade de avaliar o uso da Ecofont em instituições públicas sediadas

em Laranjal do Jari, na segunda parte do projeto, foi submetida à proposta ao Tribunal Regional
Eleitoral do referido município que o protocolou na Controladoria Geral da União. O setor de
Tecnologia da Informação desse órgão analisou o uso da fonte ecológica e confirmou a redução
no consumo de tinta, entretanto, por estarem informatizando o sistema de documentos,
recomendou tal uso para instituições com grande volume de impressões numa única máquina
(impressora ou copiadora), a exemplo dos setores educacionais.
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Figura 5. Dificuldade dos docentes e técnicos administrativos (A) e alunos (B) entrevistados em
realizar a leitura de texto impresso com a ECOFONT®
Baseado na Figura 6A, os técnicos administrativos entrevistados mostraram maior
interesse em utilizar a ECOFONT® nas impressões pessoais (90%), quando comparado aos
docentes (85%). Em se tratando de cada curso pesquisado, os alunos de meio ambiente
relataram maior importância em usar a fonte ecológica, seguido dos alunos de informática e
secretariado. A maior rejeição para uso em casa foi observada pelos alunos de secretariado (30
%), ao relatarem que não acreditavam na economia de tinta. Outras informações sobre esse
tópico foi que seria ótimo economizar e continuar com a qualidade gráfica das letras.
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Figura 6. Uso da ECOFONT® nas impressões pessoais pelos docentes e técnicos administrativos
(A) e alunos (B) entrevistados.
Pela Figura 7A, os docentes (80%) e técnicos administrativos (75%) afirmaram que
pagariam pelo uso da fonte ecológica. Segundo a Figura 7B, mais da metade dos alunos
entrevistados dos cursos de meio ambiente (60%) e informática (55%) obteria a ECOFONT® e
cerca de 40 e 35%, respectivamente relataram que dependeria do preço. A maior proporção de
rejeição pelo pagamento do uso da fonte ecológico foi constatado pelos alunos do curso de
secretariado (10%). O poder aquisitivo dos alunos pode influenciar na resposta desse
questionamento. Algumas considerações foram feitas pelos entrevistos, como: “Porque se trata
de um custo menor e ajudará o meio ambiente”; “Porque ajudará até a instituição ser bem
vista.”; “Pois será ótimo para incentivar as pessoas, como alunos professores e outros técnicos a
aderirem essa causa”. Scarpinelli e Ragassi (2003) afirmam que o marketing verde, em via de
regra, simboliza os reais compromissos que as empresas estabelecem para a preservação e

educação ambiental, sendo um fator muito importante nas relações com os consumidores e,
despertando assim a visão de responsabilidade com o meio ambiente.
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Figura 7. Pagamento pelo uso da ECOFONT® pelos docentes, técnicos administrativos (A) e alunos
(B) entrevistados.
4 CONCLUSÕES
A ECOFONT® não é popular para a maioria dos entrevistados do IFAP - Campus Laranjal do
Jari;
A aceitação da fonte ecológica por parte dos alunos seguiu a seguinte ordem dos cursos:
meio ambiente > informática > secretariado, entretanto, os técnicos administrativos, de uma
maneira geral demonstraram uma maior aceitação, em comparação aos docentes;
Baseado nas classes analisadas, essa fonte não apresenta dificuldade na leitura de textos
impressos nesse formato, pois os caracteres ficam perfeitamente visíveis, ou seja, essa fonte é
uma alternativa para os dias atuais, onde o foco principal é o desenvolvimento sustentável.
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RESUMO
As transformações ocorridas na natureza em sua
maioria são decorrentes das ações humanas que
modificam e alteram a paisagem. Quando se analisa o
processo de exploração de recursos minerais, percebese a grande interferência sobre o solo, a água a fauna e
a flora. Nesse sentido, este trabalho vem discutir os
impactos ocasionados pela exploração do seixo e da
areia na comunidade da Vila dos Cunhas distrito de Vila

Fátima, município de Tracuateua- PA. Entende- se que o
estudo aqui proposto torna-se necessário, haja vista,
identificar os problemas ambientais que afetam o meio
ambiente e a comunidade local. Em suma, se visualiza
que a exploração desses dois recursos minerais (seixo e
areia) tem ocasionado degradação visual do solo, da
paisagem, do relevo, bem como ameaça ao rio
Quatipuru e seus afluentes.

PALAVRAS-CHAVE: recursos minerais, legislação ambiental, impactos ambientais.

THE ABSENCE OF ENVIRONMENTAL GOVERNANCE AND THE ESCALATION OF PROBLEMS
CAUSED BY THE EXPLOITATION OF MINERAL RESOURCES IN TRACUATEUA - PA.
ABSTRACT
The changes occurring in nature are mostly from human
actions modify and change the landscape. When
analyzing the process of exploitation of mineral
resources, realizes the much interference in the soil,
water and plants and animals. In this sense, this paper
discusses the environmental impacts arising from the
exploitation of mineral resources Tracuateua - PA. It is

understood that the study proposed here becomes
necessary, in view, identify environmental issues that
affect the environment and the local community. In
short, it displays that the operation of these two mineral
resources (sand and pebble) has caused visual
degradation of soil, landscape, signage, as well as a
threat to Quatipuru River and its tributaries.

KEY-WORDS: mineral resources, environmental law, environmental impacts.

A AUSÊNCIA DE GOVERNANÇA AMBIENTAL E O AGRAVAMENTO DE CAUSADOS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS EM TRACUATEUA-PA
INTRODUÇÃO
A temática ambiental assume proporções relevantes neste século, dada à complexidade
de lidar com esse novo desafio que são os problemas ambientais atuais tanto em micro como em
macro escala. O que se visualizar é que a nível mundial, esses problemas são ponto de referência
para o alerta da humanidade sobre o futuro da espécie humana. A nível local, eles servem para a
tomada de decisão da população que precisa pensar globalmente e agir localmente.
Nesse sentido, apresenta-se o caso do município de Tracuateua- PA, rico em recursos
minerais e alvo fácil da exploração desenfreada e da falta de uma legislação própria que garanta
o uso desse recurso com impactos mínimos ao ambiente.
O que se pretende com este estudo é discutir os impactos ocasionados pela exploração do
seixo e da areia na comunidade da Vila dos Cunhas distrito de Vila Fátima, município de
Tracuateua- PA. A análise dos dados mostrará a situação em que a área se encontra
principalmente os relacionados ao acirramento de processos erosivos comprometendo o leito do
rio Quatipuru e ainda mostrar como o poder público tem atuado para coibir esses impactos.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa assume o enfoque da abordagem qualitativa, que segundo Maanem (1979, p.
520 apud NEVES 1996, p. 1) “tem como objetivo traduzir e expressar o sentido do mundo social.
Trata-se de reduzir a distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e
ação”.
Para chegar a esses resultados utilizou-se a pesquisa de campo com técnicas como: a
conversa informal, registro fotográficos, observações e palestra oferecida pela Companhia de
Pesquisa em Recursos Minerais (CPRM) sobre a avaliação dessas jazidas.
O que se pretende aqui é discutir os impactos ambientais que a exploração de seixo e areia
tem ocasionado na Vila dos Cunhas, Tracuateua- PA. Ao apresentar neste estudo uma descrição
preliminar desses impactos, demonstramos como a falta de uma legislação própria contribui para
o agravamento desses problemas, lembrando que cabe aos municípios legislar e fiscalizar os
empreendimentos potencialmente degradadores do meio ambiente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Município de Tracuateua está situado no Nordeste Paraense, na região Bragantina,
criado através da Lei 5858 de 29 de setembro de 1994. Possui uma área de 815 Km² e uma
população com aproximadamente 29 mil habitantes. No município é possível encontrar uma
variedade de riquezas naturais como: os campos naturais, as praias, os ecossistema de
manguezais, quantidade significativa de minerais e vasta abundância de recursos hídricos, entre
eles o Rio Quatipuru, que nasce nas proximidades da comunidade de Alto Alegre em uma altitude
aproximada de 55, 0 m, no município de Bragança, percorre Tracuateua em sistema de micro
bacias e deságua no Oceano Atlântico.
A bacia hidrográfica deste rio possui cerca de 912,0 km² e estendem-se pelos municípios
de Quatipuru, Tracuateua, Bragança, Capanema, Peixe-Boi e Primavera. Têm grande importância
para a população, atendendo diferentes usos como balneabilidade, pesca artesanal. O rio
Quatipuru possui grande diversidade de animais aquáticos que dependem desse ambiente para
se manter e reproduzir.
No entanto, dada sua proximidade com essas áreas de exploração têm sofrido forte
pressão decorrente do uso dos corpos d’ água para lavagem e separação desses dois minerais,
além de ser utilizado como depósito dos insumos finais do processo de lavagem, ocasionando
poluição das águas do rio.
Diante disso, surge a necessidade de discutir os problemas ambientais da cidade de
Tracuateua, em particular, os ocasionados pela exploração de seixo e areia, visto que, grande
parte desses empreendimentos localiza-se nas proximidades do rio, sendo responsável por
grandes problemas de ordem ambiental. Agrava-se ainda o descaso do poder público e da falta
da consciência ambiental da população em cuidar de um bem coletivo, o meio ambiente.
Conforme pontua o Relatório de avaliação das fragilidades e potencialidades da bacia
hidrográfica do rio Quatipuru realizada CPRM (2012):
No contexto da administração pública, nota-se que muitas das atividades predatórias na
região se valem da inexistência de políticas públicas de proteção ao meio ambiente, a
nível municipal, para se manterem em plena atividade. Como cada município da bacia
hidrográfica do rio Quatipuru tem aptidão mineraria, a criação de órgãos ambientais
seria necessária para cadastrar e fiscalizar tais atividades, bem como para construir junto
com o legislativo municipal normas que as disciplinem. (CPRM, 2012, p. 16).

Portanto, o desequilíbrio desse ambiente pode interferir de forma significativa na
manutenção das espécies que dependem do rio para sobreviver e reproduzir. Com apenas 18
anos de emancipação Tracuateua apresenta evidências de problemas ambientais ligados à falta
de uma política que minimize os impactos da exploração mineral sobre os corpos da água e do
solo.
O que se percebe é que a ausência de governança ambiental coloca o município na mira
da deterioração da qualidade ambiental, isso tudo porque o governo ainda não se deu conta de
que é necessário fortalecer acordos com a sociedade, com ampla participação popular nas
tomadas de decisão:
A responsabilidade social em questões ambientais tem se traduzido em adoção de
práticas que extrapolem os deveres básicos tanto do cidadão quanto das organizações.
Constitui-se em sua maioria em ações voluntárias que implicam um comprometimento
maior que a simples adesão formal em virtude de obrigações advindas da legislação.
(DIAS, 2010, p.153)

Assim, busca-se confirmar que o desenvolvimento do município é necessário, já que a
areia e o seixo são bens minerais de importância indiscutível e utilizados como matéria prima na
construção cívil e secundariamente em moldes de fundição, fonte de sílica, indústria de vidros,
dentre outros setores industriais. O que se discute é a legalização desses sítios de exploração
dentro do que dita às leis com a minimização dos seus impactos.
A atual área que está sendo utilizada para a obtenção de seixo e areia, localiza-se na
comunidade de Vila dos Cunhas, município de Tracuateua – PA. A empresa que explora esses
recursos se fixou à aproximadamente dois anos por meio de uma licença concedida pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente quando esta ainda existia. Hoje a mesma secretaria atua
integrada com a Secretaria Municipal de Agricultura por falta de recursos próprios que garantam
sua autonomia em gerir as questões ambientais do município. O que se sabe é que não foram
feitos estudos de impactos ambientais e muito menos apresentado os planos de recuperação da
área degradada:
A mineração, pelas suas especificidades, é uma das atividades que mais degrada o solo,
num espaço de tempo curto, sendo responsável por significativas mudanças sobre este.
De forma geral, o solo constitui um dos elementos naturais que mais sofrem com a
interferência das atividades humanas. Espaço de ocupação, produção e vivência das
pessoas, os solos são alterados de diversas maneiras e a sua degradação pode advir de

uma série de causas e provocar um conjunto de consequências indesejadas (MARQUES;
BAPTISTA, 2011, p. 3)

Do inicio da exploração até os dias atuais, se percebe que essa atividade degradou as
feições da paisagem, principalmente o solo e a água. De acordo com o Conselho Nacional de
Meio Ambiente, CONAMA, 001, de 23 de janeiro de 1986, artigo 1° considera-se impacto
ambiental:
Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas,
que direta ou indiretamente afetam: a saúde, a segurança e o bem estar da população;
as condições sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio
ambiente e a qualidade dos recursos ambientais (CONAMA, 1986, p. 1)

Fato que justifica necessidade de uma avaliação prévia da compatibilidade de seu
desenvolvimento com a preservação ambiental. Ainda o CONAMA, resolução 237, de 19 de
Dezembro de 1997, artigo 2° prevê, que “a localização, construção, instalação, ampliação,
modificação e operação de empreendimentos e atividade utilizadoras de recursos ambientais
consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras dependerão de prévio licenciamento do
órgão ambiental competente”. Na fala de Dias (2010):
Os municípios poderão licenciar ambientalmente atividades que possam causar
degradação ambiental, caso os efeitos dos impactos sejam locais e desde que a
localidade possua estrutura administrativa adequada, além de lei municipal onde conste
a exigência do estudo de impacto ambiental e os critérios do licenciamento respectivo
(DIAS, 2010, p.64).

O que fica visível é falte uma política local que gerencie os problemas ambientais. De
forma geral, a exploração desses recursos, exige planos de recuperação dessas áreas e isso
depende em grande parte do empenho das autoridades e órgãos ambientais em resolver a
questão dentro dos preceitos da sustentabilidade.
IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS PELA EXPLORAÇÃO DE SEIXO E AREIA
Melo (2010) diagnosticou que todas as etapas da exploração mineral geram problemas
ambientais seja eles de maior ou menor intensidade. Da mesma forma, foi possível encontrar
muitos problemas na localidade da Vila dos Cunhas. A extração da areia e seixo provocou
significativa alteração ambiental pela abertura da cava, configurando-se como uma extração de
lavra a céu aberto, devastando grandes áreas verdes, uma vez que essas crateras não têm apenas
um ponto fixo de retirada, elas estão em pontos diferentes mais ou menos cinco lugares e

avançam em direção aos rios, entre eles o rio Quatipuru e seus afluentes. No relatório feito pela
CPRM, (2012), apontou que a falta de uma:
Legislação que disciplina o uso e conservação das áreas de proteção permanente parece
que não existe, as extrações de areia e seixo são feitas de forma clandestina, o que
agrava ainda mais a situação, pois sem fiscalização e cobrança, os exploradores não se
sentem obrigados a agir de forma ambientalmente correta, nem tão pouco corrigir os
danos causados ao meio ambiente (CPRM, 2012, p. 27).

O que se sabe é que essas áreas onde o empreendimento está instalado são de pequenos
agricultores que arrendam suas terras por um determinado período de tempo. Em contrapartida
a empresa se fixa no local, extrai o recurso e após serem esgotados, devolvem essas terras aos
agricultores sem terem feito nem um tipo de reparação aos danos causados a esse ambiente.
De acordo com as observações diretas no local, identificaram-se processos erosivos com a
formação de ravinas e voçorocas agravadas pela ação antrópica.

Figura 1 - Formação de Voçorocas.
Fonte: Trabalho de Campo. Aviz, 2013.

Figura 2 - Formação de Voçorocas.
Fonte: Trabalho de Campo. Aviz, 2013.

Esse processo erosivo se forma em decorrência da retirada da vegetação, agravado pelo
volume e velocidade, das águas pluviais. Em relação a isso, Guerra (2010, p. 59), diferencia a
ravina de voçorocas, citando que “são consideradas ravinas incisões com menos de 50
centímetros, e voçorocas incisões com largura e profundidade superior a 50 centímetros”. Esses
dois processos carregam as águas pluviais para dentro do rio Quatipuru e demais afluentes e com
isso os sedimentos se depositam no fundo dos leitos dos rios, destruindo o habitat de uma
grande quantidade de espécies aquáticas comprometendo a sobrevivência de quem vê na pesca
artesanal uma estratégia de sobrevivência para driblar o problema do desemprego. Cabe citar

que um dos maiores agravantes, é resultado da falta de medidas adequadas no processamento
do seixo e da areia.
O que tem ocorrido com frequência é a quebra das barreiras de contenção devido à
pressão da água, carregando esses sedimentos em direção aos afluentes do Quatipuru, conforme
se visualiza abaixo nas figuras 3 e 4.

Figura 3 - Seixeira Central, Tanques de
Lavagem de Seixo. Trabalho de Campo.
Pinheiro, 2013.

Figura 4- Seixeira Central Tanques de
Lavagem do Seixo. Trabalho de Campo.
Pinheiro, 2013.

Indo contra as bases legais do Código Florestal Brasileiro lei nº 4771 de 1965, que ditam
que as áreas de preservação permanentes (APPs,) “cobertas ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas”. A destruição da vegetação fragiliza as nasceste e os balneários dessa bacia
hidrográfica, principalmente comprometendo outros ambientes já que o rio Quatipuru é um dos
cursos d’água mais importantes na formação e manutenção dos manguezais existentes na região
(CPRM, 2012).
É preciso ter em mente que essas águas têm uma importante relação com as áreas de
mangue, pois, nos períodos de poucas chuvas vão alimentar os cursos d’água superficiais,
indispensáveis para a reprodução e sobrevivência de espécies animais e vegetais desse delicado
ecossistema fluvio marinho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que está visivelmente claro é que a maioria dos problemas identificados é resultante da
falta de uma política que concilie o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade desse
ecossistema. Reconhecemos que a mineração de areia e seixo é uma grande atividade no
município, embora seja potencialmente poluidora. A atividade deve ser acompanhada e
orientada para que sítios de extração desordenados e às vezes clandestinos não conduzam á
degradação do ambiente e da qualidade de vida de suas adjacências.
Portanto, torna-se necessário uma postura ativa da Secretaria de Meio Ambiente, no
sentido de fiscalizar as áreas onde já estão sendo utilizadas para tal exploração, com o intuito de
coibir esse tipo de prática ilegal.
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RESUMO
As planícies litorâneas são ecossistemas altamente
frágeis e que, no entanto, apresentam o maior índice de
uso, ocupação, urbanização e densidade demográfica
em todo o mundo. Tal fato demonstra a necessidade
dessa área requerer estudos específicos para que seu
ordenamento seja feito de forma sustentável. A Praia do
Icaraí que se localiza no Município de Caucaia, vem
sofrendo com um processo erosivo que agravou-se
bastante ao longo dos últimos anos. O processo erosivo
se deu á partir de modificações antrópicas, condições de
marés altas, e ventos, ao decorrer dos anos foi
construída barreira de contenção (“Bagwall”) e que

posteriormente, por um possível erro da construtora
também foi destruído. O presente artigo tem como
objetivo fazer uma interrelação entre a população local
e o processo erosivo que vem ocorrendo, como esse
processo está sendo recebido pela população, se está
afetando sua rotina e como ela está lidando com o
mesmo no seu dia-a-dia. Mediante estudos
bibliográficos, aplicação de formulário junto á população
local, análise geomorfológica, fotos e ficha de campo, foi
feita a análise da situação bem como a conclusão de que
a população vem movimentando-se a respeito do tema.

PALAVRAS-CHAVE: Geomorfologia, Icaraí, Avanço do Mar, Erosão.

ENVIRONMENTAL IMPACTS ON COASTAL PLAIN OF CAUCAIA - A CASE STUDY IN ICARAÍ BEACH,
CEARÁ.
ABSTRACT
The coastal plains are highly fragile ecosystems
and which, however, had the highest rate of use,
occupation, urbanization and population density in the
world. This fact demonstrates the need in this area
require specific studies so that your planning is done in a
sustainable way. The Icaraí Beach which is located in the
municipality of Caucaia, has been suffering with an
erosive process that worsened considerably over the
past few years. The erosive process took from
anthropogenic modifications, conditions of high tides
and winds, over the years was built containment barrier

("Bagwall") and later by a possible error of construction
company was also destroyed. This article aims to make
an interrelationship between the local population and
the erosive process that has taken place, as this process
is being received by the population, if it's affecting your
routine and how she is dealing with the same thing in
your daily life. Through bibliographic studies, application
of form at the local population, geomorphological
analysis, photos and field record, was made an analysis
of the situation and the conclusion that the population
has been moving on the subject.

KEY-WORDS: Geomorphology, Icaraí, Advancement sea, erosion.

IMPACTOS AMBIENTAIS NA PLANÍCIE LITORÂNEA DE CAUCAIA – UM ESTUDO DE CASO NA
PRAIA DO ICARAÍ, CEARÁ.
• INTRODUÇÃO
O Estado do Ceará possui uma área costeira de 573 km que ao longo dos anos vem
sofrendo processos erosivos de grande impacto. O desenvolvimento urbano e a implantação de
áreas portuárias veem sendo contribuintes para esse processo. As ondas, as marés altas, a
sazonalidade dos ventos e ocupação inadequada também são causas dos processos erosivos.
O objeto de estudo é a praia do Icaraí que está localizada na Planície Litorânea de Caucaia.
Estudos realizados na área concluíram que o problema começou no século passado com a
construção do Porto do Mucuripe que se deu na década de 50 e uma área considerável do litoral
cearense foi afeta. Segundo os pesquisadores, antes do porto, eram carreados para o litoral cerca
de 800 mil m³ de sedimentos, como consequência a areia começou a ser removida pela corrente
marinha e por causa disso se deu a construção os espigões ao longo da orla. E isso foi se
prolongando para as praias vizinhas, até chegar ao Icaraí, onde se encontra um dos pontos mais
críticos no litoral cearense.
O estudo efetuado na região tem como objetivo realizar uma interrelação entre a
população local e os processos erosivos que veem ocorrendo no local, saber o nível de
conhecimento da sociedade com relação ao tema e a forma como ela vem lidando com o
processo, como ele vem afetando seu cotidiano e se tem causado algum prejuízo na sua rotina.
Para a obtenção dos dados foram feitos estudos bibliográficos com relação ao tema, aplicação de
um questionário junto á população local e estudos de campo para a captura de dados á partir de
uma ficha onde foram pegos os principais pontos, como: contexto e unidade geoambiental,
macrozoneamento ambiental, problemas ambientais configurados, potencialidades e limitações.
A sociedade local está a par do que vem ocorrendo na praia do Icaraí, formando
associações de moradores onde o tema é debatido e discutido, também ocorrem campanhas de
conscientização ambiental que envolve a problemática da erosão e buscam por melhorias para a
população local e para região erodida.
• MATERIAIS E MÉTODOS
As atividades de pesquisa consistiram de um levantamento bibliográfico em bibliotecas,
jornais e junto às universidades e outros órgãos ligados principalmente ao meio ambiente em
que se destacam: Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), Prefeitura Municipal
de Caucaia, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisas
Econômicas do Ceará (IPECE), Universidade Federal do Ceará (UFC), dentre outros, que
possibilitaram a aquisição de referencial teórico da área. Além disso, a caracterização da área foi
realizada a fim de criar aproximação com o tema em estudo.
A coleta de dados teve inicio no dia 24 de outubro de 2013, através do preenchimento de
ficha de campo no qual foram levantadas várias características do local, como a unidade e
contexto geoambiental, macrozoneamento ambiental, problemas ambientais configurados,
potencialidades e limitações. Para o levantamento de dados também foi utilizado câmeras

fotográficas que puderam captar imagens e características para serem observadas e estudadas
posteriormente e GPS de marca Trimble para o georreferenciamento da área. Vale ressaltar que
foram utilizados dados já coletados em monitoramentos anteriores nas áreas estudadas nesta
pesquisa.
A escolha da praia do Icaraí como foco do estudo se deu em função de seus aspectos
de origem natural (regime dos ventos, ondas, a ação dos cursos fluviais etc.) e principalmente das
influências antrópicas na área (instalação de infraestruturas, ocupação imprópria da faixa de
praia e execução de atividades recreacionais).
A aplicação de formulários foi realizada no dia 26 de novembro de 2013, contendo
perguntas objetivas e separadas de acordo com as classes dos usuários. Neles foram
contempladas informações sobre o perfil socioeconômico dos frequentadores da praia, o
aumento ou diminuição de fluxo de turistas, procedência e percepção das principais
modificações da área em questão, o conhecimento em relação ao ambiente praial e os impactos
socioambientais que nele se encontram.
Após todos os estudos foi elaborada a integração dos resultados que foram obtidos
durante os trabalhos de pesquisa e campo para a identificação dos responsáveis pelas
transformações ambientais ocorrentes na praia em estudo e seu nível de vulnerabilidade à
erosão costeira, além da compilação dos dados de forma a integrar a caracterização
geoambiental da área como mostra o esquema abaixo.

Figura 1 –Esquema da Metodologia Utilizada

• Resultados e Discussões
A análise da área de estudo foi realizada adotando-se os seguintes parâmetros: Unidade
Geoambiental, que são as informações referentes a características gerais da Planície Litorânea
bem como seu uso atual; Contexto Geoambiental, que trata da geomorfologia da área,
utilizando-se dos aspectos geológicos e hidrológicos do local; Ecodinâmica e vulnerabilidade
ambiental; Macrozoneamento da área e Potencialidades e Limitações da mesma. Com base nos
resultados apresentados através da aplicação do questionário, foram feitas análises estatísticas
(descritiva e indutiva) adaptadas às condições específicas dos resultados obtidos.
Na pesquisa foram avaliadas 55 pessoas, das quais 18 são moradores, 6 empresários
locais, 14 turistas e veranistas, 11 praticantes de esportes e 6 que não se enquadravam nas
classificações anteriores (pessoas que visitavam amigos e familiares em suas residências, a
negócios, e acadêmicos realizando aula de campo). O gráfico 1 apresenta a frequência com que
as pessoas entrevistadas visitam a orla do Icaraí.
Gráfico 1 – Frequência com que os entrevistados vão à praia do Icaraí.

Fonte: Oliveira, 2013.

Em relação à Unidade geoambiental, a área caracteriza-se como Planície Litorânea e sua
geofacie a faixa praial do Icaraí, dentro do compartimento de relevo Planície Litorânea de
Caucaia, com altitude de 2 metros e declive muito suave para o mar, de 0 a 3 graus. A referida
área faz parte da Bacia Metropolitana do Rio Ceará, que tem padrão de drenagem Anastomótico,
formando meandros, o que é típico de área arenosa. Não há vegetação no local, geralmente nas
Planícies Litorâneas existem algas na faixa de praia, porém o local de estudo já sofreu muitos
impactos com a degradação e não possui mais a sua faixa praial, que, para frisar, quando se
tratando de formação superficial, não é considerada um solo.
O uso do local é de caráter urbano, veraneio, predominantemente no aluguel de casas de
praia, e para prática de esportes aquáticos como surf e kitesurf, tendo o maior fluxo aos finais de
semana e feriados. No momento da aplicação do formulário foi perguntado aos entrevistados
sobre a qualidade da praia do Icaraí para o fim que a utilizam, dentre as opções Excelente, Boa e

Ruim, a maioria, 70% respondeu com a opção Ruim, não houve escolha da opção Excelente e os
outros 30% responderam que a praia é boa para o fim que utilizam.
O turismo já foi uma forma de uso predominante, porém com os impactos que vêm
ocorrendo, as consequências são inúmeras e tem afastado os turistas do local, segundo a
pesquisa, os principais impactos observados com o avanço do mar são a diminuição da faixa de
praia e consequentemente a diminuição do turismo (GRÁF. 2).
Gráfico 2 – Os principais impactos ocasionados pelo avanço do mar no Icaraí.

Fonte: Oliveira, 2013.

No que se refere à Geologia, a Planície Litorânea de Caucaia é uma Unidade Litoestratigráfica, onde abaixo da areia aflora a rocha cristalina. O relevo é aplainado e sem a
presença de pediplanos e pedimentos. A área também não apresenta Feições de Dissecação
(como cristas e lombadas) e nem Feições Residuais (Inselbergs, Escarpamentos etc.). O
intemperismo atuante no local é tanto químico (através da água e sais) quanto físico e as ações
pluviais são abundantes. Vala salientar que a Planície Litorânea de Caucaia é naturalmente área
de transporte e deposição, contudo é um ambiente que foi bastante modificado. Existe corrosão
e corrasão e esta última tem a oxidação causada pela maresia. E o avanço do mar é o responsável
pelo movimento de massa ocorrido no litoral. Pela falta de vegetação não apresenta processos
pedogenéticos, o processo de modelagem predominante é a morfogênese, há destruição da faixa
de praia. A grande maioria da população de entrevistados, 96%, afirma está se sentindo muito
prejudicado pelos desastres ambientais ocorridos no litoral (gráfico 3).

Gráfico 3 – Quantidade de pessoas que se sentem prejudicadas com os desastres corridos

Fonte: Oliveira, 2013.

no Icaraí.

O material que compõe a Planície Litorânea de Caucaia é de natureza quartzarênica
distrófica e a erosão é muita ativa e visível em toda a faixa de praia. Perguntamos aos
entrevistados se eles sabiam o significado de erosão, 87% diz ter conhecimentos sobre o que é
erosão e apenas 13% dos avaliados não sabiam seu significado. Um dos motivos dessa grande
parcela de conhecimento sobre o assunto é o fato de que os moradores participam de reuniões
periódicas junto à associação de moradores do Icaraí (AMORICARAI) e associação empresarial da
praia do Icaraí (AEPI), que inclusive, um dia antes de aplicarmos os formulários no local, houve
uma de suas reuniões, cuja pauta foi embasada em reivindicações do grupo por melhorias
urbanísticas e recuperação da orla marítima de toda Caucaia, abordando principalmente o
assunto “causas e soluções para conter a erosão das marés na praia do Icaraí”, onde, segundo
uns dos participantes da reunião, que foi entrevistado e um informativo que foi distribuído, a
reunião teve como finalidade esclarecer a todos os participantes quais os fatores que influenciam
negativamente para a ocorrência dos desastres ocorridos no Litoral Oeste.
As potencialidades da unidade são topografias favoráveis, por não se tratar de uma região
acidentada, patrimônio paisagístico, turismo, lazer e ecoturismo. No que se refere às limitações
da planície estudada foram constatadas inúmeras, tais como: Restrições Legais, pois o uso e
ocupação são restritos e devem ser bem planejados prevalecendo às disposições de natureza
restritivas, Ecodinâmica desfavorável por se tratar de área instável e vulnerável, Solos com baixa
fertilidade, Irregularidade pluviométrica, degradação avançada dos recursos naturais, Atividades
incompatíveis, Impedimentos à mecanização agrícola, Erosão, Profundidade de águas
subterrâneas e Descompasso entre a capacidade produtiva dos recursos naturais e sua
recuperação ou restauração.
No que tange ao macrozoneamento ambiental, a Planície litorânea, na praia do Icaraí, é
uma unidade com poucas restrições de uso tendo o ecossistema primitivo totalmente
modificado. Os principais problemas ambientais configurados e verificados foram: Erosão dos
solos, Desconhecimento da Legislação ambiental pertinente e a falta de aplicação da mesma,
Coleta e disposição de lixo pouco adequada, encontrando facilmente lixo espalhado pela orla,
Desequilíbrio ecológico, Poluição de solo e dos recursos hídricos, pois grande parte dos efluentes
domésticos são descartados no mar quando não, armazenados em fossas, Turismo predatório,

hoje é de veraneio, porém o turismo predatório ocorrido anteriormente foi um dos maiores
contribuintes para a situação degradada que está o Icaraí hoje e a Torrencialidade do
escoamento superficial e ressecamento de fontes e olhos d’água devido à impermeabilidade. O
gráfico 4 abaixo, mostra os principais problemas ambientais apontados pelos entrevistados na
pesquisa.
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Fonte: Oliveira, 2013.

Os entrevistados apontaram como possíveis causas que levaram ao avanço do mar na
praia do Icaraí: Implantação de áreas portuárias e outras obras de desenvolvimento urbano, ação
natural, mudança dos cursos dos rios e ocupações inadequadas. Alguns moradores e
frequentadores da região compartilham da mesma opinião, que as obras de contenção feitas na
orla de Fortaleza, jogaram todas as consequências do problema resolvido na capital para Caucaia.
Os espigões e aterros construídos em Fortaleza têm o chamado efeito dominó, são projetados
para a proteção costeira, mas transferem o processo erosivo para áreas adjacentes.
As marés podem se combinar com ondas para causar forte erosão da costa e destruição
de construções. As tempestades intensas que passam próximo à costa durante a maré de sizígia,

marés que ocorrem entre as luas novas e cheias, podem produzir marés de ressaca, ou seja,
ondas de maré alta que podem cobrir toda a praia e chocar-se contra as falésias marinhas. Essa
ocorrência tem gerado grandes efeitos sobre a obra de contenção construída ao longo da praia
do Icaraí, o BagWall, obra que foi iniciada em 2010, consumindo cerca de R$ 8 milhões de verba
federal, até hoje, já sofreu 3 desabamentos, não resolvendo a situação a que se propôs. (figura
3).

Figura 1: BagWall destruído
Alguns dos entrevistados mostraram interesse em se solidarizar com quantias em
dinheiro para um trabalho eficaz na contenção da erosão que vem ocorrendo na praia, pois
preferem investir seu dinheiro diretamente na melhoria local, que perder seus imóveis e rendas.
Por outro lado, pessoas ficam indignadas com uma possível ideia de investir mais dinheiro, além
dos impostos que eles já pagam para ter uma obra de melhoria no município, pois acham que é
obrigação da administração municipal e afirmam que o dinheiro público está sendo empregado
da pior forma possível.
• CONSIDERAÇÕES FINAIS
O propósito deste trabalho foi de Correlacionar os impactos sofridos pela região
litorânea de Caucaia, com ênfase na praia do Icaraí com o conhecimento dos moradores, turistas
de veraneio e dos visitantes como um todo sobre o tema abordado. Também foi feita uma breve

análise sobre as condições geomorfológicas da região litorânea de Caucaia. O trabalho foi
pautado pela análise dos formulários aplicados bem como uma avaliação da área de estudo
mediante a utilização de uma ficha de avaliação sobre a região estudada.
Ao visitarmos a praia do Icaraí, foi possível percebermos que os moradores locais,
empresários e donos de comércios, possuem uma estrutura formada para conscientizar e
reivindicar melhorias para a região afetada. Durante a análise dos formulários percebemos que
mais da metade das pessoas entrevistadas possuem algum grau de conhecimento sobre o tema
abordado, quando questionados sobre a possível causa do avanço do mar na orla do Icaraí, a
maioria respondeu que as causa advém da implantação de áreas portuárias e outras obras de
desenvolvimento urbano, ação natural, mudança dos cursos dos rios e ocupações inadequadas.
Com isso podemos concluir que os habitantes da região analisada possuem de certa forma uma
conscientização do problema em questão, por mais superficial que esse conhecimento possa
representar esses dados já conotam uma vitória em busca minimizar os problemas ocorridos.
Em relação à formação de associação, as organizações começaram por volta da
década de 90, porém uma de suas mais importantes associações só foi fundada em 14 de
novembro de 2012. Denominada AMORICARAI, a associação luta pela conscientização de
moradores e de visitantes, bem como pela luta por melhorias e resultado.
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RESUMO
A ação constante do homem sobre a
natureza provoca a degradação e exaustão dos
recursos naturais, afetando diretamente a qualidade
de vida de todos. A educação ambiental por sua vez
possui função transformadora, e pode conduzir a
reflexão pessoal de responsabilidades e ações frente
ao meio ambiente. Nessa perspectiva, a percepção
ambiental é um instrumento essencial da educação
ambiental. O objetivo deste trabalho foi avaliar o grau
de entendimento e sensibilização a respeito das
questões ambientais dos moradores do bairro

.

Senador Hélio Campos - Conjunto Cidadão na cidade
de Boa Vista - RR. Foi elaborada e aplicada aos
moradores uma entrevista contendo dez questões,
que investigavam sobre quatro assuntos-chave:
reciclagem, sustentabilidade, recursos naturais e
percepção ambiental. Após análise das respostas foi
constatado que a grande maioria dos entrevistados
apresenta um bom entendimento, conhecimento
prévio e aceitação no que diz respeito à importância
da preservação dos recursos naturais para a melhoria
da qualidade de vida de todo ser vivo.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Qualidade de Vida, Percepção Ambiental.

ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH ENVIRONMENTAL PERCEPTIONS OF RESIDENTS OF
SENATOR DISTRICT HÉLIO FIELDS - CITIZEN ASSEMBLY, GOOD VIEW / RR
ABSTRACT
The constant action of man on nature causes
degradation and depletion of natural resources,
directly affecting the quality of life for all.
Environmental education has in turn transforming
function, and can lead to personal reflection of
responsibilities and actions towards the environment.
From this perspective, environmental awareness is an
essential tool for environmental education. The
objective of this study was to evaluate the degree of
understanding
and
awareness
about
the
environmental issues of neighborhood residents

Senator Hélio Campos - Set Citizen in Boa Vista - RR .
Was developed and applied to residents an interview
with ten open questions, investigating on four key
issues: recycling, sustainability, natural resources and
environmental perception. After analyzing the
responses it was found that the vast majority of
respondents has a good understanding, and
acceptance prior knowledge regarding the
importance of preserving natural resources for
improving the quality of life of all living beings.

KEY-WORDS: Environmental Education, Quality of Life, Environmental Perception.

INTRODUÇÃO
Os estudos de percepção ambiental são de suma importância, pois possibilitam a
compreensão das relações entre indivíduo e ambiente, levando a tomada de consciência e
reflexão de condutas individuais frente aos problemas ambientais.
MACEDO (2000) afirma que por meio da percepção ambiental, se pode atribuir valores e
importâncias diferenciadas ao meio ambiente. O autor ainda ressalta que a percepção,
inevitavelmente, influencia o comportamento humano. Segundo GUERREIRO (2003) “o ser
humano entende o meio que rodeia em função de sua percepção acerca do mesmo, avaliando-o
e gerando uma opinião para sua conduta e comportamento”.
Nesse sentindo, através dos estudos de percepção é possível identificar as formas precisas
em que a educação ambiental poderá sensibilizar, conscientizar e trabalhar conjuntamente as
dificuldades ou dúvidas que as pessoas possam vir a ter quando discutidas e apresentadas às
questões ambientais.
Segundo DÍAZ (2002) a educação ambiental possui um potencial transformador, sendo
capaz de proporcionar a população reflexão e reinterpretação do conceito de meio ambiente
através da consciência ética constituída por valores, atitudes, comportamento, tolerância,
responsabilidade e também permite a descoberta de meios para um desenvolvimento
ecologicamente sustentável no meio urbano.
Sendo assim, promove mudanças no comportamento dos indivíduos, alterando seus
valores, atitudes e ações. Estas mudanças implicam diretamente na qualidade de vida das
populações e no envolvimento no que se refere à participação ativa em ações de preservação
ambiental.
A Educação Ambiental é concebida inicialmente como preocupação dos movimentos
ecológicos com a prática de conscientização capaz de chamar a atenção para a finitude e má
distribuição do acesso aos recursos naturais e envolver os cidadãos em ações sociais
ambientalmente apropriadas (CARVALHO, 2006).
Então, não se pode pensar em educação apenas em função de mera transmissão de
conhecimentos, sem levar em consideração a realidade. Na atual situação em que se encontra o

nosso planeta, precisamos de um processo educativo-ambiental que leve o ser humano a
perceber-se como ser integrante e co-responsável pelo ambiente, permitindo uma melhor
relação com o ambiente e com os outros ao seu redor.
Dessa forma, o papel transformador da educação ambiental deve estar relacionado com
a construção de uma nova visão de mundo coletiva, comprometida com o outro, em que
promova “a conscientização e esta se dá na relação entre o „eu‟ e o „outro‟, pela prática social
reflexiva e fundamentada teoricamente” (LOUREIRO, 2006, p. 29), através do diálogo e da troca
de saberes.
O diálogo de saberes se torna elemento fundamental no processo educativo, pois exige o
saber escutar, o compartilhar experiências, num posicionamento dialógico que inclui o outro na
construção de um saber, respeitando as diferenças existentes. E o diálogo, nesse contexto, não é
a mera troca de palavras entre os indivíduos, mas implica no compromisso destes para com o
“pensamento crítico”, o que resultará num processo de conscientização (FREIRE, 2001).
Para TURENE (2006), existem várias formas de se apreender o ambiente, e isso cada
indivíduo o faz de forma particular e depois ocorre um consenso coletivo sobre a qualidade desse
ambiente relacionado com o meio natural e o espaço construído. Cada um percebe, reage e
responde de forma própria e diferenciada a realidade que nos cerca.
Assim, a percepção é um fator relevante para a educação ambiental, isto porque as
vivências perceptivas são ferramentas para compreender os problemas ambientais e a
sensibilização das pessoas, contribuindo para uma convivência harmônica entre homem e
natureza. De acordo com GADOTTI (2000), é através da intensa vivência com a natureza que o
homem passa a conhecer e a compreender o meio ambiente. Só aprendemos a gostar daquilo
que melhor conhecemos, e o conhecer implica num relacionamento mais próximo e íntimo com
o objeto do conhecimento.
Pela relevância do tema o presente artigo tem como objetivo refletir sobre a percepção
ambiental dos moradores do bairro Senador Hélio Campos - Conjunto Cidadão na cidade de Boa
Vista – RR, como instrumento para a educação ambiental, e a partir disso avaliar seu grau de
entendimento e sensibilização a respeito das questões ambientais.

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa tem abordagem qualitativa. Segundo MINAYO (1996), a pesquisa qualitativa
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes e
aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível
e ausente em equações, médias e estatísticas.
Houve pesquisa de campo e aplicação de entrevista com dez questões, junto à cinquenta
residentes do bairro Senador Hélio Campos – Conjunto Cidadão na cidade de Boa Vista-RR. As
questões foram distribuídas em forma de afirmativas, em cada uma o morador tinha que
escolher um dos critérios propostos e em seguida justificá-lo.
A entrevista foi realizada em junho de 2013 em algumas ruas do bairro, escolhidas
aleatoriamente. As afirmativas, com solicitações de justificativas para os critérios apresentados,
tratavam de quatro assuntos-chave: reciclagem, sustentabilidade, recursos naturais e percepção
ambiental. Conversas informais com os moradores também foram agregadas no processo de
pesquisa.
O objetivo das questões era avaliar o grau de entendimento e sensibilização a respeito
das questões ambientais. Os dados foram processados e distribuídos em gráficos para uma
melhor visualização.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após análise e interpretação das respostas dadas pelos moradores, constatou-se que a
grande maioria dos entrevistados apresenta um bom entendimento dos temas que abrangem a
Educação ambiental, outros tem um conhecimento prévio e alguns têm pouco entendimento.
Os critérios constantes no questionário para avaliação das afirmativas eram C (concordo),
D (discordo) e NO (não opina). Por questão de espaço selecionamos apenas algumas afirmativas
para discussão.
Na primeira afirmativa que tratava sobre reciclagem, 92% concordaram que reciclar é
uma alternativa ambientalmente correta e de grande importância para a sociedade no processo
de conscientização. Outros 2% discordaram da afirmativa e 6% não opinaram conforme
demonstrado na Figura 1.

"Reciclar é se reformar. Mudar por prazer é mudar
para renascer"
2%

6%

92%

Discorda
Não Opina
Concorda

Figura 1 – Critérios utilizados pelos moradores para reciclagem.
A reciclagem é um processo vital para a manutenção da qualidade de vida das pessoas,
porque propicia a redução dos recursos retirados da natureza e de resíduos produzidos. Nesse
sentido, destacaram-se duas justificativas na escolha do critério C (concordo), mostrando que os
moradores entendem que a reciclagem interfere na preservação do meio ambiente, sendo um
processo importante nos dias de hoje.
1.

“Reciclar é se conscientizar é o melhor no momento”.

2.

“A reciclagem é importante para o meio ambiente”.

Com base nessas análises, percebemos então que mesmo dispondo de poucas
informações sobre reciclagem, a grande maioria dos moradores, possui uma boa compreensão
em torno do assunto, no entanto, para aprimorar seus conhecimentos deve haver no bairro o
desenvolvimento de ações educativas referentes ao tema.
No que diz respeito à preservação da natureza, 92% concordaram totalmente que utilizar
de forma adequada os recursos naturais contribui para a redução dos impactos causados ao
ambiente, refletindo a necessidade de mudanças de hábitos. Discordaram 4% e 4% dos
entrevistados não opinaram (Figura 2).

" Quando a última arvóre tiver caído, quando o
último rio tiver secado, quando o último peixe for
pescado, vocês vão entender que dinheiro não se
come"
4% 4%
Discorda
Não Opina
92%

Concorda

Figura 2 – Critérios utilizados pelos moradores para a preservação dos recursos naturais.
Os resultados mostram claramente a sensibilização dos moradores para a conservação da
paisagem, da vida animal, dos recursos hídricos. Muitos relataram, que alguns anos atrás o clima
não era tão quente, que não aconteciam tantos desastres naturais como vem ocorrendo, a cada
dia a situação fica mais crítica e tudo se da por meio da ação do homem sobre a natureza.
Certamente, a manutenção da vida depende desses recursos, pois seu uso demasiado e
inadequado põe em risco a sobrevivência de todos. Assim, preservá-los é, sobretudo, assegurar o
bem estar da humanidade.
Devemos pensar no futuro. Não precisamos de muito para perceber que a nossa
qualidade de vida e das futuras gerações está ameaçada. Os recursos da terra são suficientes
para atender as necessidades de todos os seres do planeta se forem manejados de forma
eficiente e sustentável. “O desenvolvimento sustentável e simplesmente impossível se for
permitido que a degradação ambiental continue” (DIAS, 1992).
Em relação às questões que falava de sustentabilidade (Figura 3), notou-se que 94%
concordam que se não tomarmos medida imediatamente para cuidar do nosso Planeta, em um
futuro, muito próximo, não terá mais recursos suficientes para a manutenção da vida. E apenas
6% não emitiram nenhuma opinião a respeito.

" Pensar em sustentabilidade é pensar na família, no
próximo e em você mesmo"
6%

94%

Discorda
Não Opina
Concorda

Figura 3 – Critérios utilizados pelos moradores para sustentabilidade.
Contudo, a sustentabilidade, em todas as atividades humanas, é a base para se alcançar o
bem comum, uma vez que proporciona o uso consciente dos recursos, garantindo assim, um
futuro de qualidade para futuras gerações.
Nas questões que analisavam a percepção ambiental dos moradores, o resultado apontou
52% associam que o desenvolvimento de ações significativas ocasiona à preservação do
ambiente, e consequentemente a melhoria da qualidade de vida de todos. Já 38% discordam,
não conciliam que pequenas mudanças de hábitos e posturas frente à questão ambiental são
extremamente importantes para a sobrevivência do planeta. Poucos entrevistados, o equivalente
a 10% não falaram nada em relação ao tema (Figura 4).
" As pequenas mas signicativas ações cotidianas de cada
um, valem muito mais do que longos e evasivos discursos
impregnados de proposituras que raramente são
transformadas em realidade"

38%
52%
10%

Discorda
Não Opina
Concorda

Figura 4 – Critérios utilizados pelos moradores para percepção ambiental.

É interessante destacar a justificativa de alguns moradores para os critérios escolhidos:
1. “Fazer algo por menor que seja é melhor do que ficar só reclamando, falando e
esperando”.
2. “Poucas pessoas pensam no melhor”.
3. “Nada a dizer”.
Pouco mais da metade dos entrevistados apresentam um nível de conhecimento bom
sobre o assunto. Já outros têm pouco entendimento e apresentaram dificuldades ao avaliar a
afirmativa, pois utilizaram o critério D (discordo) e não conseguiram expor uma justificativa, o
que nos permite concluir que a educação ambiental precisa ser trabalhada entre a população
para uma melhor avaliação.
Para FAGGINATO (2012), a percepção ambiental é de fundamental importância para que
possamos compreender as inter-relações, entre o homem e o ambiente, suas expectativas,
satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas. Conhecer a realidade e como as pessoas
percebe o ambiente onde estão inseridos é indispensável para trabalhar a conscientização de
uma comunidade. Diante disso, afirma-se que as ações, condutas e manifestações resultam das
percepções pessoais frente ao meio onde vivem.
CONCLUSÃO
A análise dos dados baseados na percepção dos moradores permitiu interpretar as suas
principais dificuldades no entendimento dos problemas ambientais. Por meio dessa pesquisa,
novas ações de educação ambiental podem ser desenvolvidas no bairro, com intuito de
promover

maior

sensibilização

da

população,

e

consequentemente

mudanças

de

comportamentos e atitudes.
Verificou-se, que a percepção ambiental é um instrumento da Educação Ambiental, no
processo de conscientização e sensibilização da sociedade. É um meio de conhecer a forma como
os sujeitos percebem, utilizam e conservam o meio em que vivem.
Os moradores percebem que os problemas ambientais estão presentes no nosso dia-adia, e podem afetar a humanidade permanentemente, caso não revejam suas práticas, tornandoas menos degradadoras.

A grande maioria dos entrevistados apresenta um bom entendimento, conhecimento
prévio e aceitação no que se refere á importância da preservação dos recursos naturais. A
compreensão dos problemas ambientais, desperta a sensibilidade das pessoas para o cuidado
com o ambiente e possibilita uma convivência harmônica entre homem e natureza.
Portanto, a percepção ambiental ligada a Educação ambiental promove mudanças de
atitudes e correção de ações inadequadas quanto ao uso dos recursos naturais, contribuindo
assim, para a melhoria da qualidade de vida de todo ser vivo.
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RESUMO
Os problemas ambientais mostram a necessidade
emergencial de conscientização do ser humano em
relação aos devidos cuidados com a natureza. O
presente artigo foi desenvolvido com base nessa
carência. Tendo como escopo mostrar a importância da
inclusão da Educação Ambiental no âmbito escolar. Foi
analisado um grupo de alunos com idade entre nove e
onze anos, onde aplicou-se um questionário para avaliar
o grau de conhecimento deles antes e depois de
assistirem vinte horas aulas de educação ambiental.
Além dessa população, houve uma análise com outras

duas a fim de avaliar o conhecimento entre leigos e não
leigos no assunto em questão. Em suma percebeu-se
que trabalhar questões relacionadas a Educação
Ambiental desde as primeiras idades é uma forma de se
alcançar o almejado desenvolvimento sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Conscientização, Desenvolvimento Sustentável.

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF THE IMPORTANCE OF INCLUSION
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN SCHOOL CONTEXT
ABSTRACT
Environmental problems show the urgent need
to raise awareness of the human being with regard to
proper care with nature. This article was developed
based on this need. Having scoped show the importance
of the inclusion of environmental education in schools. A
group of students aged between nine and eleven, which
was applied a questionnaire to assess the degree of
their knowledge before and after watching twenty hours

environmental education classes was analyzed. In
addition to this population, there was an analysis with
two others to assess knowledge among laymen and lay
not in the subject matter. In short, it was realized that
work on issues related to environmental education from
the earliest ages is a way to achieve the desired
sustainable development.

KEY-WORDS: Environmental Education, Awareness, Sustainable Development.

ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DA IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO ESCOLAR

INTRODUÇÃO
A evolução industrial e tecnológica dos últimos tempos levou o meio ambiente a um estado
de depreciação nunca visto anteriormente. Antropocêntrico e ganancioso, o homem
acreditou poder tirar o máximo proveito dos recursos naturais do planeta, sem sofrer as
consequências de seus atos. Países altamente desenvolvidos e poluidores se recusavam a
assinar tratados internacionais, como o Protocolo de Kyoto, e a diminuir o nível de poluentes
que lançam na atmosfera diariamente, como se estivessem livres dos problemas que a crise
ambiental trará ao mundo (NARCIZO, 2009).
De acordo com o autor citado anteriormente, às graves catástrofes climáticas, como
furacões e tempestades, e de um clima cada vez mais instável, com estações menos
definidas, o mundo parece acordar e perceber que não há mais tempo a perder. A natureza
não suporta mais tantas agressões.
Estamos sentindo na pele, em nosso cotidiano, uma urgente necessidade de transformações
para superarmos as injustiças ambientais, a desigualdade social, a apropriação da natureza –
e da própria humanidade – como objetos de exploração e consumo. Vivemos em uma
cultura de risco, com efeitos que muitas vezes escapam à nossa capacidade de percepção
direta, mas aumentam consideravelmente as evidências que eles podem atingir não só a
vida de quem os produz, mas as de outras pessoas, espécies e até gerações (MELO; et al.
2007).
A educação ambiental assume assim a sua parte no enfrentamento dessa crise radicalizando
seu compromisso com mudanças de valores, comportamentos, sentimentos e atitudes, que
deve se realizar junto à totalidade dos habitantes de cada base territorial, de forma
permanente, continuada e para todos. Uma educação que se propõe a fomentar processos
continuados que possibilitem o respeito à diversidade biológica, cultural, étnica, juntamente
com o fortalecimento da resistência da sociedade a um modelo devastador das relações de
seres humanos entre si e destes com o meio ambiente (MELO; et al. 2007).
Segundo Andrade (2010) apud Machado et al (s.d.), ao implementar a Educação Ambiental
(EA) na escola, pode ter dois objetivos distintos, mas inteiramente ligados, com o objetivo de
reconhecer a escola como uma unidade impactante, ou seja, uma instituição que contribui
para os problemas ambientais, por gerar lixo, consumir energia e água, etc. E também, por
mais que seja uma unidade que altera o meio natural, só ela é capaz de formar novos
cidadãos mais comprometidos com o futuro do nosso planeta.
Conforme Machado et al (s.d.), os chamados “temas transversais” sobre o meio ambiente
tem a finalidade de promover uma visão ampla que envolva não só os elementos naturais do
meio ambiente, mas também os elementos construídos e todos os aspectos sociais

envolvidos na questão ambiental. Assim, a finalidade de se trabalhar com o tema meio
ambiente, é de conscientizar cidadãos atuando na realidade socioambiental com total
comprometimento à vida e o bem estar. Porém, é necessário que a escola (formadora de
valores), trabalhe não só com informações e conceitos, mas também com atitudes.
Normalmente quando se pensa em projetos ou atividades de EA, imagina-se atividade
extraclasse, como: jardim, pátio, um parque, ou qualquer área natural de ar livre. Mas em
muitos casos uma atividade em sala de aula pode ser muito rica para a educação ambiental,
ou seja, mostra ser possível também um trabalho proveitoso dentro de sala.
Tendo como objetivo mostrar a importância da inclusão da Educação Ambiental no âmbito
escolar, através de análise com diferentes populações.
A importância do trabalho foca a necessidade emergencial de trabalhar esse tema, uma vez
que trará benefícios para todos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Frente à preocupação com a preservação e conservação do meio ambiente, os autores do
presente projeto analisaram dois grupos de alunos de séries distintas da Escola de Ensino
Infantil e Fundamental Global localizada no bairro Romeirão na cidade de Juazeiro do Norte
Ceará, através do convívio direto deles em sala de aula.
Houve em um primeiro momento a aplicação de um questionário com o intuito de avaliar o
grau de conhecimento dos mesmos em relação à EA, logo após este instrumento iniciou-se o
processo de pesquisa de campo e ministraram-se 20 horas aulas em cada grupo para que
posterior a essa experiência o questionário fosse reaplicado, vale lembrar que os alunos não
sabiam disso, a fim de ressaltar em constatação bibliográfica a elevação no grau de
conhecimento dos alunos em estudo e com isso fomentar o desejo de conservação do meio
ambiente desde cedo.
Além dessa experiência com crianças, em outro momento houve aplicação de questionário
para dois tipos de populações ambas discentes da Faculdade de Tecnologia CENTEC – FATECCARIRI, a diferença entre elas é que uma delas faz Saneamento ambiental, tendo assim
conhecimento mais aprofundado em EA e outra Tecnologia em Alimento, esta não paga
disciplinas voltadas a EA, portanto, aparentemente tem um conhecimento mais sutil.
RESULTADO E DISCUSSÃO
RESULTADO QUANTITATIVO
Os resultados quantitativos mostraram um aumento de mais de um ponto em ambas as
classes, isso mostra que a interdisciplinaridade eficiente colaborará com a disseminação da
EA e consequentemente uma conscientização, e isso refletirá numa contribuição para o

alcance do desenvolvimento sustentável. É a partir da conscientização que o planeta
ganhará outro rumo, o rumo do equilíbrio, da harmonia e da sustentabilidade.
As crianças de hoje já tem de crescer com o compromisso de preservar os recursos naturais
para si e para as futuras gerações, mas este patamar só será adquirido através da EA. E é por
isso, que é de suma importância trazer esse tema transversal para o cotidiano deles.
Ao fazer uma analogia desta pesquisa ao trabalho de monografia de Cavalheiro (2008),
averiguou-se que a análise dos questionários constata que a Educação Ambiental não está
inserida no currículo das escolas e também os alunos são receptivos a metodologias
diferentes das convencionais como aula de campo, jogos educacionais, vídeos, oficinas,
gincanas ambientais. E estão abertos a discutir assuntos da atualidade em relação à EA.
Conforme Romano; Ribeiro-Filho; Alberto (s.d.) argumentam em estudo com alunos da 6º
série de uma escola estadual, a educação ambiental, mesmo sendo já trabalhada na escola,
será mais bem aproveitada pelos alunos se estiver presente no dia-a-dia escolar e de uma
forma que relacione o tema com a realidade próxima do aluno, de maneira interdisciplinar.
Para fundamentar isso, obtiveram em seus estudos os seguintes resultados: antes do
trabalho de sensibilização, 41 alunos (48%), dentre todos os 86 alunos das três séries
participantes, demonstraram com suas respostas o desconhecimento dos assuntos
abordados no questionário. Esse número foi reduzido para 22 alunos (26%), após as
palestras de sensibilização que visaram relembrar os conceitos ambientais e sociais
aprendidos pelos discentes de maneira a relacioná-los com o cotidiano de cada um.
Quando se comparou as demais populações estudadas verificou-se que a diferença das
médias entre as duas não chegou se quer a um ponto, o que permite afirmar que os alunos
que estão convivendo com a temática ambiental diariamente não apresentam
conhecimento elevado quando comparado a outros que não vivem/estudam este tema com
mesma intensidade, e a partir disso pode-se justificar por dois modos, ou a população não
leiga não está muito interessada em zelar pelo meio ambiente e buscar uma qualificação só
por dinheiro (o que é bastante irônico) ou a população leiga já estudou e/ou conviveu de
perto, em outros tempos, com assuntos ambientais, já que não foi avaliado nem o grau de
conhecimento destes em outros momentos, nem seus antepassados.
RESULTADO QUALITATIVO
Em vista no enriquecimento da pesquisa foi feito uma análise qualitativa da diferença do
pensamento das crianças antes, durante e após assistirem as aulas de EA; neste tempo
observou-se que elas têm um grande desejo de cuidar do meio ambiente, o que falta é
fomentação da parte de outrem para a consolidação desses anseios.
A construção de uma consciência ambiental não é adquirida do dia pra noite, todavia em um
curto período de tempo, como o dessa pesquisa, já foi visto que a interação das crianças
com questões ambientais contribuem para uma aceleração da mesma.

O resultado qualitativo foi o que mais se destacou, considerando duas vertentes: uma em
relação ao questionário, que a primeira vez que foi aplicado gerou muita confusão na
cabecinha dos alunos, já no segundo momento tudo estava bem mais claro; e a outra tratase do próprio comportamento deles, relacionado a preocupação com a situação ambiental
atual e o amor pela natureza e seus bens, posto que os próprios começaram a terem
atitudes ambientais e adicionaram no seu cotidiano a necessidade de harmonizar-se com o
meio em que vivem de forma mútua.
Já se tratando das outras populações analisadas, declara-se que ambas as amostras
deixaram a desejar, visto que se fossem comparar suas respostas com as das crianças (após
participarem dessa pesquisa) não teria uma diferença tão significativa, o que não deixaria de
ser bom, já que solidificaria ainda mais, a tese a qual afirma que a interdisciplinaridade da EA
a partir do mínimo de idade possível favorecerá a sensibilização ambiental e
consequentemente a sustentabilidade do planeta terra; contudo notou-se o que já era
esperado: as respostas da equipe não leiga foram mais fundamentadas que as da leiga.
Soares (s.d.), ao desenvolver trabalho de EA em uma escola da cidade de Limeira-SP,
explanou que seu contexto abordado representou para as crianças e jovens, o entendimento
das questões ambientais, mas também como controvérsia a dificuldade de implantar esses
“conhecimentos” adquiridos na vida “real”, sendo que a prática de educação ambiental
visou não somente o planeta em seu todo, mas métodos simples de economia de recursos
naturais em casa. E por fim, acrescentou que ao se trabalhar o ideal ambiental nas crianças
formará uma nova “remessa” de adultos prontos para restabelecer o equilíbrio do planeta.
A presente pesquisa, bem como a realizada por Araújo et al (s.d.), mostram em seus
resultados que a palavra menos ouvida é Desenvolvimento Sustentável. Isso ocorre porque
os discentes ainda são pequenos para entender, para tanto sabem o que é o meio ambiente,
o que está ligado ao Desenvolvimento Sustentável, e agora tem a sua definição certa que é
satisfazer as necessidades da atual geração sem comprometer as futuras.
CONCLUSÃO
O planeta terra encontra-se em uma época crítica de habitação, onde cada vez mais se
observa que as catástrofes naturais afetam uma maior quantidade de pessoas e tudo isso
devido à própria insanidade humana, que irônico, em? Mas, é a verdade! O próprio ser
humano destrói seu habitat e depois sofre pra reverter esta situação. É por isso que a
solução ainda é a prevenção, mesmo já tendo de corrigir muitas coisas agora. Mas é com
medidas preventivas que é mais simples e eficaz obter resultados viáveis. E essa precaução é
conhecida atualmente por Educação Ambiental.
Com a realização do presente artigo foi possível construir uma análise quantiqualitativa da
importância da inclusão efetiva da EA em todas as classes do âmbito escolar, a partir de
dados oriundos de unidade educacional do município de Juazeiro do Norte – Ceará.

Com isso, foi visto que é de primazia implantar esse tema em todas as escolas dessa cidade,
visto que a mesma precisa de um planejamento ambiental e só será implantado quando pelo
menos uma quantidade significante da população lutar por isso, e só pessoas conscientes
poderão ter tais atitudes.
A interdisciplinaridade da área ambiental é de suma relevância para a sustentabilidade do
nosso planeta e quanto mais rápida esse assunto for abordado mais eficiente será seu efeito,
devido a duas vertentes: a primeira é que as crianças acreditam com toda força e verdade no
que é ensinado para elas e criam sonhos crendo que serão realizados mais cedo ou mais
tarde, e a segunda é que muitas vezes jovens procuram uma graduação pelo retorno
material que esta poderá fornecer e acabam entrando em uma profissão não por amor a
mesma e isso implica em um impacto negativo para a sociedade como um todo.
O ponto chave para mudar essa situação é apostar na educação infantil bem como na
fundamental, e trabalhar além de assuntos relacionados ao meio ambiente, testes
vocacionais dinâmicos e interágicos para que estes jovens ao entrarem em uma faculdade
saibam realmente quais profissionais desejam ser, e que esta escolha traga resultados
positivos para a população e não negativos, sabendo respeitar os direitos dos outros e o
ambiente em que vivem.
Tudo bem que as coisas não sejam tão simples assim, porque para isto é preciso contar com
a ajuda de órgãos municipais e aplicação de políticas públicas efetivas e entrando nessa
parte fica mais complicado, mas nada é impossível com a forte voz do cidadão que busca
melhorias para sua sociedade.
Por fim, acrescenta-se que a EA está muito além de sala de aula, ela deve estar inserida em
tudo que contribua para a formação da educação, não só na escola, mas também em casa,
nas brincadeiras, passeios, na vida. Com esse trabalho foi possível entender, ainda mais, que
as crianças se interessam em cuidar do ambiente em que vivem e que serão elas a chance de
salvação do planeta.
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RESUMO
Com a necessidade de informação técnicas relacionadas
ao clima para o planejamento de diversas atividades, e
sendo a precipitação uma das variáveis climáticas que
mais influencia na qualidade do meio ambiente, o
presente estudo tem como objetivo analisar as
características da precipitação pluvial da cidade de
Formosa do Rio Preto, município da região do oeste da
Bahia. Dentro deste contexto, analisou-se dados obtidos
durante o período de 1994 a 2012, uma série de 19
anos, para obter a variabilidade da precipitação

interanual, sazonal e os anos mais significativos dentro
do período de estudo para dar subsídio técnico às
atividades que são desenvolvidas no município. A chuva
mostrou-se distribuída em períodos bem definidos
durante o ano, sendo os meses de novembro,
dezembro, janeiro, fevereiro e março os meses mais
chuvosos, tanto em totais de precipitação como em
número de dias com chuva, e julho e agosto, os meses
onde não ocorre chuva na região.

PALAVRAS-CHAVE: Dados de chuva, precipitação, clima, planejamento.

ANALYSIS RAIN LEVELS CITY FORMOSA DO RIO PRETO-BA YEARS 1994 TO 2012
ABSTRACT
With the need for technical information related to the
climate for planning various activities, and being
precipitation one of the climate variables that most
influence the quality of the environment the present
study aims to analyze the characteristics of rainfall city
Formosa do Rio Preto, municipality in the western
region Bahia. Whitin this context, we analyzed data
obtained during the period 1994-2012, a series of 19
years, for the interannual variability of rainfall, seasonal
KEY-WORDS: rainfall data, rainfall, climate, planning.

and the most significant years in the study period to give
technical allowance to activities that are developed in
the county. The rain proved to be distributed in welldefined periods during the year, with the months of
November, December, January, February and March the
rainiest months both total precipitation and number of
days with rain, and July and August are the months
where there is rain in the region.

ANÁLISE DOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DA CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA DOS
ANOS DE 1994 A 2012
INTRODUÇÃO
“Os processos geomorfológicos, pedológicos e ecológicos só podem ser compreendidos
com referência ao clima predominante na atualidade e no passado” (AYOADE,1996, p. 2).
Na agricultura o conhecimento da dinâmica pluviométrica, sua inter-relação com os
outros fatores climatológicos, com as condições locais do solo e com o ciclo de cultivo é de
fundamental importância para que ocorra um desenvolvimento econômico e ambientalmente
viável da lavoura. Diante do exposto nota-se a necessidade de ter conhecimento dos níveis
pluviométricos locais como ferramenta indispensável para um bom planejamento urbano,
agrícola, comercial, ambiental e diversos outros setores.
O presente trabalho apresenta uma caracterização da tipologia pluviométrica do
município de Formosa do Rio Preto, situado no oeste do estado da Bahia. Esta análise baseia-se
nos dados obtidos durante o período de 1994 à 2012, e sua coleta foi feita pela Empresa Baiana
de Desenvolvimento Agrícola (EBDA). A transformação desses dados em informações climáticas é
um importante objeto de apoio à tomada de decisão, pois pesquisas desse tipo possibilitam um
melhor planejamento de varias atividades, uma vez que a dinâmica pluviométrica afeta
diferentes setores como economia, meio ambiente e sociedade em geral.
De acordo com o IBGE (senso 2011), o oeste da Bahia está entre as maiores taxas de
crescimento e expansão do agronegócio brasileiro, possuindo a maior taxa do estado da Bahia,
tendo como destaque o município de Formosa do Rio Preto. Segundo Netto (2008) citado por
Castro (2012, p. 07) “o município possui solos característicos de relevo plano, bem desenvolvido,
sofrem a influência de alta temperatura e umidade e são suscetíveis à erosão. No entanto, são
solos passíveis de serem corrigidos e melhorados, que com o manejo adequado podem
proporcionar excelentes condições para o uso em sistemas agropecuários”. Através do
desenvolvimento das culturas de soja e algodão o município tem se destacado no cenário do
agronegócio no oeste baiano e em todo Brasil, sendo esta sua principal fonte de economia.
Mesmo com o crescente desenvolvimento na área da agricultura a região ainda sofre com a
precariedade em estudos no que tange a informações climatológicas.
Tendo em vista a importância da caracterização pluviométrica no desenvolvimento
agrícola, na elaboração de projetos de engenharia, no planejamento urbano e de atividades
sociais e dado o fato do município em questão ser carente no que tange estudos climatológicos o
presente trabalho tem por objetivo analisar a dinâmica pluviométrica para fornecer subsídio
técnico às atividades que são desenvolvidas na região.
Para que se possa entender o amplo campo dos estudos ambientais é fundamental
saber distinguir o conceito de tempo e clima.
Estudos de Salgueiro, 2005 (apud INMET, 2003) mostram que na meteorologia é feita
uma distinção entre o tempo e o clima, considerando o tempo um estado da atmosfera em
determinado momento e lugar, enquanto o clima se refere às características da atmosfera
inferidas de observações contínuas durante um longo período, como por exemplo, uma normal
climatológica, cujo tempo de observação é de 30 anos .
Ainda de acordo Ayoade (1996, p. 02). Por tempo (weather) nós entendemos o estado
médio da atmosfera numa dada porção de tempo em determinado lugar. [...]. O clima abrange

um maior numero de dados do que as condições médias do tempo numa determinada área. Ele
inclui considerações dos desvios em relação às médias (isto é, variabilidade), condições extremas,
e as probabilidades de frequência de ocorrência de determinadas condições de tempo. Desta
forma, o clima apresenta uma generalização, enquanto tempo lida com eventos específicos.
As variabilidades climáticas exercem uma influencia significativa sobre as atividades
humanas, pois podem oscilar quanto a temperatura, precipitação e frequência de eventos
extremos como: secas e chuvas intensas, resultando em impactos na agricultura, nos recursos
hídricos, na saúde, sobre o meio ambiente, em escala local ou regional( SOUZA E AZEVEDO,
2012).
Bem como as variabilidades climáticas influenciam as atividades humanas, a
antropização do ambiente está diretamente ligada a mudanças no clima. “O clima é considerado
como um sistema aberto, adaptativo e complexo, cuja vitalidade esta na dependência direta da
capacidade de trocar energia e matéria com o exterior. Encarando este como um sistema aberto
e adaptativo é possível que haja uma multiplicidade no seu estado de equilíbrio, integrando a
participação do homem e da natureza como resultado geral (PINHEIRO, et al. 2012)”.
Comprovadamente o clima exerce sobre uma região significativa influência no seu
desenvolvimento. As atividades humanas desempenhadas geralmente se diversificam em função
das condições climáticas locais, determinando assim diferentes situações econômicas e sociais, as
quais passam a refletir diretamente na qualidade de vida de suas populações. Do ponto de vista
espacial ocorrem diferentes condições climáticas. Além disso, os fenômenos climáticos variam de
maneira interanual e sazonal, podendo se apresentar de maneira favorável ou desfavorável em
diferentes momentos ou lugares (SALGUEIRO, 2005, p.13)
Ayoade (1996, p. 159) diz que “o termo “precipitação” é usado para qualquer deposição
em forma líquida ou sólida e derivada da atmosfera”. Segundo Salgueiro, 2005 a chuva, “tem seu
início quando vapor de água presente na atmosfera condensa-se formando as nuvens, que
podem se precipitar em um dado momento de condições meteorológicas favoráveis. Esse
fenômeno, considerado aleatório no tempo e no espaço, provém das intervenções de fatores
climáticos, característicos das regiões”.
“A parte da hidrologia que trata dos processos pelo qual se pode medir, ou avaliar,
valores que representem, ou deem ideia, do tamanho de um evento de precipitação em uma
região ou uma bacia hidrográfica, chama-se pluviometria (SALGUEIRO, 2005, p. 15).”
O volume da chuva captado por um dado pluviômetro em determinado local depende
de numerosos fatores, tais como a altura do pluviômetro acima do solo, a velocidade do vento e
a taxa de evaporação. [...]os pluviômetros devem estar bem situados, longe de quaisquer
obstáculos, como árvores ou paredes, capazes de influenciar o volume (AYOADE, 1996).
Os diagnósticos que permitem afirmar se choveu mais ou menos do que o esperado para
cada período estão relacionados com gráficos elaborados com base na média de chuva.
De acordo com a classificação de Köppen a região encontra no clima Aw sobe influencia
do clima Tropical de Savana com duas estações bem definidas, uma quente chuvosa e outra
amena e seca.
MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização da área

O município de Formosa do Rio Preto encontra-se no extremo oeste no estado da Bahia,
localizado na fronteira dos Estados da Bahia com o Piauí e Tocantins, distante 1014 km da capital.
Compreende uma área de 16185,17 km² e uma população avaliada em 22.528 habitantes, sendo
a população residente urbana 13.647 habitantes segundo IBGE, senso 2010. Segundo Castro,
(2012) “a área urbana possui uma área que permanece quase a mesma ao longo dos anos. Em
1988, era cerca de 0,01% de área do município. Este valor permaneceu o mesmo em 1992, mas
em 1996 aumentou para 0,02%. Este percentual continua o mesmo até ano de 2008”.
Segundo a lei municipal nº 82/2010, Art 5º, parágrafo único:
PERÍMETRO URBANO – Ponto inicial: como referência o ponto de
coordenadas 23 L 0479715 e 8779280,localizado em frente a igreja
Santuário Nossa Senhora Aparecida de Formosa do Rio Preto na avenida
da Bahia –centro. Partindo desse ponto um raio de 3,5 km (três
quilômetros e quinhentos metros), caracterizando como perímetro
urbano toda área localizada dentro da circunferência formada com
extensão do raio.
Segundo Junges, 2012 a ocupação do município foi iniciada pelos índios e
posteriormente por aventureiros procedentes do Piauí, que vieram à procura de ouro e pedras
preciosas. Além de colonizadores portugueses que chegaram através do rio São Francisco,
Grande e Preto, a partir das primeiras décadas de 1600. O que gerou diversos conflitos que
ocasionou na dizimação das tribos indígena. Eles se estabeleceram na margem esquerda do rio
Preto esses dedicaram á criação de gado e á agricultura de subsistência, formando os povoados
que deram origem aos municípios. Em 1943, mudou-se o nome para Itajuí que significa pedra
bonita e, em 1953, para Formosa do Rio Preto, em razão da sede municipal localizar-se à margem
do Rio Preto que até 1961 foi distrito de Santa Rita de Cássia e se tornou ponto de pouso para
tropeiros e viajantes em transito para o Piauí, norte de Goiás atual Tocantins, além do sul do
maranhão.
Estudos feitos por Castro, 2012 apontam que o município faz parte do bioma Cerrado,
possuindo clima subúmido, um tipo de clima quente com estações bem definidas alternadas
entre chuvosa e seca. “As temperaturas médias anuais oscilam entre de 24,6º e 28ºC, e as
máximas estão na faixa se 30º a 33º. A umidade do ar atinge níveis muito baixos no inverno seco
(38 a 40%) e níveis muito elevados no verão chuvoso (95 a 75%) oque comprova a sazonalidade
em termos de alternância de estações chuvosa com estações secas (apud Ab’ Sáber, 2003).”

Figura 1: Localização de Formosa do Rio Preto no estado da Bahia
Procedimentos metodológicos

Para a caracterização pluviométrica da região foram utilizados dados pluviométricos fornecidos
pela Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) escritório de Formosa do Rio Preto –BA, onde
por meio de um pluviômetro convencional modelo DNAEE (Figura 2), instalado pela ANA (Agência
Nacional de Águas), com capacidade para até 8,5 litros de precipitação, sua medição é efetuada através
de uma proveta graduada com área de captação de 400 cm², trata-se de um pluviômetro não

registrador, onde somente o volume total da precipitação pode ser medido. A chuva entra em
um recipiente coletado através de uma abertura com área distinta, sendo que a chuva coletada é
medida com a utilização de um frasco medidor, graduados em milímetros, onde uma
precipitação de 1mm é equivalente a um volume de 1litro de água numa superfície de 1m².

Figura 2: imagem do Pluviômetro modelo DNAEE no Parque Municipal Major Leopoldo Rocha
FONTE: Autores, 2014
O aparelho está localizado dentro do Parque de Vaquejada Municipal Major Leopoldo
Rocha, Figura 3, nas coordenadas UTM 23L (478094/ 8778557), onde é feita a coleta dos dados
diariamente.

Figura 3: imagem de satélido do Parque de Vaquejada Municipal Major Leopoldo Rocha
No desenvolvimento desta análise foi utilizado os dados de coleta diária correspondente
ao período de janeiro/1994 a dezembro/2012 totalizando uma série de 19 anos. O estudo
adotado consistiu na transferência dos dados obtidos para planilhas eletrônicas desenvolvidas no
programa Microsoft Office Excel®, e posterior elaboração e interpretação de gráficos
representando os totais e as médias pluviométricas primeiramente durante todo o período de
estudo e em seguida gráficos analisando o comportamento da pluviometria em triênios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Da organização dos dados foram quantificados os totais mensais e anuais que estão
apresentados nas Tabelas 1 e 2.
Observa-se que os dados apontam que o ano mais chuvoso dentro do período de estudo
foi o de 1998 com um total de 1731,5 mm e o ano de menor precipitação foi de 2010 com
ocorrência de 673,8 mm. Identifica-se ainda a chuva do mês de Março de 1998, como uma
situação atípica, com 619 mm o volume pluviométrico está bem acima dos níveis de precipitação
no mesmo período nos demais anos.
Tabela 1: Totais mensais e anuais do período de 1994-2004
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total Anual

1994
204,5
226
17,5
24
0
0
0
0
76
52,5
140,5
39
780

1995
103
275,5
145,5
4
0
0
0
0
0
22
137,3
163
850,3

Volume Pluviométrico 1994 - 2004 (mm)
Ano
1996 1997
1998 1999
2000
241,5
85
287
55
315
180,5
73,5
102,5
175
272
208,5
113
619
248
77,6
115
105
114
0
50
107
24
0
13
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
109
40
15
95
46
234 255,5
335
312
155
298,5
113
259
485
326
1494
809 1731,5 1383 1251,6

2001
22
102
139,5
24
13
0
0
0
18
95
113
190
716,5

2002
249
68
28
51
8
0
0
0
16
9
154
284
867

2003
280
181
89,5
9
28
0
0
0
0
24
159
95
865,5

2004
338
194
127
81
78
0
0
0
0
17
209,5
40
1084,5

Tabela 2: Totais mensias e anuais do período 2005 – 2012
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total Anual

2005
125
194
127
81
78
0
0
0
0
17
174
169
965

Volume Pluviométrico 2005 - 2012 (mm)
Ano
2006
2007
2008
2009
15
106
111
134
130
197
320
172
260
31
123
51
172
26
102
152
0
3
0
130
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
3
0
93
9
0
231
80
242
242
33
103
60
196
141
876
674
1097
1058

2010
58,6
119
82,2
56,4
0
0
0
0
0
91
100,8
165,8
673,8

2011
142,4
128,4
188
37,8
0
0
0
0
0
183,2
165
157,6
1002,4

2012
103,9
75,3
74
22,6
12
0
0
0
0
27,8
371,3
21,5
708,4

A partir das tabelas acima foram gerados gráficos, onde foi quantificada a média mensal
dos valores de chuva durante os anos de 1994- 2012, apresentada na Figura 4. Observa-se a
maior concentração de volume pluviométrico nos meses de outubro a abril, sendo outubro a
menor média do período chuvoso, com a incidência de 61,9mm e Novembro o detentor dos
maiores níveis pluviométricos, alcançando média de 190,2mm. Neste gráfico fica bem definida a
sazonalidade climática, identificando como meses de seca o período de maio a setembro.

Figura 4: Gráfico representando a média de pluviosidade entre os anos de 1994 e 2012 para a
cidade de Formosa do Rio Preto-BA.
As Figuras 5, 6, 7, 8, 9 e 10 foram organizados em triênios com análise de duas
séries,comparando a média do triênio com a média total anteriormente definida na figua 4.
Observa-se que os gráficos possuem caracteríticas semelhantes, onde a média do triênio
acompanha a dinâmica da média total sofrendo poucas variações, destacando-se o gráfico da
figura 6, correspondente ao triênio 1997-1999 que ocorre uma variaçãoa centuada na média do
mês de Março, apresentando um índice pluviométrico bem acima da média e o gráfico da figura
9, triênio 2006-2008, onde em Janeiro ocorre variação de comportamento, apresentando índice
pluviométrico abaixo da média.

Figura 5: Gráfico da média de pluviosidade do triênio 1994 a 1996 comparada com a média de
pluviosidade entre os anos de 1994 e 2012 para a cidade de Formosa do Rio Preto-BA.

Figura 6: Gráfico da média de pluviosidade do triênio 1997 a 1999 comparada com a média de
pluviosidade entre os anos de 1994 e 2012 para a cidade de Formosa do Rio Preto-BA.

Figura 7: Gráfico da média de pluviosidade do triênio 2000 a 2002 comparada com a média de
pluviosidade entre os anos de 1994 e 2012 para a cidade de Formosa do Rio Preto-BA.

Figura 8: Gráfico da Média de pluviosidade do triênio 2003 a 2005 comparada com a média de
pluviosidade entre os anos de 1994 e 2012 para a cidade de Formosa do Rio Preto-BA.

Figura 9: Gráfico da média de pluviosidade do triênio 2006 a 2008 comparada com a média de
pluviosidade entre os anos de 1994 e 2012 para a cidade de Formosa do Rio Preto-BA.

Figura 10: Gráfico da média de pluviosidade do período de 2009 a 2012 comparada com a média
de pluviosidade entre os anos de 1994 e 2012 para a cidade de Formosa do Rio Preto-BA.
Neste trabalho foi possível levantar a média e a quantidade de dias de chuva, no período
da coleta de dados. É possível observar que a maior quantidade de dias de chuva ocorre nos
meses de Novembro a Março, destacando-se os meses de Fevereiro e Novembro com média de
9,7 dias chuvosos. A menor quantidade de dias de chuva apresenta-se nos meses de Abril a
Outubro, conforme gráfico da Figura 11. E por fim apresenta-se o total de dias de chuva por ano,
Figura 12, destacando-se o ano de 2000 com maior número de dias chuvosos, sendo 87 dias de
precipitação, e o ano de 2007 com apenas 42dias.

Figua 11: Gráfico da quantidade média de dias por mês de chuva no período de 1994 a 2012 na
cidade de Formosa do Rio Preto-BA

Figura 12: Gráfico da quantidade de dias de chuva a cada ano no período de 1994 a 2012 na
cidade de Formosa do Rio Preto-BA.
Observa-se que apesar do ano de 2007 ter possuído menor índice de dias de chuva
durante o ano, não ocasionou maiores variações na média do triênio 2006-2008.
CONCLUSÃO
A análise dos dados pluviométricos identifica durante o período de coleta de dados a
ocorrência de poucas variações de maior relevância. Destacando-se o comportamento chuvoso
atípico do mês de Março de 1998, observa-se que a influência de um mês atípico afetou
significativamente os dados médios do triênio 1997-1999.
A chuva mostrou-se distribuída em períodos bem definidos durante o ano, sendo os
meses de novembro a março os mais chuvosos, tanto em totais de precipitação como em
número de dias com chuva, e o período de seca se estende do mês de Maio a Setembro, onde
nos meses de julho e agosto não há ocorrência chuva na região durante a série de estudo.
A necessidade de entender o clima tornou-se um desafio para o homem, pois se
percebeu que ele esta relacionado diretamente na economia e qualidade de vida da
humanidade, principalmente nos setores da agricultura, engenharia, comércio, indústria e
também a necessidade de proteger a sociedade de catástrofes ambientais. Considerando que a

região se tornou um polo da agricultura, as informações obtidas nesse trabalho são de
fundamental importância para o desenvolvimento econômico, portanto, recomenda-se que o
estudo de dados seja continuado, no intuito da obtenção de dados concretos e definidos quanto à
precipitação e eventuais comportamentos atípicos, visando o melhor entendimento do clima local e
o fornecimento de informações técnicas para os diversos setores que dependem direta ou
indiretamente do bom funcionamento do ciclo hidrológico local.
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RESUMO
A acessibilidade teve destaque na sociedade somente
nos últimos anos. Por décadas as pessoas portadoras de
algum tipo de necessidade especial foram privadas de
ter uma vida “normal” por não terem dispositivos
tecnológicos que as auxiliassem em suas necessidades
cotidianas. Constantemente nos utilizamos de
ferramentas e dispositivos com a finalidade de agilizar,
melhorar e facilitar algum processo ou serviço. Mas para
o portador de necessidades especiais estes artifícios
tecnológicos não são apenas questão de comodidade,
mas principalmente de necessidade.

Este projeto tem o intuito de conceber um circuito
eletrônico capaz de realizar o acionamento mecânico de
um bebedouro. Utilizando de uma base teórica e prática
ao longo deste curso, o projeto foi realizado em várias
etapas. Dentre elas a fundamentação teórica, aquisição
de componentes, testes em protoboard, simulações,
confecção de placa de circuito impresso, acabamento do
sistema e considerações finais. O foco do projeto dar-se
pelo estudo dos dispositivos optoeletrônicos, ou seja,
aqueles que operam através da luz e que possuem
inúmeras aplicações no campo da eletrônica.

PALAVRAS-CHAVE: Automação, Sensor óptico, Bebedouro, Acessibilidade.

AUTOMATION OF A DRINKING FOUNTAIN FOR ACCESSIBILITY FOR PEOPLE WITH SPECIAL
NEEDS
ABSTRACT
Accessibility was highlighted in society only in recent
years. For decades, people with some kind of special
needs were deprived of having a "normal" life for not
having technological devices that should assist in their
daily needs. Constantly use of the tools and devices in
order to expedite, facilitate and improve a process or
service. But for the person with special needs these
technological devices are not just a matter of
convenience, but mostly need. This project aims at
designing an electronic circuit capable of performing the

mechanical actuation of a water cooler. By using a
theoretical and practical basis throughout this course,
the project was carried out in several steps. Among
them the theoretical foundation, procurement of
components,
breadboard
testing,
simulations,
fabrication of printed circuit boards, finishing the system
and closing remarks. The focus of the project is to give
the study of optoelectronic devices, in other words,
those that operate through the light and have numerous
applications in the electronics field.

KEY-WORDS: Automation, Optical Sensor, Drinking Fountain, Accessibility.

A AUTOMATIZAÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA A ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS
INTRODUÇÃO
A automação está cada vez mais presente nos dias atuais. É a tecnologia que possibilita o
alcance de um processo sem a necessidade da interferência humana. Pode-se observar na
indústria, por exemplo, o controle de motores, elementos de detecção e aquisição de dados. Na
automação comercial tem-se a aplicação de técnicas específicas no aprimoramento de processos
comerciais, utilizando-se na maioria dos casos mais software do que hardware, como por
exemplo, sistemas de controle de estoques, identificação de mercadorias, dentre outros. Por
outro lado, tem-se a automação residencial, onde há aplicações de técnicas para melhorias na
segurança e conforto residencial, tais como, o controle de acesso biométrico de portões
eletrônicos, controle de luminosidade de ambientes, controle de umidade, ar condicionado entre
outros. Já na automação para pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE), tem-se como
exemplo recursos para o acionamento de sistemas através da emissão de sons, como
reconhecimento de voz, acionamento de sinais luminosos para o alerta de chegada de visitantes,
sistemas para automação de portas e janelas etc. Tais progressos só se tornaram possíveis graças
ao surgimento de inúmeros dispositivos eletrônicos como controladores, temporizadores, relés e
inúmeros tipos de sensores que são indispensáveis à automação. (GROOVER, 2011).
Segundo o último Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2010) mais de 45,6 milhões de brasileiros declararam ser portadores de alguma deficiência, o
que representa aproximadamente 23,9% da população do país. Isto abre um leque de possibilidades
no campo da automação, especialmente na domótica (junção do termo domus proveniente do latim,
que significa residência com o termo robótica) que tem o objetivo de promover a automatização de
processos em residências e espaços coletivos. A justificativa do tema se dá pela observação das
dificuldades de acessibilidade apontadas pelas pessoas com necessidades especiais no próprio
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) - Campus João Pessoa. Para um
indivíduo comum, a utilização de um bebedouro é algo simples e rotineiro, mas para um portador de
necessidades especiais se torna um verdadeiro desafio. Os bebedouros públicos – localizados em
escolas, hospitais, shoppings etc – na maioria das vezes não são ergonômicos, ou seja, não são
projetados a fim de abranger todos os tipos de usuários nos quesitos de altura, distância e
acionamento. Deste modo, o usuário portador de necessidades especiais na maioria das vezes
precisa de ajuda de terceiros, gerando uma questão de dependência. O segundo aspecto é o fato da
escassez de bibliografia sobre estudos específicos da atuação da domótica para a acessibilidade de
pessoas com necessidades especiais. Portanto, a automatização de bebedouros para PNE, como é o
objeto de pesquisa deste trabalho, torna-se uma questão de extrema relevância na vida cotidiana de
tais indivíduos, ao passo que eles tenham a possibilidade de conquistar autonomia e confiança.
Este trabalho tem por objetivo principal a construção de um sistema que acione
automaticamente um bebedouro visando a acessibilidade de pessoas com necessidades
especiais, através de um sensor de presença que controla o funcionamento do multivibrador

monoestável (CI LM555), fazendo o controle de uma eletroválvula, que por sua vez libera a
passagem de água para o indivíduo.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este projeto teve por objetivo criar um sistema de automatização de um bebedouro para
pessoas com necessidades especiais, utilizando diversos conhecimentos da eletrônica.
Para ilustrar como o sistema de acionamento seria utilizado na prática, foi produzida uma
sequência de ilustrações simulando o funcionamento do mesmo, tal como mostra a sequência de
figuras 1a a 1d. O feixe de luz infravermelha (1) é contínuo. Abaixo do bebedouro está o LED (3) –
indicativo visual do acionamento do circuito. O sensor (4) é colocado na parte frontal do
bebedouro. Na figura 1b é mostrado o feixe que está sendo refletido pelo usuário (2) é
justamente o mesmo feixe que fora emitido e que agora é direcionado para o receptor óptico,
isto. O LED irá acender automaticamente a partir deste momento (3). Agora é possível notar que
a partir de um único pulso recebido pelo receptor, o circuito foi acionado e a passagem de água
para o usuário foi efetuada. Porém este processo possui um tempo pré-determinado para
ocorrer, sendo este um circuito temporizado. E por fim, após esgotado o tempo de acionamento,
o circuito se desliga automaticamente. Só será acionado novamente após outra aproximação tal
como mostra a figura 1d.
Deste modo, foi preciso desenvolver o circuito de controle em si para realizar o
acionamento do bebedouro. Para isto, foi necessária a divisão dos estágios de controle do
sistema. A ordem da lógica do circuito é mostrada no diagrama de blocos da figura 2. O circuito
de automatização é composto de várias etapas, que estão interligadas entre si.
Já o circuito eletrônico em si foi desenvolvido através de várias referências, dentre elas o
circuito de acionamento do relé desenvolvido por Feliciano, 2012. Através do software Multisim
™ 11.0 foi concebido o circuito final do projeto tal como mostra a figura 3. Este circuito é
composto de vários estágios. A primeira parte refere-se ao primeiro deles. Em estado inicial (foto
transistor não acionado) o transistor Q1 opera em modo de corte e, consequentemente o Q3
também, fazendo com que toda a tensão de Vcc pro seja repassada para o Trigger (pino 2) do
555, desta forma a saída (out) possui nível lógico baixo, não acionando o resto do circuito. Já na
situação inversa, quando o fototransistor é acionado, ele entra em modo de saturação. Neste
momento R2 e R3 funcionam como um divisor de tensão. Dessa forma, transistor Q1 satura e
funciona como uma chave fechada, saturando assim o Q3. Desta maneira Q3 funciona como um
fio e os 12V vão para o terra, não para o Trigger, desta forma na saída do CI LM555 sairá nível
lógico alto. Em poucas palavras:
- Fototransistor recebe sinal – Nível lógico ALTO na saída do CI LM555.
- Fototransistor não recebe sinal – Nível lógico BAIXO na saída do CI LM555.
Após isto, tem-se o segundo estágio de operação do circuito. O foco desta parte é o CI
LM555. Primeiramente, o Reset (pino 4) do CI LM555 foi conectado ao Vcc a fim de evitar a
possibilidade de falso disparo do circuito. O Control Voltage (pino 5) foi conectado a um capacitor

de 0,51 μF (C2), que funciona como um filtro para evitar que sinais externos possam interferir no
bom funcionamento do circuito. Também foram conectados os terminais Vcc (pino 8) em 12V e o
GND (pino 1) no terra. O resistor R6 na saída tem a função de limitar a corrente. O transistor Q2
serve para amplificar a corrente que vem da saída Output (pino 3) do CI LM555.
Para controlar o tempo de acionamento do CI LM555, foram conectados aos Threshould e
Discharge (pinos 6 e 7) um capacitor em paralelo com um potenciômetro e um resistor. Para um
tempo de acionamento de 11 segundos e uma resistência de 101kΩ (R9 + R8) determinou-se o
valor do capacitor através do calculo:
C = (1,1 * R) / T
Em seguida foram obtidos os tempos de acionamento máximo e mínimo do circuito
através do cálculo:
T = 1,1 * R *C , onde
Tempo máximo: 1,1 * 101k * 100μ = 11,11s
E
Tempo mínimo: 1,1 * 1k * 100 = 0,11s
Variando-se o R9 é possível regular o tempo de acionamento do circuito.
O LED 1 tem como função ser um indicativo de acionamento do circuito.Tanto D1 quanto
D2 possuem a função de evitar correntes reversas que venham a atrapalhar o funcionamento do
circuito. O capacitor C3 e o resistor R10 têm por função compor um snubber. Este circuito serve
para eliminar surtos de tensão e correntes provenientes da carga indutiva (válvula solenóide)
sobre o relé (K1) e foi colocado em paralelo com a mesma. Para o dimensionamento dos componentes,_e_foram_utilizados_os_seguintes_cálculos:
Para o resistor:
Rmin = Vp/Imax
Onde Vp é a tensão de pico na carga e Imax é a corrente máxima suportada pelos contatos de
relé.
Já o valor Maximo é normalmente o valor da resistência de carga (RL).
Desta maneira, a corrente nos contatos do relé no pior caso, fica condicionada a:
Io = Vp/RL
Este valor de Io (corrente máxima) será utilizado para determinar o valor do capacitor do
circuito snubber. Onde para uma tensão de 300Vrms por exemplo, utilizamos o seguinte cálculo:

C > (Io/300)2 x L
Onde L é a indutância da carga e C é o valor do capacitor. E por fim, há a ligação da
eletroválvula, que é representada por S1. O relé é justamente a chave que, quando tiver sua
bobina energizada, irá fechar seus contatos (comum e normalmente aberto), fechando assim o
circuito que ligará a eletroválvula á rede elétrica 220Vrms.( CETINKUNT, 2008).
O protótipo do projeto está mostrado na figura 4.

Figuras 1a a 1d – Sequência de acionamento do sistema.

Figura 2 – Fluxograma da lógica implementada no circuito de acionamento do bebedouro.

Figura 3 – Sequência de acionamento do sistema.

Figura 4 – Imagem do protótipo do projeto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A adoção de um processo de automatização de um bebedouro é necessária a fim de
melhorar a acessibilidade de portadores de necessidades especiais, através de uma tecnologia
com uma boa relação custo/benefício. Baseando-se nessas informações, foi desenvolvida ao
longo deste trabalho uma solução tecnológica acessível a fim de possibilitar seu uso por uma boa
parte de P.N.E.
Em relação ao objetivo geral proposto no começo deste projeto, que foi a construção de
um sistema que acionasse automaticamente um bebedouro, é possível afirmar que o mesmo foi
alcançado e que os resultados foram muito satisfatórios após a finalização deste trabalho. O
protótipo apresentou bom funcionamento nos testes realizados, dentro da margem de erro
esperada. Porém existem novas oportunidades de desenvolvimento de trabalhos futuros como
continuação deste projeto, tais como:
• A inclusão de um motor para um ajuste mecânico da altura do bebedouro,
conforme o tamanho e necessidade de cada pessoa;
• A utilização de um buzzer que emite sinais sonoros para viabilizar uma maior
acessibilidade para portadores de deficiências visuais;

•
•

•
•

O estudo e construção de um dispositivo mecânico para o controle de pressão da
água a fim de evitar acidentes, como por exemplo a possibilidade de
engasgamento;
Aplicação de uma blindagem óptica mais eficiente, onde se tenha uma maior
ampliação na emissão de raios infravermelhos, assim como recepção destes raios
mais exclusiva, não ocasionando tanta interferência de outros tipos de luzes do
meio externo;
Utilizar o circuito de acionamento de eletroválvula em outros tipos de
acionamento tais como acionamento de portas, chuveiros, janelas etc;
Uso de outros tipos de sensores de presença para o acionamento do circuito.

CONCLUSÃO
Ao final da realização deste projeto pode-se afirmar que o campo da domótica, voltado
para atender as pessoas com necessidades especiais, encontra-se ainda limitado e longe de
atender adequadamente grande parte destes indivíduos. Por diversas questões, principalmente
relacionadas ao alto custo, a implementação de sistemas automatizados para PNE torna-se
inviável na maioria dos estabelecimentos voltados ao público em geral. Pensando nesta questão,
desenvolveu-se este projeto de baixo custo e que pode ser implementado no Campus João
Pessoa do IFPB, assim como futuramente estendido a todos os outros Campi do estado e demais
estabelecimentos.
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RESUMO

O manejo inadequado de resíduos agrícolas causa danos
ambientais, ameaça à saúde pública, compromete a
qualidade de vida do agricultor e configura-se um
desperdício de matéria prima reaproveitável para
obtenção de subprodutos para o uso agrícola. Hoje,
dentre outras, é conhecida a tecnologia de biodigestor
que reaproveita os resíduos oriundos do processo
agrícola de origem animal para obtenção de
biofertilizantes com benefícios nutricionais para as
plantas e solo, o que aumenta a produtividade,
preservação do meio ambiente e a saúde humana. No
meio rural, os sistemas de aproveitamento da biomassa
para obtenção de subprodutos como biofertilizantes,

podem ser um meio facilitador para atingir a
sustentabilidade da agricultura familiar de subsistência
em função da facilidade da disponibilidade da biomassa
nas propriedades agrícolas. O presente artigo tem como
objetivo promover uma reflexão aos agricultores das
áreas dos assentamentos e propriedades rurais do
município de Apodi-RN, à cerca de atitudes e
comportamentos em relação ao meio ambiente. Para
isso, utilizou-se como ferramenta palestras de
conscientização, onde foram abordados subtemas
relacionados ao uso de biodigestores como alternativa
para geração de renda e ganhos ambientais, econômicos
e sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia; Biodigestor; Biofertilizantes; Reaproveitamento; Sustentabilidade

USING ALTERNATIVE TO DIGESTER GENERATION OF INCOME AND GAINS ENVIRONMENTAL,
ECONOMIC AND SOCIAL

ABSTRACT
The improper management of agricultural waste
causes environmental damage, threat to public
health, compromises the quality of life of the farmer
and sets up a waste raw material for obtaining
reusable byproducts for agricultural use. Today,
among others, is known biodigester technology that
reuses the waste from the agricultural process of
animal origin to obtain biofertilizers with nutritional
benefits to plants and soil, which increases
productivity, preservation of the environment and
human health. In rural areas, the systems use the

biomass to obtain products such as biofertilizers,
facilitator can be a means to achieve sustainability of
family farming livelihoods due to the ease of
availability of biomass on farms. This article aims to
promote a reflection of farmers settlement areas and
rural farms Apodi-RN, about the attitudes and
behaviors towards the environment. For this, we used
as a tool awareness lectures where subtopics related
to the use of biodigesters as an alternative to income
generation and environmental, economic and social
gains
were
addressed.

KEY-WORDS: technology; digester; biofertilizers; reuse; sustainability.

O USO DE BIODIGESTOR COMO ALTERNATIVA PARA GERAÇÃO DE RENDA E GANHOS
AMBIENTAIS, ECONÔMICOS E SOCIAIS
INTRODUÇÃO
O município de Apodi fica a 335 km de Natal capital do Rio Grande do Norte. De acordo
com o IBGE Censo 2010, sua área é de 1.602,480 km2, sua população de 34.763 habitantes, sendo
17.232 (50%) residentes da zona rural do município. Na área rural do município o que se percebe
é a agricultura familiar de subsistência como fonte de sustento para as famílias residentes. As
condições financeiras dos agricultores da região não são favoráveis para uma agricultura de
produção em larga escala. No que de respeito ao manejo dos animais, muitas vezes este ocorre
de forma inadequada, pois, tem-se observado que os dejetos são descartados inadequadamente
a céu aberto sem nenhum tratamento prévio quando são retirados dos currais ou chiqueiros.
Essa falta de cuidados adequados, segundo Oliver (2008) pode causar danos ao meio ambiental,
atuando frequentemente como vetor de doenças, contaminando a água e o solo. Além de
contribuir para o efeito estufa (MACHADO, 2011).
A aproximação entre meio ambiente e sociedade, pode ser dada através da educação
voltada para uma à cidadania, na medida em que os indivíduos e os grupos sociais despertem
para as insatisfações sociais e para as decisões que afetam a qualidade do meio ambiente
(ZITZKE, 2002). Onde todos devem permanente construir uma consciência crítica sobre o meio
ambiente, levanto toda a sociedade ao entendimento de que, caso nada seja feito, os problemas
ambientais atuais só tendem a se agravar (TINOCO, 2008).
Dentro desse contexto existem algumas alternativas que possibilitam um manejo
adequado dos resíduos agrícolas. Entre as alternativas, pode-se citar o reaproveitamento dos
dejetos bovinos na produção de biofertilizante por meio da tecnologia dos biodigestores
anaeróbicos. O aproveitamento do esterco animal pelo processo anaeróbico, permite a produção
do biofertilizante, com benefícios no aumento da produtividade, preservação do meio ambiente
e na saúde humana e animal (OLIVER, 2008).
Após o processo de fermentação (digestão) no interior do biodigestor, a matéria prima
oriunda de dejetos bovinos se transforma em biofertilizante, com alta qualidade para o uso
agrícola, com teores médios de 1,5 a 2,0% de nitrogênio (N), 1,0 a 1,5% de fósforo (P) e 0,5 a
1,0% de potássio (K) (OLIVER, 2008). Esse produto trata-se de um fertilizante orgânico, que pode
ser usado como complemento nutricional para o solo e as plantas, em substituição aos adubos
químicos(BERNI, 2011). No entanto, se faz necessário um conhecimento prévio dos elementos
existentes no biofertilizante a ser diluído, de maneira a conservar bom estado nutricional dos
cultivos (FRANÇA, 2006).
A adequada nutrição das plantas melhora a produção e a qualidade dos produtos
agrícolas que são fontes de alimentos. A análise química para determinação dos teores de
elementos nos biofertilizantes pode revelar os elementos essenciais para a nutrição das plantas.
Essa análise se divide em dois grandes grupos: macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S) e os
micronutrientes (B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Co). Esse aspecto torna-se importante para
recomendar o uso e a aplicação dos biofertilizantes visando a nutrição das plantas (OLIVER,
2008).

Com a crescente demanda de alimentos, o setor agropecuário tem se modernizado. Isso
gerou um crescimento a nível nacional e internacional na sua produção, o que tornam
acentuados os impactos ambientais advindos destas atividades. O manejo inadequado dos
resíduos desta atividade causa poluição, contaminando as águas da superfície e subterrânea,
emitem gases do GEE (gás de efeito estufa) e ainda podem contaminar o solo, devido a grande
concentração de matéria orgânica e agente patogênicos dos dejetos.
Se tratando de economia, a pecuária é uma das atividades econômica mais importante do
mundo, seus benefícios são inúmeros. No entanto, utiliza grande quantidade de recursos
naturais e contribui para o aquecimento global.
“A pecuária bovina é a que mais contribui para a degradação do
meio ambiente, devido ao grande número de animais e consequente
geração de resíduos. As emissões atribuídas à pecuária são provenientes
dos processos produtivos que envolvem o segmento de insumos e da
atividade em si. Na atividade pecuária, destacam-se as emissões de
metano (CH 4 ) através da fermentação entérica, das fezes e óxido nitroso
(N 2 O), emitidas pelas fezes e urina e no eventual uso de fertilizantes
nitrogenados em pastagens” (SANTOS E NOGUEIRA, 2012).
A escolha de uma alternativa mais econômica para alguns agropecuaristas tem sido o
descarte (os dejetos são depositados a céu aberto) dos dejetos e não levam em consideração os
fatores ambientais envolvidos. Em muitos casos o destino final dos dejetos é aplicação direta no
campo, sem nenhum critério e/ou acompanhamento técnico para essa operação. De acordo com
Machado (2011), essa prática é muito perigosa, tendo em vista os possíveis riscos ambientais de
contaminação de “águas superficiais, causando a infiltração de águas residuárias no lençol
freático, alem do desenvolvimento de moscas e gases malcheirosos, que provocam desconforto,
tanto para os animais quanto para os seres humanos e contribuírem ainda para o efeito estufa”.
A alternativa para reduzir as contaminações geradas pelo mau aproveitamento dos
dejetos animais na agricultura pode ser feita através de tecnologia ou técnica de produção já
existente. Entre as alternativas viáveis para o tratamento de dejetos bovinos, suínos, aves, entre
outros, está a biodigestão anaeróbica por meio da tecnologia de biodigestores - que possibilita a
redução do potencial poluidor gerando biogás que pode ser usado na geração de energia térmica
e elétrica renovável e a biomassa resultante do processo de biodigestão e o efluente
(biofertilizante) possui alto poder fertilizante.
“Biodigestor é uma câmara hermeticamente fechada onde ocorre
o processo de digestão anaeróbia da matéria orgânica. Esse material
orgânico é em solução aquosa que se decompõem assim gerando o biogás
e o biofertilizante, podendo apresentar vantagens nas propriedades rurais
nas áreas de preservação ambiental e energia” (NISHIMURA, 2009).
MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho visou estudar a viabilidade, a produção e a aplicação de
biofertilizantes obtidos a partir de dejetos bovinos em biodigestores anaeróbicos nas
áreas de assentamentos e propriedades rurais do município de Apodi-RN. Nesse
sentindo, a seguir são apresentadas as etapas que foram desenvolvidas no Projeto (Figura
1), que compreendem:

Figura 1: Fluxograma das etapas que foram desenvolvidas no Projeto.
Fonte: Elaboração própria
3.1 Levantamento bibliográfico
O levantamento bibliográfico se deu a partir da seleção de periódicos científicos, livros,
teses, dissertações e resumos de congressos. Essa seleção possibilitou a revisão, uma nova
leitura e/ou uma nova avaliação a cerca do tema e das análises realizadas. Para tanto, foram
usados os seguintes portais de busca: Scielo, Periódico Capes, Google acadêmico, além de outros.
3.2 Caracterização do esterco
A caracterização do esterco foi realizada a partir da raça, do peso do animal, do tipo e da
quantidade de alimento ingerido etc.

3.3 Preparo do biofertilizante (anaeróbico)
Para obtenção do biofertilizante foi necessário a mistura dos dejetos bovinos (esterco
fresco: fezes + urina) com água. Em seguida a mistura foi adicionada ao interior do biodigestor
onde passou pelo processo de fermentação anaeróbico (sem a presença de oxigênio). A mistura
passou por um período de 35, 45 e 55 dias em um protótipo de biodigestor como segue o modelo
em anexo. Após esses períodos, o material obtido constituiu o biofertilizante. A partir da
obtenção desse produto foi realizada a análise da sua viabilidade quanto o teor de K.
3.4 Metodologia de análise
Análise química do biofertilizante quanto o teor de macronutriente (K), foram
desenvolvidos nos laboratórios Químico do IFRN – campus Apodi-RN. Os métodos de análise
utilizados foram retirados do Manual de métodos analíticos oficiais para fertilizantes minerais,
orgânicos, organominerais e corretivos disponível em <www.agricultura.gov.br>.
3.4.1 Potássio (K2O) Solúvel em água
Consiste na solubilização do potássio em água e medida da sua emissão em fotômetro
de chama devidamente calibrado.
Para sua obtenção foram pesados “G” gramas de cada amostra, com aproximação de 0,1
mg, conforme tabela 1 e transferiu-separa béquer de 100 mL, adicionou-se 50mL de água e o
material foi aquecido até ebulição por 10 minutos;
Tabela 1 – quantidade a pesar conforme a especificação do produto (garantia, em %)
Garantia (% em massa)

G (em grama)

Volume do balão 1 (mL)

Até 30%

8/Garantia

100

Acima de 30 até 45%

20/Garantia

250

Acima de 45%

40/Garantia

500

Fonte: Silva, et al., 2007a, p.2 apud BERNI (2011)
A mistura foi resfriada, transferida para balão volumétrico (balão 1) e filtrada em papel de
filtro de porosidade média, se necessário;
Para determinação do teor de potássio pipetou-se 5 mL e transferiu-se para balão
volumétrico de 250 mL, o volume foi completado com água destilada e homogeneizado. Ajustouse o fotômetro de chama em "80" (valor de escala), referente a 16 ppm, com a solução padrão de
16 ppm de K 2 O, usando água destilada para zerar o aparelho. Logo após esse processo, mediu-se
o valor da emissão do potássio na solução diluída da amostra, registrando a leitura (L ou L’) e
aplicar os valores para determinar % K 2 O, pela expressão:

Onde:
Vb = Volume do balão utilizado na primeira avolumação (balão 1).
L = leitura da solução diluída da amostra em valor de escala.
L’ = leitura da solução diluída da amostra em ppm.
G = massa inicial da amostra, em grama.
3.5 Palestra de conscientização para os agricultores das áreas de assentamentos e
propriedades rurais do município de APODI-RN.
No dia doze de março de 2014, foi realizado no Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais de Apodi-RN, uma palestra que tinha como o tema Resíduos Agrícolas: o
uso de biodigestor como alternativa para geração de renda e ganhos ambientais, econômicos e
sociais. Esta palestra tinha como objetivo principal promover uma reflexão a cerca de atitudes e
comportamentos em relação ao meio ambiente tendo em vista que, na região os principais danos
ambientais são originados da agricultura. É importante destacar que na região do município de
Apodi–RN não existem políticas publicas, ao alcance de todos os agricultores, voltadas a
conscientização dos danos causados pelos resíduos provenientes de exploração agrícolas e ou
pecuária. A referida palestra abordou os seguintes subtemas:
1 - O que são resíduos agrícolas?
2 - Viabilidade do uso de resíduos na agricultura;
3 - Tratamento de resíduos agrícolas;
4 - Apresentação dos resultados do estudo de campo sobre a viabilidade produtiva e uso
de biofertilizante na agricultura familiar em áreas rurais e assentamentos do município de ApodiRN, realizado com 24 agricultores do Sítio Soledade, Assentamento Aurora da Serra,
Assentamento Vila Nova, Assentamento Nova Descoberta, Assentamento Agrovila Palmares e do
Sítio Campetres;
5 - Educação Ambiental: A importância da utilização de um biodigestor como alternativa
para diminuir os danos causados pelos resíduos provenientes da agricultura e/ou pecuária.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo e a viabilidade do uso de biofertilizante, a partir do teor de potássio não foram
possíveis pelo manejo e armazenamento inadequado da biomassa. Em decorrência os resultados
não foram o esperado nos seus períodos de fermentação 45 e 55 dias, em comparação com os
biofertilizantes comercializados, Vairo e Agrobom, como mostram a tabela a baixo.
Tabela 2 – Teor de potássio de biofertilizate produzido em biodigestor caseiro
Análise
Período
de Teor de K (%)
fermentação (dias)
1ª

35

7

2ª

45

6

3ª

55

15

Como base nas pesquisas foi estudado, analisado e comparado o teor de potássio de
dois biofertilizantes, o Vairo e o Agrobom, ambos mostram-se um valor relativo do teor de
potássio compatível na primeira analise em loco, com 35 dias de fermentação. Nos 45 dias de
fermentação o valor obtido do teor de potássio foi inferior ao esperado, 7,1 no biofertilizante
Vairo e 7,6 no Agrobom. Nos 55 dias o valor foi superior aos biofertilizantes comercializados
citamos acima.
Vairo é um biofertilizante líquido, simples e bastante conhecido, produzido a partir da
fermentação anaeróbia (20-40 dias) de esterco fresco de bovino misturado com água, folhas
picadas, farinha de ossos, cinzas, pós de rocha rico em sílica ou fosfato rocha. Esse adubo
orgânico demonstra múltiplas finalidades, desde a ação controladora, até a promoção de
florescimento e de enraizamento em algumas plantas cultivadas, isso ocorre pelos hormônios
vegetais presentes neles (BERNI, 2011), cuja composição química está apresentada na Tabela 1.
Tabela 3 - Composição química do biofertilizante Vairo, feito pelo estudo da Embrapa SemiÁrido
N
total

P

K

Mg

B

g/L

dS/m
Vairo

Ca

9,64

0,05

7,1

Cu

Fe

Mn

Zn

mg/L
0,33

0,21

18

0,06

Na

pH

CE

7,6

24,5

H2O
4,5

0,10

0,33

135

Fonte: Silva, et al., 2007a, p.2 apud BERNI (2011)
Biofertilizante Agrobom
Silva e colaboradores (2007a) descrevem que o biofertilizante Agrobom foi adaptado da
receita do biofertilizante Agrobio, criado pela PESAGRO-RIO (Empresa de Pesquisa Agropecuária
do Rio de Janeiro), para o uso em sistemas alternativos de produção, sendo rico em
micronutrientes. Ele é resultante da fermentação anaeróbica (30 dias) esterco bovino fresco ou
esterco caprino com melaço ou rapadura com adição de calcário dolomítico (CaO > 12% de MgO),
pó de rocha rico em sílica (Sio dois), bórax – borato de sódio ou tetraborato de sódio (Na 2 B 4 O 7 ),
sulfato de magnésio (MgSO 4 ), sulfato de zinco (ZnSO 4 ), sulfato de manganês (MnSO 4 ),
molibidato de sódio (Na 2 MoO 4 ) e iodo a 10, após adição de um pré-inóculo preparado por
fermentação anaeróbica de esterco fresco com água, suco de frutas ou hortaliças, leite,
esterco de galinha, chá de cinzas de fogão e sopa de pó de rocha rico em sílica. Na Tabela 2
estão apresentados componentes químicos do Agrobom (BERNI, 2011).
Tabela 4 - Composição química do biofertilizante Agrobom, feito pelo estudo da Embrapa
Semi-Árido

N
total

P

K

Ca

Mg

B

g/L

dS/m
Agrobom

7,61

0,06

7,6

Cu

Fe

Mn

Zn

0,10

7,5

0,16

pH

CE

215

7,9

24,3

H2O

mg/L
0,24

Na

0,6

0,02

0,15

Fonte: Silva, et al., 2007a, p.2 apud BERNI (2011)
Como última atividade do Projeto Integrador, foi apresentado uma palestra no Sindicato
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Apodi-RN, como ilustrado na figura 2, a mesma
tinha como tema: Resíduos Agrícolas: o uso de biodigestor como alternativa para geração de
renda e ganhos ambientais, econômicos e sociais.

Figura 2: palestra no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Apodi-RN
Durante a apresentação da palestra os participantes demonstraram interesse sobre o
assunto abordado destacando que a tecnologia de biodigestor trará benefícios econômicos,
sociais e ambientais, além de ser uma fonte de suprimento fundamental para o desenvolvimento
sustentável da agricultura familiar e destacaram ainda, que muitos dos agricultores presentes,
não tinham noção dos danos que causavam ao meio ambiente. Ao término da palestra houve um
momento de discussão entre as ministrantes e o publico presente, onde expuseram seus anseios
e esclareceram suas dúvidas, ao tema abordado.
Abaixo segue alguns depoimentos de agricultores presentes, por questão de ética os
nomes originais foram substituídos por letras do alfabeto A e B:
“É de estrema importância um
biodigestor numa propriedade, que na
oportunidade iria trazer muitos benefícios,
mais o pequeno agricultor não tem condição

para implantar
(agricultora A).

na

sua

propriedade”.

“O biodigestor caseiro como visto na
apresentação é uma boa idéia e é fácil de
preparar, da pra quem quiser ter um, ate
mesmo o pequeno agricultor”. (Agricultor B).
Ao final da palestra foi distribuído folders da temática abordada, a fim de externar o tema
para os outros agricultores que não puderam participar da apresentação.
CONCLUSÃO
Com o trabalho realizado pode-se concluir que as atividades desenvolvidas no projeto
integrador no período 2013.2 foram satisfatórias e contribuíram significativamente para a
construção de conhecimento como futuras docentes em Química, como também para os
agricultores e agricultoras que contribuíram para a realização destas atividades. Destacando que
é de fundamental importância a implantação nas áreas rurais a tecnologia que na sua produção
diária utiliza-se de fontes renováveis e inesgotáveis, como é o caso do biodigestor que tem como
matéria prima a biomassa de resíduos que na sua maioria são descartados sem nenhum
tratamento, mas pelo seu reaproveitamento pode derivar subprodutos limpos, de baixo custo e
de uma eficiência comprovada como é o caso dos biofertilizantes oriundos desta biomassa,
visando com esta pratica o desenvolvimento sustentável, no meio rural.
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RESUMO
A dinâmica da urbanização evidenciada pela expansão
de áreas periféricas produziu um ambiente urbano
segregado do resto da cidade e altamente degradado
social e ambientalmente, com efeitos muito graves
sobre a qualidade de vida de sua população. Para tanto,
torna-se necessário o conhecimento evolutivo do
assentamento humano nas áreas urbanas, para que se
possa fazer um planejamento e gestão ambiental e,
assim, proporcionar um conforto melhor para os seus
habitantes sem causar grandes impactos ao meio
ambiente. Este trabalho tem como objetivo analisar as
condições socioeconômica e ambiental, através da
percepção dos moradores sobre a estrutura urbana

onde vivem, observando as condições reais inerentes à
qualidade ambiental e ocupação urbana da zona norte
de Teresina, Piauí, onde estão inseridos os bairros de
Matadouro, Matinha, Pirajá e Vila Operária. O estudo
utilizou-se a percepção ambiental dos moradores,
através da aplicação de questionários distribuídos
proporcionalmente no referido bairro. Conclui-se que os
moradores são os atores no processo e tem seus
próprios valores, bem como compreendem suas ações e
se
sensibilizam
com
relação
às
condições
socioambientais em que vivem.

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade Ambiental Urbana, Percepção Ambiental, Questão Ambiental.

ANALYSIS OF SENSE OF ENVIRONMENTAL IMPACTS IN A CLUSTER OF NORTH ZONE TERESINA,
PIAUÍ.
ABSTRACT
The dynamics of urbanization evidenced by the
expansion of peripheral areas produced a segregated
from the rest of the city and highly socially and
environmentally degraded, with very serious effects on
the quality of life of its population urban environment.
For this purpose, it is necessary evolutionary knowledge
of human settlement in urban areas, so you can make an
environmental planning and management, and thus
provide better comfort for its inhabitants without
serious impacts on the environment. This study aims to
analyze the socioeconomic and environmental

conditions, through the perception of the residents on
the urban structure where they live, watching the actual
conditions inherent to environmental quality and urban
occupation of the northern zone of Teresina, Piauí,
where are inserted the neighborhoods of Matadouro,
Matinha, Pirajá and Vila Operária. The study used the
environmental awareness of residents through
questionnaires distributed proportionately in that
neighborhood. We conclude that the locals are the
actors in the process and has its own values and
understand their actions and are sensitive with respect
to the environmental conditions in which they live.

KEY-WORDS: Urban Environmental Quality, Environmental perception, Environmental Issues.

ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS EM UM AGRUPAMENTO DE BAIRROS DA
ZONA NORTE DE TERESINA, PIAUÍ.
1 INTRODUÇÃO
A importância da cidade e dos estudos referentes a ela detém caráter especial, não só nas
ciências específicas urbanas, mas também nos estudos ambientais, sendo o sítio das relações
sociais e espaciais mais frequentes e intensas entre o homem e seu entorno.
O homem, como agente transformador do espaço, age, por vezes, de forma irracional,
buscando o seu sentido e o provimento de necessidades reais. Isso acontece quando se busca
desenvolvimento em todo sentido de uma cidade, família ou mesmo indivíduo, esquecendo-se
de buscar na sociedade os valores e seus anseios imprescindíveis ao desenvolvimento completo
do ser humano.
Quando se procura entender as reações do meio urbano, como expansão, ocupação e
enchentes, por exemplo, deve-se discutir o homem e suas ações sobre o espaço geográfico de
forma completa, como um sistema, pensar o que levou àquela ação, de que forma uma
comunidade determinada pode crescer ao ponto de ser prejudicial a ela mesma. A ação humana
sobre os recursos naturais apresenta na atualidade resultados negativos que atingem grandes
proporções. As diversas poluições como a atmosférica, hídrica e dos solos, os desmatamentos, a
ocupação urbana em relevos impróprios para tal uso refletem alguns desses resultados. Grandes
extensões, que antes eram cobertas por vegetação, perderam espaço para o desenvolvimento
irreversível que o processo de urbanização assume atualmente.
Estudar as formas de ocupação urbanas periféricas e as de orientação dessas ocupações
deve extrapolar a simplificação da “pesquisa com pobres”. As áreas que apresentam condições
precárias de moradia nas cidades são, talvez, mais importantes que as demais áreas urbanas,
pelo simples fato de abrigarem a grande maioria dos urbanitas. Os problemas do tipo ambiental
(ecológicos e sociais) não atingem igualmente todo o espaço urbano, atingem muito mais os
espaços físicos de ocupação das classes sociais menos favorecidas do que das classes mais
economicamente elevadas (CUNHA & GUERRA, 2001).
A evolução do processo de urbanização resultou no agravamento de práticas ambientais
predatórias, gerando uma série contínua de impactos, como erosões do solo, enchentes,
desabamentos, desmatamentos e poluição dos mananciais de abastecimento e do ar, que afetam
o conjunto urbano e em especial as áreas ocupadas pela população de baixa renda, com perdas e
deseconomias significativas para o funcionamento adequado do sistema urbano.
A força do padrão periférico com classes menos favorecidas
socioeconomicamente evidenciou: 1) a negligência do Estado, em suas
diferentes instâncias, com a construção das cidades e a formulação de uma
política de desenvolvimento urbano; 2) a ilegalidade como fator estrutural na
dinâmica de expansão urbana das capitais brasileiras; 3) o lote urbano precário,
a casa na favela e o aluguel de um quarto em cortiços como as alternativas
predominantes para resolver o problema de moradia dos pobres nas capitais; 4)
a ausência de uma política habitacional por parte do poder público; 5) a
insuficiente produção pública de moradias sociais em face da demanda; e 6) o

descaso absoluto da sociedade e do poder público com os problemas
socioambientais decorrentes (GROSTEIN, 2001).

Na década de 1970, concomitantemente ao processo de urbanização acelerado, temos o
início do processo de acentuação do empobrecimento da população urbana de Teresina. A cidade
cresceu além da sua capacidade de atender às demandas sociais, o que resultou na proliferação de
vilas e favelas por quase todo o território.
É nessa perspectiva que o presente estudo pretende analisar as condições socioeconômica
e ambiental, através da percepção dos moradores sobre a estrutura urbana onde vivem,
observando as condições reais inerentes à qualidade ambiental e ocupação urbana em um
agrupamento de bairros da zona norte de Teresina – PI, que compreende os bairros Matadouro,
Matinha, Pirajá e Vila Operária.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Caracterização da área de estudo
A cidade de Teresina, com área de 1.1672.5 km², 113 bairros e população de 804.943
habitantes (IBGE, 2010). Realizada no Município de Teresina, Piauí, especificamente nos bairros
Matadouro, Matinha, Pirajá e Vila Operária, que de acordo com Censo 2010, possuem,
respectivamente, 5.530, 3129, 2.898 e 3.173 habitantes, e que fazem parte da região CentroNorte da capital, esta pesquisa objetivou analisar as condições socioeconômica e ambiental no
espaço, que é um fragmento da Zona Norte do município de Teresina, Piauí, como subsídio para
uma política de planejamento ambiental.
Realizada no Município de Teresina, Piauí, especificadamente nos bairros Matadouro,
Matinha, Pirajá e Vila Operária, que compõem a região Centro-Norte da capital, esta pesquisa
objetivou analisar as condições socioeconômica e ambiental no arranjo espacial do “mosaico
ocupacional” de um fragmento da Zona Norte do município de Teresina, Piauí, como subsídio
para uma política de planejamento ambiental (FIGURA 01)

FIGURA 01. Localização do arranjo espacial do “mosaico ocupacional” da Zona Norte do
município de Teresina, Piauí. Fonte: SEMPLAN, Secretaria Municipal de Planejamento.(Teresina)–
Adaptado por VERAS (2009).
2.2 Procedimentos Metodológicos
O universo da pesquisa compõe-se do bairro selecionado, a saber, Pirajá, na zona Norte
de Teresina, Piauí. Como pressuposto fundamental ao tratamento estatístico para a aplicação dos
questionários necessários ao conhecimento dessa realidade, levou-se em consideração o número
de domicílios permanentes do bairro, o que poderia garantir uma expressividade relevante para
caracterizar as condições ambientais.
Para tal, utilizou-se o Método Proporcional da Amostra (GERARDI e SILVA, 1981, p. 6), que
consiste em amostragem não espacial, em que o tamanho da amostra é determinado pelo total
do universo, segundo o qual, em regra geral, quanto maior o número de indivíduos de uma
população, universo, proporcionalmente menor será a quantidade de indivíduos que devem ser
selecionados pela amostra, resultando, assim, na aplicação de questionários, distribuídos
proporcionalmente no referido bairro (TABELA 01).

TABELA 01. Distribuição do número de questionários utilizados na pesquisa
BAIRROS
POPULAÇÃO
NÚMERO APROXIMADO QUESTIONÁRIOS APLICADOS
DE DOMICÍLIOS
PERMANENTES
Matadouro
5.530
1.382
92
Matinha
3.129
782
87
Pirajá
2.898
724
79
Vila Operária
3.173
793
86
Total
14.730
3.681
344
Fonte: IBGE (2010) – Adaptado por MORAIS (2014).

O questionário é constituído das seguintes secções: 1) caracterização da família
domiciliar; 2) problemas ambientais do bairro e do domicílio, 3) principais impactos ambientais
do bairro, 4) sistemas, usos e práticas cotidianas relacionadas à qualidade do ambiente
domiciliar. Para a aplicação dos questionários, com o objetivo de retratar a realidade ímpar em
forma de dados consistentes, a aplicação foi realizada mediante a distribuição proporcional dos
questionários em cada rua dos bairros, todavia a escolha das casas para a aplicação dos
questionários foi determinada de maneira aleatória durante a realização da pesquisa.
Ademais, durante o trabalho de campo, a equipe foi dividida em grupos de dois
componentes para uma melhor eficácia na aplicação do questionário, seja relacionada ao tempo
gasto, seja pela maior facilidade de compilação dos dados.
Mais do que investigar a situação estática, física da área de estudo do bairro Pirajá, é
importante saber o impacto dessa realidade nas pessoas. A percepção vem para ultrapassar a
barreira da visão. Nem tudo que se vê é da maneira que se apresenta, especialmente pela
relatividade das situações. O que para o pesquisador pode parecer absurdo ao entrevistado pode
apresentar-se como corriqueiro, ou bom, até porque ele é que convive com as situações
cotidianas do local da pesquisa. A visão/compreensão é a percepção que as pessoas têm sobre o
meio ambiente no qual vivem e sobre a melhor forma de preservá-lo (JACOBI, 2000, p.15).
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Caracterização da família domiciliar, poder aquisitivo e condições de moradia
Como indicamos na metodologia, esta pesquisa foi desenvolvida por meio de dados
secundários obtidos em órgãos públicos – municipais, estaduais e federais – e entrevistas diretas
com os residentes dos bairros Matinha, Matadouro, Pirajá e Vila Operária, do município de
Teresina (PI). A amostra da pesquisa foi constituída de 325 questionários, sendo distribuídos
proporcionalmente aos domicílios ocupados apresentados pelos dados oficiais do IBGE (2010).
A partir disso, obteve-se que, na maioria dos domicílios, o chefe de família era do sexo masculino
(58,64%), e 41,05 % do sexo feminino. Há uma discrepância maior ao se tratar do sexo do chefe
de domicílio no bairro Pirajá, onde 72,83% eram do sexo masculino, contrapondo-se a 27,16% do
sexo feminino (Gráfico 02).

Gráfico 02. Sexo do chefe do domicílio. Fonte: CUNHA, 2014.
A maioria dos domicílios é ocupada por apenas uma família (83,44%), o que corresponde
à lógica e ao recomendável, sendo, geralmente, constituída de 04 a 06 residentes, o que
corresponde a 45,71% do total, como se observa nas Tabela 02 e 03.

Número de Famílias no
Domicílio
MATADOURO
MATINHA
VILA OPERÁRIA
PIRAJÁ
TOTAL

Quantidade de
Residentes
MATADOURO
MATINHA
VILA OPERÁRIA
PIRAJÁ
TOTAL

TABELA 02. Número de famílias no domicílio
1 (%)
2 (%)
3 (%)
Mais de 3
Não resp. (%)
(%)
23,31
1,53
0,92
0,92
0
20,55
0,92
3,37
0,61
0
18,71
2,15
1,23
0
0,92
20,86
1,53
0,61
0,61
1,23
83,44
6,13
6,13
2,15
2,15
Fonte: CUNHA, 2014.

TABELA 03. Quantidade de residentes no domicílio
1 a 3 (%) 4 a 6 (%) Acima de 6 (%) Não resp. (%)
10,12
9,20
12,58
7,67
39,57

12,27
4,29
11,04
4,29
7,98
2,45
14,42
2,45
45,71
13,50
Fonte: CUNHA, 2014.

0,00
0,92
0,00
0,31
1,23

Já em relação ao tempo de permanência nos bairros, assim como o tempo de
permanência nos domicílios amostrados, os resultados indicam que a maioria vive há mais de 30
anos, 48,16% dos entrevistados, e 11,66% afirmaram que vivem entre 0 e 4 anos (TABELA 04).

Desse modo, pode-se inferir que a maioria dos entrevistados detém percepção crível sobre as
condições de moradia e do bairro, especialmente no que interessa: a questão ambiental.
Tempo de
Residência

0a4
(%)

MATADOURO
MATINHA
VILA OPERÁRIA
PIRAJÁ
TOTAL

3,99
3,07
1,53
3,07
11,66

TABELA 04. Tempo de residência no bairro
5a9
(%)

10 a
14 (%)

15 a
19 (%)

20 a
24 (%)

25 a
30 (%)

Mais
30 (%)

3,07
1,84
1,53
0,92
7,36

0,92
1,84
0,31
2,15
5,21

1,23
2,45
0,92
2,45
7,06

3,68
3,07
2,15
1,23
10,12

4,60
0,92
2,15
2,15
9,82

9,20
11,66
14,42
12,88
48,16

Não
resp.
(%)
0,00
0,61
0,00
0,61
1,23

Total
(%)
26,69
25,46
23,01
24,85
100,00

Fonte: CUNHA, 2014.
3.2 Percepção dos impactos ambientais
As relações entre meio ambiente urbano e qualidade de vida têm como pressuposto
estabelecer as mediações entre as práticas do cotidiano vinculadas ao bairro e domicílio, o
acesso aos serviços, as condições de habitabilidade da moradia e as formas de interação e
participação da população. Assim, a percepção de impactos ambientais no meio ambiente
urbano pelos moradores é influenciada pela vivência de cada um, associada ao grau de instrução,
o que contribuirá para o nível de intervenção diária na residência.
Para melhor efeito de estudo, aplicou-se a fatores ambientais que contribuem para a
qualidade de vida nos centros urbanos, como a água, esgoto, ocorrência de enchentes, córregos
e rios e outros corpos de água, resíduos sólidos, presença de insetos e roedores (vetores de
doença), poluição do ar e sonora, a sua quali/quantificação quanto às inúmeras maneiras de
intervenção e de mitigação dos impactos ambientais, decorrentes da má utilização ou da falta de
manutenção desses elementos.
Segundo Jacobi (2000), a análise das condições ambientais do bairro e do domicílio
permite conhecer as percepções dos moradores em torno do acesso e da qualidade dos serviços
urbanos pesquisados, assim como o nível de hierarquização dos aspectos positivos e negativos
que interferem no entorno das famílias.
Conforme a TABELA 05, nos bairros em estudo, constatou-se que a maioria das
residências entrevistadas possui acesso à rede de água, coleta de lixo, iluminação pública e rede
de energia.
TABELA 05. Presença de elementos de Infraestrutura.
Presença de
elementos de
infraestrutura

Pavimentação
(%)

Rede de
esgotos
(%)

MATADOURO
MATINHA

13,12
12,94

13,49
11,46

Rede
de
energia
(%)
15,90
13,86

Rede
de
água
(%)
15,90
14,05

Coleta
de lixo
(%)

Iluminação
pública
(%)

Não
resp
. (%)

15,90
14,05

15,90
13,12

0,00
2,22

VILA OPERÁRIA
PIRAJÁ
TOTAL

12,01
10,17
48,24

13,68
14,23
52,87

13,68
14,23
57,67

13,68
14,23
57,86

13,68
14,23
57,86

13,68
14,05
56,75

0,00
2,22
4,44

Fonte: CUNHA, 2014.
Segundo o IBGE (2000), no bairro Matadouro e Matinha não há rede de esgoto; o
esgotamento sanitário é realizado através da utilização de fossas sépticas; apenas no bairro Pirajá
e em alguns trechos do bairro Vila Operária possui esgotamento sanitário. Nota-se, então, que
ocorreu confusão de alguns dos entrevistados perante os termos de rede pluvial e rede de
esgoto; por isso, muitos responderam positivamente ante a pergunta sobre a existência de
esgoto no bairro.
Já em relação à pavimentação, todas as ruas dos bairros Matadouro, Matinha, Pirajá e Vila
Operária são pavimentadas (TERESINA, 2002), entretanto, devido à falta de manutenção da
pavimentação das ruas e da própria percepção dos entrevistados, há registros de 51,76% dos
entrevistados que afirmam não ter acesso a esse serviço de infraestrutura.
Ao tratar da presença de elementos ambientais nos bairros em estudo, 31,80% dos
domicílios afirmam que existe praça, 18,97%, trânsito pesado, 16,67% possuem terrenos baldios.
Entre os bairros, verifica-se que no Matadouro há uma maior presença de córregos, 6,32%; o
trânsito pesado ganhou mais ênfase pelos moradores do bairro Matinha, 6,51%, assim como as
áreas verdes, 5,36%. O bairro Vila Operária, com relação aos parques públicos, o percentual foi
de 1,92%. E o bairro Pirajá encontrou-se em situação intermediária em relação aos outros bairros
quanto à presença dos elementos ambientais no bairro/entorno dos domicílios amostrados
(Gráfico 02).
Presença no bairro/entorno
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Gráfico 02. Presença de variáveis ambientais no bairro. Fonte: MORAIS, 2014.
Nos bairros estudados, a violência entre e contra as pessoas e o trânsito aparecem como
o problema socioambiental que mais aflige a população, 15,17% e 14,02%, respectivamente.
Somando, a poluição sonora aparece em 8,97% dos questionários, seguindo-se 8,65% da falta de
iluminação pública e 7,18% citam o barulho de aviões (Gráfico 05).
Ainda com relação ao Gráfico 03, contrapondo-se às realidades dos bairros, percebe-se
que no bairro Matadouro encontrou-se maior índice de violência, 5,06%, em relação às outras
unidades estudadas; os efeitos do trânsito e da poluição sonora são sentidos tanto pelos
moradores da Matinha (5,38% e 2,93% respectivamente), quanto pelos da Vila Operária (3,91% e
2,93% respectivamente). Já com relação ao barulho de aviões, o bairro Pirajá foi o que

apresentou o maior índice na comparação com as outras unidades estudadas, com 3,75%. Cabe
destacar que, em se tratando de variáveis ambientais de tipo perceptivo, os valores auferidos são
relativamente modestos, pois tudo indica que tais impactos não perturbam significativamente a
população.
PRINCIPAL PROBLEMA DO BAIRRO
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Gráfico 03. Principais problemas dos bairros Matadouro, Matinha, Vila Operária e Pirajá, na zona
norte de Teresina-PI. Fonte: CUNHA, 2014.
4 CONCLUSÃO
Apreender a qualidade ambiental urbana segundo uma perspectiva que privilegie a ação
transformadora da natureza interna manifestada a partir da estruturação das relações sociais de
produção é de fundamental importância para tentar elucidar a problemática ambiental atual.
Compreender a organização de um recorte espacial determinado, como o teresinense, em
especial dos bairros Matadouro, Matinha, Pirajá e Vila Operária, é um desafio constante para que
se possam desenvolver políticas públicas que procurem melhorar as condições de vida da
população no geral, assim como amenizar os problemas socioambientais dessa unidade, bem
como de outras realidades. Como instrumento extremamente importante na realização dessa
tarefa, pode-se perceber que a ciência geográfica dispõe de corpo teórico e prático metodológico
para atender a investigação dessa natureza.
Quanto à percepção ambiental dos moradores, é importante verificar que eles se vêem
como atores no processo e tem seus próprios valores, bem como compreendem suas ações e se
sensibilizam com relação às condições socioambientais em que vivem.
Dessa maneira, diante dos resultados encontrados propõe-se que sejam tomadas medidas
em relação ao Planejamento Ambiental Urbano, tendo em vista as condições atuais existentes
nos bairros estudados, especialmente em relação a qualidade de vida da população. Isso exige
adotar princípios amplos, de cunho socioambiental, que aborde as dimensões sociais e
econômicas, a conservação e o gerenciamento dos recursos para o desenvolvimento e
fortalecimento do papel e intervenção dos grupos sociais na realidade que vivem.
Diante desse Planejamento é necessário atentar que sejam elaborados ações e
programas, com interação dos gestores urbanos, governos e comunidades, que visem
aprimoramento entre a relação da população com o ambiente que vive, destacando-se uso e

ocupação e infra-estrutura urbana, assim fortalecendo as aspirações da coletividade, no intuito
de garantir e incentivar a participação popular na elaboração de documentos de gestão urbana
com estratégias rumo a sustentabilidade local, refletindo a realidade da comunidade.
Assim, os estudos de população devem acompanhar tais desafios, para não se ficar aguardando o
desenrolar dos fatos como espectador e descritor da realidade até que se chegue a um consenso,
e que a situação se estabilize. Algum avanço já foi realizado nesse contexto, é verdade, mas
certamente é muito pouco perto do que se tem pela frente. Desafios cada vez maiores se
interpõem aos estudos. O que se espera é que novas perspectivas apontem no cenário
acadêmico, e, sobretudo, no âmbito das políticas públicas.
Em suma, o que se pode constatar a partir da aplicação dessa metodologia é que a
qualidade ambiental urbana não está satisfatoriamente refletida. Para tanto se faz necessário
que outros trabalhos venham dar continuidade a este, propondo outros objetivos e aplicar novas
metodologias para que essas questões possam ser mais bem compreendidas e possam dar
suporte a políticas públicas que conduzam à melhoria da qualidade ambiental e
consequentemente da qualidade de vida da população teresinense.
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RESUMO

A internacionalização dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) tem ganho impulso
nos últimos anos através de políticas governamentais de
fortalecimento do Ensino Superior, tais como o
Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) da Capes e do
CNPq. A questão da internacionalização do Instituto
Federal do Maranhão - IFMA é de importância crucial na
contemporaneidade globalizada por vincular-se
diretamente aos temas da inovação, competitividade,
qualidade de ensino e expansão de pesquisas. Este
artigo visa mostrar os resultados parciais de uma
pesquisa científica que investiga a mobilidade
acadêmica internacional e traz para discussão a
integração da dimensão internacional nas práticas
educacionais do IFMA. Estes resultados parciais foram

obtidos por levantamentos de dados junto à
documentos de departamentos diversos do IFMA sobre
a participação de docentes e discentes em atividades
internacionais, tais como eventos, congressos,
publicações, cursos, projetos, intercâmbios acadêmicos
e missões, e, finalmente, através da análise de
questionários aplicados com os intercambistas exbolsistas do CsF que já estão em solo pátrio e
retomaram suas atividades no Ensino Superior da
referida instituição.
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THE INTERNATIONALIZATION PROCESS OF THE FEDERAL INSTITUTE OF MARANHÃO IN TIMES
OF SCIENCE WITHOUT BORDERS PROGRAM
ABSTRACT

The internationalization of the Federal
Institutes of Education, Science and Technology (IFs) has
gained impulse in the last few years through
government policies to strengthen higher education,
such as Capes and Cnpq Science without Borders
Program (SwB). The issue of the internationalization of
the Federal Institute of Maranhão – IFMA is currently
crucial because it is deeply related to the themes of
innovation, competitiveness, quality of teaching and
expanding researches in times of globalization. This
article aims to show some partial results of a scientific
study that investigates international academic mobility

and discuss the integration of the international
dimension in the educational practices at IFMA. These
partial results were obtained by surveys of data on
participation of professors and students on international
activities such as events, conferences, publications,
courses, projects, academic exchange programs and
missions. The necessary information for this was
collected through the analysis of documents at IFMA.
Finally, questionnaires were answered by SwB exchange
students who are already on home soil and reassumed
their activities at IFMA.
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O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO EM TEMPOS
DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
1. INTRODUÇÃO
A repercussão do fenômeno da globalização não se deu apenas no cenário econômico
mundial, mas, também, influencia diversos aspectos sociais no Brasil, dentre os quais, o da
formação profissional. Desta forma, torna-se essencial conhecer experiências de outros países,
buscando o diálogo entre culturas, permitindo a compreensão das diferenças, a troca de
conhecimentos e o estímulo à solidariedade e à cultura da paz.
Nos últimos anos a necessidade de estabelecer estratégias da internacionalização das
instituições de ensino, especialmente de Instituições de Ensino Superior (IES), tem surgido como
um dos desafios a serem enfrentados em tempos da mundialização do capital. Assim, Van der
Wende (1996) define internacionalização como qualquer esforço sistemático sustentado com o
objetivo de “tornar o ensino superior receptivo às demandas e aos desafios relacionados à
globalização das sociedades e dos mercados econômico e de trabalho”. Jane Knight (1994), por
sua vez, considera a internacionalização como o “processo no qual se integra uma dimensão
internacional e intercultural ao ensino, à pesquisa e aos serviços de uma instituição”.
Para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, internacionalização é o
processo de inclusão das dimensões do global, do internacional e do intercultural nos
currículos, no processo ensino e aprendizagem, na pesquisa, na extensão e na cultura
organizacional da das instituições de ensino, com o objetivo de proporcionar a sua
comunidade uma diversidade de conceitos, ideologias e princípios gerenciais
contemporâneos sem, contudo, perder de vista suas origens e suas motivações próprias
(....) a cooperação internacional deve ser regida pelo objetivo de dotar universidades,
centros de pesquisa e empresas privadas da sofisticação, especialização e
competitividade requeridas pela nova economia mundial. (BRASIL, 2012)

Apesar das diferenças, muito mais de forma do que de conteúdo, teóricos e o próprio
Ministério das Relações Exteriores do governo consideram que a dimensão internacional do
ensino entre países é conditio sine qua non para qualquer país que aspire ser competitivo em um
mundo globalizado.
Em uma obra conjunta, Altbach e Knight (2007) discutem a distinção entre globalização e
internacionalização da educação superior. Para os autores, a globalização pode ser um
acontecimento econômico inalterável, mas a internacionalização envolve muitas escolhas
políticas e institucionais relacionadas ao entendimento mútuo de padrões de qualidade e
credibilidade das instituições de ensino construída ao longo de anos para lidar com o ambiente
acadêmico global.
Na prática, a internacionalização de uma instituição de ensino pode ter um conceito
restrito, como a simples presença de alguns alunos estrangeiros ou professores visitantes em um
campus universitário. Por outro lado, ela pode ser algo continuado, como um processo sinérgico
e transformador, envolvendo os currículos e a pesquisa, influenciando as atividades de discentes,

docentes, gestores, e toda comunidade em sentido amplo (BARTELL, 2003).
Principal agente da política de internacionalização da educação superior, o governo
brasileiro ao anunciar o Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) em 2011, mostra a preocupação
em desenvolver ações que incentivem os graduandos e pós-graduandos brasileiros a colocar o
país num alto patamar internacional de pesquisa e inovação. CsF é um programa que busca
promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e
da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional prevendo
100 mil bolsas de estudo no exterior até 2015 e um investimento de R$ 3,1 bilhões, nas áreas de
engenharias, ciências exatas, computação, produção agrícola, tecnologia aeroespacial, petróleo e
gás, e demais áreas tecnológicas. Hoje, o site do programa (www.cienciasemfronterias.gov.br) já
anuncia mais de 80.000 bolsas implementadas.
Mesmo cercado de muitas críticas relacionadas ao caráter elitista do programa, às
barreiras linguísticas, ao acesso às candidaturas através de pontuação do Enem, à não
contemplar outras áreas das ciências humanas e sociais, à falta de comunicação e organização
das agências de fomento do governo, etc, o CsF gerou uma grande atenção para as possibilidades
acadêmicas e econômicas da educação mais internacionalizada. Atraindo assim, universidades e
empresas privadas do Brasil e do exterior para participar deste programa.
A complexidade do contexto global requer a formação de profissionais com visão geral de
mundo, mas, ao mesmo tempo, com habilidades específicas. Essa é uma prática que os Institutos
Federais (IFs) buscam fazer há muitos anos. Com esta finalidade, o FORINTER (Fórum dos
Assessores de Relações Internacionais dos Institutos Federais, Cefets e Faculdades Tecnológicas)
elaborou um documento norteador da Política de Relações Internacionais dos Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia, fruto de debates durante sua reunião anual, em 2009, na
cidade de Brasília/DF. O documento aborda temas como o papel dos Assessores de Relações
internacionais nos IFs, a mobilidade acadêmica e políticas de incentivo a educação linguística que
vêm se consolidando a cada ano.
Mas desde então, o que tem mudado na prática para os alunos e docentes do Instituto
Federal do Maranhão/IFMA? Qual a nossa participação dentro do programa Ciência sem
Fronteiras Capes/CNPq para mobilidade acadêmica no exterior? Quanto da nossa população
acadêmica possui competência linguística em outro idioma? Considerando que o CsF seja apenas
uma política de Governo, como garantir sustentabilidade institucional ao processo então
iniciado? Essas são algumas reflexões as quais nos dirigimos durante essa pesquisa.
A ideia central deste artigo é relatar alguns resultados parciais do projeto de pesquisa de
iniciação científica PIBIC IFMA/FAPEMA que objetiva a investigação do processo de
internacionalização do IFMA, desde a sua criação, em 2008, e assim levanta dados sobre ações de
cunho internacional e conjectura possíveis mudanças na qualidade da educação com o avanço
dessa outra dimensão ao ensino e à pesquisa.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia de pesquisa consistiu-se inicialmente em um levantamento bibliográfico
sobre o conceito de internacionalização, sua importância para uma instituição educacional e a
verificação de experiências de internacionalização em diversos países.
Em um segundo momento, foi feito o levantamento da participação do corpo docente da
instituição pesquisada em eventos, publicações, projetos, cursos, etc. em outros países a partir
de 2008, quando do estabelecimento dos Institutos Federais. Este levantamento quantitativo foi
realizado através da análise de processos para afastamentos internacionais registrados pela
Assessoria de Relações Internacionais e pela Reitoria.
Além destes citados, o último instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário
semiestruturado aplicado com todos quarenta e três alunos participantes do Programa Ciência
sem Fronteiras que já haviam completado seu período de intercâmbio entre janeiro de 2012 e
março de 2014 e, portanto, já retornaram às atividades acadêmicas no IFMA. A análise parcial
apresentada neste artigo ainda reflete os primeiros 20 (vinte) questionários respondidos
recebidos até o momento. São ex-bolsistas do CsF advindos dos cursos de Engenharias Civil,
Elétrica e Mecânica, Sistema de Informação, Tecnologias em Alimentos e Licenciatura em Biologia
frutos de intercâmbios nos Estados Unidos (5), Canadá (2), Reino Unido (3), Coréia do Sul (4),
Portugal (2), Espanha (3) e Holanda (1). Onze mulheres e nove homens participaram, sendo 17
graduandos do campus São Luís – Monte Castelo, 02 do campus Zé Doca e apenas 01 de Santa
Inês.
O questionário modelo conta com sete grandes áreas de interesse (objetivos pré-viagem,
desenvolvimento linguístico, experiências pessoais, culturais, acadêmicas, profissionais/estágio e
relativas às expectativas do retorno ao Brasil). Desta forma, coletaram-se algumas informações
que demonstram as vivências desses intercambistas em uma abrangência de aspectos, bem
como suas perspectivas sobre como essas experiências poderiam vir a cooperar com discussão da
qualidade da educação superior brasileira e do desenvolvimento tecnológico nacional, objetivos
do programa Ciência sem Fronteiras, de acordo o seu documento de implantação, o Decreto Lei
n° 7.642/11.
Finalmente essas informações bibliográficas, documentais e de campo foram catalogadas,
analisadas e ainda resultarão em um banco de dados a ser divulgado para a comunidade
acadêmica do IFMA na intenção de fomentar discussões e auxiliar planos de ação que
possibilitem a sustentabilidade do projeto de internacionalização nos próximos anos.
3. RESULTADOS PARCIAIS
Os primeiros dados obtidos através de setores gestores da Instituição tendem a
demonstrar números ainda relativamente tímidos, embora crescentes, relacionados à educação
internacional no IFMA Entre 2012 e 2013, o IFMA assinou 03 Memorados de Entendimentos se
somaram a outros 05 já existentes; 06 docentes e 01 discente participaram em cursos de curta
duração, 11 em eventos ou congressos e, 06 qualificando-se em pós-graduação em instituições
estrangeiras. Nesse mesmo período, o Instituto também recebeu 10 alunos estrangeiros de

ensino médio e superior.
Contudo, estima-se que muitas outras atuações, tais como publicações em periódicos
internacionais ou colaboração em pesquisas, não puderam ser contabilizadas nessa pesquisa,
pois se tratam de iniciativas individuais que há algum tempo se fortalecem no universo
acadêmico, sem necessariamente acontecer por meio institucional. Essa análise pode ser
verificada na comparação feita entre os registros institucionais de afastamentos de servidores
para participação em eventos em instituições no exterior somente no Bacharelado em Sistema
de Informação do campus Monte Castelo, o maior campus do IFMA localizado na capital do
Estado. Em dados coletados através do acesso aos Currículos Lattes dos docentes
especificamente deste departamento, foram notadas cerca de oito participações acadêmicas no
exterior além das já mencionadas.
Especialmente, o maior alcance do programa Ciência sem Fronteiras (CsF) no IFMA tem
sido no âmbito da graduação, o que em certa medida, facilita o controle das formações dos
discentes. Até o final desta pesquisa, espera-se coletar dados dos 43 graduandos de diversas
áreas e campi do IFMA que regressaram às suas atividades acadêmicas. Seguem aqui a análise
dos primeiros 20 que já atenderam nossos questionamentos após sua chegada do exterior até
março de 2014.
O diagnóstico proposto inicialmente pesquisou as principais intenções dos bolsistas em
fazer parte do programa CsF:
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Gráfico 1- Intenções iniciais em fazer mobilidade acadêmica
Os resultados parciais dessa pesquisa apontaram que uma grande quantidade de bolsistas
(65%) tinham como principal propósito inicial conhecer novos amigos, o que aponta para uma

perspectiva pessoal como prioritária. Seguidos de outros indicativos como aprender outro idioma
e fazer estágio no exterior cujo foco migra para o campo mais acadêmico e profissional.
Uma das grandes barreiras notadas desde o lançamento do Programa CsF se volta para o
baixo conhecimento de línguas estrangeiras da população brasileira. Tentou-se perceber essa
experiência com relação ao idioma antes e depois da viagem, notando-se uma enorme melhoria
de desempenho linguístico em todas as habilidades. Esse segundo ponto do questionário
averigua o nível linguístico variando entre ótimo, bom, regular e fraco nas habilidades de leitura,
escrita, fala e compreensão auditiva separadamente.
Com relação à habilidade de escrita, antes da viagem, 25% dos alunos consideraram que o
seu nível de domínio sobre a língua era ótimo e após o período de intercâmbio este percentual
elevou-se a 60%, ao passo que, na mesma habilidade, o percentual de 15 que consideravam seu
nível fraco, passou a não existir mais. Analisamos que grande parte dessa melhora pode-se
atribuir ao fato de que o aluno é beneficiado pela oportunidade de um programa acadêmico no
qual é forçado a escrever textos, pesquisas, artigos, etc.
Quanto à habilidade de fala, antes do intercâmbio, apenas 20% dos alunos consideraram
que seu nível de domínio da língua era ótimo. Após o intercâmbio essa porcentagem mais do que
triplicou (65%). Os que consideravam o nível de fala regular eram 40% e passaram a ser 0,0%.
Sessenta por cento dos alunos já consideraram seu nível de leitura do idioma estrangeiro
ótimo antes da viagem, e após o intercâmbio, estes subiram para 90%.
Na habilidade de compreensão auditiva, os que antes representavam o nível regular eram
maioria com 50% do total, depois do período no exterior, passaram a ser 0,0%. Os que
representam a categoria ótimo passaram a somar 70%.
Essa desenvoltura com o idioma estrangeiro adquirido indicou também uma inclinação
por parte desses bolsistas em aprender outras línguas. As de maior interesse para o aprendizado
de uma terceira língua foram o francês, espanhol e mandarim, por ordem de preferência.
A experiência de um intercâmbio, sobretudo, proporciona um crescimento pessoal
bastante perceptível para os alunos pesquisados, como amadurecimento, autonomia, dentre
outros mais indicados no gráfico abaixo:
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Gráfico 2- Mudanças pessoais advindas da experiência de intercâmbio
O desenvolvimento pessoal percebido pelos próprios alunos, observado a partir dos
dados do gráfico, fortalece a perspectiva de que a experiência de intercambio pode ser bastante
construtiva tanto em nível acadêmico quanto pessoal. Fato relevante que só acrescenta a
formação do profissional capaz de refletir sobre as questões mundiais assim como locais.
Quanto às prioridades acadêmicas dos bolsistas durante o ano acadêmico em Instituições
de Ensino Superior no exterior, o gráfico apontou a tendência dos estudantes em escolher
disciplinas de seu interesse e aquelas nas quais não poderiam cursar na IES brasileira. Isso nos
apontou para uma discussão sobre a matriz curricular dos cursos do IFMA, pois a escolha dos
intercambistas por essas disciplinas visa uma complementação curricular e não o aproveitamento
daquelas que já se cursaria no Brasil. Para a Instituição de origem é uma oportunidade de
conhecer outras matrizes que possam influenciar em mudanças curriculares futuras. Países
notoriamente mais internacionalizados tendem a ter currículos mais interdisciplinares que
possibilitam experimentos em parcerias com outras instituições.
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Gráfico 3- Prioridades acadêmicas durante o intercâmbio
Outro aspecto abordado nessa investigação é a oportunidade de desenvolver uma
pesquisa científica em outros países, e assim permitir muitas vezes um diálogo entre diferentes
tecnologias e técnicas com algumas pesquisas já estabelecidas no IFMA. 78% dos intercambistas
tiveram a oportunidade de realizar uma pesquisa científica durante o intercâmbio. Contudo,
torna-se de certo modo frustrante que os egressos do CsF (44%) não vislumbrem a possibilidade
dessas pesquisas poderem ser continuadas no Brasil devido principalmente a falta de recursos
físicos por parte do IFMA. Esse ponto em específico abre um debate sobre a falta de
investimentos para às pesquisas, o sucateamento dos laboratórios da Instituição, falta de
infraestrutura para os docentes pesquisadores, e etc. Essa não é uma realidade somente do
IFMA, ao contrário, apenas soma-se às reivindicações históricas de pesquisadores brasileiros que
buscam em agências de fomentos ou empresas privadas a continuidade de seus ensaios
científicos.
É impossível retornar de uma experiência de intercâmbio e não comparar costumes e
culturas. Esse aspecto também se reflete nos sistemas educacionais, tais como os sistemas
avaliativos e metodologias de ensino. Segundo os ex-bolsistas pesquisados, no exterior, em geral,
as avaliações não têm um peso tão grande quanto às do IFMA e se estabelecem em caráter
contínuo. Além disso, as universidades do exterior dedicam um tempo maior para atividades fora
da Instituição quando comparado ao IFMA, assim estimulando o estudo/pesquisa at home e o
autodidatismo. Para esses alunos, a mudanças nos hábitos de estudo e a reflexão sobre
autonomia e responsabilidades sob o seu papel no processo de aprendizagem constituem uma
mudança de atitudes significativas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de internacionalização se reveste de características bastante distintas na
diversidade do desenvolvimento econômico e educacional de nossas regiões no Brasil. Para o
cenário do Maranhão, hoje, o IFMA está entre as IES que mais investem na orientação,
capacitação e envio de seus graduandos para o exterior através do programa CsF, com cerca de
250 candidatos já aprovados para diversos países. Para demonstrar o intenso período de
internacionalização do Instituto Federal do Maranhão, em particular, hoje dentro da rede
tecnológica federal (IFs, FATECs e CEFETs), encontra-se em segundo lugar nacional no número de
aprovados no Programa Ciência sem Fronteiras.
Desde 2011, um número de ações voltadas para a dimensão internacional começa a
indicar uma maior preocupação por parte dos gestores e corpo acadêmico do IFMA, tais como, o
surgimento de auxílios financeiros à discentes e docentes para testes de proficiência e obtenção
de vistos internacionais, o lançamento de editais institucionais incentivando publicações
internacionais, convites a professor visitante e participação de docentes em eventos
internacionais. Além disso, recentemente foi aprovado junto ao Conselho Superior as novas
Normas Acadêmicas para o Ensino Superior que já antecipam uma série de mudanças
vislumbrando a entrada e saída de discentes para estudos fora do país, acreditação de acordos
bilaterais e aproveitamento de disciplinas e estágios feitos em universidades e empresas do
exterior.
Uma das críticas mais fervorosas ao programa CsF tem-se dado ao fato de seu formato
atual não fomentar o estabelecimento dos vínculos institucionais, que garantiriam fortalecimento
do processo de internacionalização das IES brasileiras há mais longo prazo. Uma política de
cooperação internacional pós Ciência sem Fronteiras poderá trazer desdobramentos concretos
através da criação de mecanismos de ensino de línguas mais eficazes, incentivo a ampliação de
pesquisas e maior participação em atividades internacionais que gerem visibilidade aos trabalhos
em desenvolvimento nos diversos contextos educacionais brasileiros. Desta forma, ampliando-se
discussões em sala de aulas, reformulando-se currículos, conceituando-se cursos de graduação e
pós-graduação, consolidando-se pesquisas de ponta, recebendo-se reconhecimento e novos
investimentos, engajando-se professores pesquisadores, e educando-se indivíduos com amplo
conhecimento de culturas e de sociedades, mais tolerantes às diferenças e mais preparados para
a competitividade profissional.
Muitos desafios ainda encontram-se principalmente na divulgação de oportunidades, no
ensino de línguas estrangeiras e, no que Jane Knight (2005) chama de internacionalização em
casa (at home), ou seja, a internacionalização do currículo. Segundo o Banco Mundial, apenas 2%
dos alunos de graduação são beneficiados com a mobilidade acadêmica propriamente dita,
porém os outros 98% também precisam se graduar profissionais com amplo conhecimento da
dimensão global de suas carreiras.
O objetivo não é um currículo mais internacionalizado nem um aumento na
mobilidade acadêmica por si mesma. Em vez disso, o objetivo é garantir
que os estudantes estejam mais preparados para viver e trabalhar num
mundo mais interconectado. A compreensão da internacionalização como

um meio para se atingir um fim e não como um fim em si garante que a
dimensão internacional seja integrada de maneira sustentável às principais
funções do ensino e do aprendizado no ensino superior, da pesquisa e da
produção do conhecimento, melhor servindo à comunidade e à sociedade.
(KNIGHT, 2012)

A partir das informações coletadas através deste projeto até a sua conclusão em
setembro/14, espera-se contribuir no desafio de tornar as nossas matrizes curriculares e as
nossas práticas educacionais cada vez mais voltadas para a compreensão da dimensão
internacional. Assim compartilhar, tanto no meio acadêmico quanto com a sociedade, as
experiências e conhecimentos técnico-culturais adquiridos pelos estudantes em intercâmbio no
exterior, bem como construir uma unidade em torno das ações estratégicas de Relações
Internacionais do próprio Instituto, otimizando todo o potencial que existe no relacionamento da
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica com as Instituições de outros países.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar o índice de
balneabilidade das águas das Barragens de Itaiçaba e
tabuleiro do norte, Ceará através da determinação do
indicador microbiológicos Coliformes termotolerantes.
Além disso, foram analisados condições físico-químicas
das barragens em questão, entre eles o pH, cor, a
temperatura e a turbidez. Para tanto foi estabelecido
um ponto de coleta a jusante em ambas as barragens
descritas, as coletas foram realizadas no período de

cinco (5) semanas consecutivas conforme estabelece a
Resolução 274/CONAMA. De acordo com os resultados,
o valor do pH apresentou variações nas barragens
ultrapassando o recomendado pela Resolução CONAMA
274 em certos períodos. O valor do parâmetro
bacteriológico também saiu do limite estabelecido em
certos períodos, sendo assim o trabalho vem a mostrar
os períodos em que a água encontra-se própria ou não
para
a
recreação
de
contato
primário.

PALAVRAS-CHAVE: Balneabilidade, barragens, resolução, coliformes, pH.

STUDY OF BATHING THE DAMS ITAIÇABA AND TABULEIRO DO NORTE, CEARÁ
ABSTRACT
The aim of this study was to analyze the content of the
bathing waters of Dams Limon and North Quixeré, Ceará
by determining
the
microbiological indicator
thermotolerant coliforms. Additionally, physicochemical conditions of the dams in question, including
pH, color, temperature and turbidity were analyzed. For
both a downstream collection point was established at
both dams described, samples were collected within five

KEY-WORDS: Bathing, dams, Resolution, coliforms, pH

(5) consecutive weeks as established by Resolution
274/CONAMA. According to the results, the pH was
varied in dams exceeding recommended by CONAMA
Resolution 274 in certain periods. The value of
bacteriological parameter also left the bounds
established in certain periods, thus the work is to show
the periods in which water is not itself or for recreation
of
the
primary
contact.

ESTUDO DA BALNEABILIDADE DAS BARRAGENS DE ITAIÇABA E TABULEIRO* DO NORTE, CEARÁ
INTRODUÇÃO
Embora a maior parte do nosso planeta esteja coberta por água somente uma pequena
parcela da mesma é utilizável na grande maioria das atividades humanas. Os oceanos e mares
constituem 97,2% da água existente no planeta, estando presentes também na neve, geleiras,
no vapor atmosférico e em profundidades não acessíveis, entre outras que não são
aproveitáveis, Sendo 71% da crosta coberta por água (MOTA, 1997).
Além dos problemas relacionados à quantidade de água – tais como: escassez, estiagens e
cheias – há também relacionados a qualidade das águas. A contaminação de mananciais
impede, por exemplo, seu uso para abastecimento humano. A alteração da qualidade da água
agrava o problema.
A OMS (Organização Mundial da Saúde) estima que 25 milhões de pessoas no mundo
morram por ano em virtude de doenças transmitidas pela água, como a cólera e a diarreia. A
OMS indica que nos países em desenvolvimento 70% da população rural e 25% da população
urbana não dispõe de abastecimento adequado de água potável (BRAGA, 2005).
Relaciona-se ainda o uso para outros fins como o lazer, esporte, alimentação e na obtenção de
minerais essenciais a vida.
A balneabilidade segundo Resolução CONAMA 274 de 29 de novembro de 2000 é a
medida das condições sanitárias das águas destinadas à recreação de contato primário. O
contato primário definido pela Resolução se aplica quando existir o contato direto do usuário
com os corpos de água como, por exemplo, as atividades de natação, esqui aquático e
mergulho.
O uso recreacional das águas demanda requisitos específicos de qualidade, ou seja, que
atendam às condições de balneabilidade, considerando o risco oferecido à saúde humana pela
exposição direta e prolongada a organismos patogênicos, cianotoxinas, insetos vetores, metais
pesados, óleos e graxas, presentes em corpos hídricos contaminados. Todavia, em função da
ausência de monitoramento e falta de informações para o público frequentador, os mesmos

podem entrar em contato com águas contaminadas, sendo expostos a riscos maiores de
contrair uma série de doenças, especialmente no caso dos idosos, pessoas com baixa
resistência imunológica e crianças (SPERLING, 2013).
Segundo os critérios estabelecidos pela Resolução CONAMA N° 274/2000, as águas doces
e salobras são classificadas em quatro categorias diferenciadas: excelente, muito boa,
satisfatória e imprópria, O critério de enquadramento nessas categorias baseia-se nas
concentrações de coliformes fecais ou totais em um conjunto de amostras de cinco semanas
consecutivas. A categoria excelente, muito boa e satisfatória pode ser agrupada numa única
classificação denominada própria.
As águas serão consideradas impróprias quando no trecho avaliado for verificada uma das
seguintes ocorrências:
a) não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias;
b) valor obtido na última amostragem for superior a 2500 coliformes fecais (termotolerantes)
ou 2000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mililitros;
c) incidência elevada ou anormal, na Região, de enfermidades transmissíveis por via hídrica,
indicada pelas autoridades sanitárias;
d) presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, óleos,
graxas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a
recreação;
e) pH< 6,0 ou pH > 9,0 (águas doces), à exceção das condições naturais;
f) floração de algas ou outros organismos, até que se comprove que não oferecem riscos à
saúde humana;
g) outros fatores que contra-indiquem, temporária ou permanentemente, o exercício da
recreação de contato primário.
Para o estudo da qualidade da água são realizados parâmetros físicos, químicos e
microbiológicos.
Segundo Libânio (2010), a temperatura da água e dos fluidos em geral indica a magnitude da
energia cinética do movimento aleatório das moléculas e sintetiza o fenômeno de

transferência de calor, a massa liquida. As forças de coesão intermolecular são de natureza
eletrostática e, em principio independente da temperatura. Caso seja fornecida energia em
forma de calor (aquecimento) a massa liquida, atinge-se a estado no qual as forças inerciais
das moléculas em movimento serão de mesma magnitude as de coesão intermolecular. O
novo aumento da temperatura fará com que ocorra a expansão e mudança de estado para gás
ou vapor.
Turbidez de uma amostra de água é o grau de atenuação de intensidade que um feixe de
luz sofre ao atravessá-la (e esta redução se dá 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 (PIVELI, 2008).
A cor de uma água, de acordo com Von Sperling (2007), representa a coloração na água
de origem de sólidos dissolvidos. Tem origem natural na decomposição de matéria orgânica, já
a origem antropogênica está relacionada a despejos industriais e esgotos domésticos. Pode
ser divida em aparente e verdadeira, no nosso estudo foi realizado a aparente, que é a
identificação da cor sem filtração antecedendo o processo de analise.
De acordo com Mota (1997), o pH( potencial hidrogenionico ) representa o equilíbrio
entre íons H+e íons OH; varias de 7 a 14 indica se uma água é acida ( pH inferior a 7), neutra
(pH igual a 7) ou alcalina ( pH maior do que 7); o pH da água depende de sua origem e
características naturais, mas pode ser alterado pela introdução de resíduos; pH baixo torna a
água corrosiva; águas com pH elevado tendem incrustações nas tubulações; a vida aquática
depende do pH, sendo recomendável a faixa de 6 à 9.
Já os coliformes termotolerantes, de acordo com Richter (2009), são o grupo de microorganismos provenientes do intestino de mamíferos, incluindo o homem, cuja presença na
água indica a possibilidade de existência de organismos patogênicos e a ausência desse grupo
representa que a água é livre de patogênicos. As bactérias coliformes satisfazem os requisitos
básicos de um parâmetro ideal para a qualidade bacteriológica da água, sendo que está
sempre presente quando o esgoto está presente.

O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade das águas das barragens localizadas
nos municípios de Quixeré e Limoeiro do Norte, com relação a sua balneabilidade.
METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida em barragens localizadas nos municípios de ITAIÇABA E
TUBULEIRO DO NORTE, Ceará, em 4 períodos de cinco (5) semanas consecutivas, conforme
estabelece a Resolução 274/CONAMA, nos meses de agosto de 2013 à abril de 2014. O
primeiro período de coletas aconteceu no intervalo de 19/08/13 à 17/09/13, o segundo no
período de 22/09/13 à 28/10/13, a terceira série das cinco semanas consecutivas aconteceu
no intervalo de 12/01/14 à 09/02/14

e a quarta de 10/03/14 à 06/04/2014.

Figura 1: Localização do ponto de coleta na barragem de ITAIÇABA– CE

A escolha do ponto foi determinada em função da frequência de público, da fisiografia do
rio e dos possíveis riscos de interferência na qualidade da água (possíveis fontes de
contaminação fecal) e proximidade de barracas. A área de estudo compreendeu um ponto de
coleta em cada barragem, sendo os pontos distribuídos à jusante, das mesmas (Figura 1 e 2).

Figura 2 : Localização do pontos de coleta na barragem de Tabuleiro do Norte – CE

As amostras foram coletadas na isóbata de 1 metro, numa profundidade de 30 cm abaixo
da superfície, no sentindo contrário a corrente, conforme as determinações estabelecidas nas
Resoluções CONAMA nº. 274, de 29/11/00 e nº. 357, de 17 de março de 2005, que definem
critérios para a classificação de águas destinadas à recreação de contato primário. Os parâmetros
e métodos analíticos encontram-se descritos na tabela 1 abaixo.
Nos dias de coletas foram realizadas entrevistas à banhistas e frequentadores das
barragens através de um questionário onde eles podiam opinar sobre a qualidade da água e se já
haviam pego algum tipo de doença que pudesse estar relacionado com utilização da água.
Tabela 1: Parâmetros e respectivos métodos analíticos.
Parâmetros

Métodos Analíticos
APHA, 2012

pH

Método Potenciométrico,

Cor

Método Colorimétrico

Temperatura

Filamento de mercúrio,

Turbidez

Método Nefelométrico

CTT

Tubos Múltiplos

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No ponto monitorado na barragem de ITIÇABA a jusante, no primeiro conjunto de
amostras de dez semanas, o valor do pH variou entre 8.33 e 9,15, na nona semana ultrapassou o
recomendado pela Resolução CONAMA 274, que estabelece o pH máximo de 9.
Como pode se observar no Gráfico 1, na 9° semana, o ponto analisado apresentou
resultado impróprio, com referência ao valor de pH, encontrando-se acima do valor estabelecido.
Nas anotações registradas em campo pode-se obecerva o baixo nivel do rio, dificultando
asiim a auto depuração do mesmo.
Gráfico 1 – Valores de pH durante 10 semanas de coleta no município de Itaiçaba

Com relação ao parâmetro bacteriológico, coliformes termotolerantes a barragem apresenta
valores sempre abaixo de 250, estando classificado na categoria de excelente.

Gráfico 2 – Valores do número mais provável de coliformes termotolerantes durante as dez
semanas no município de Itaiçaba.

Os valores de pH na barragem de Tabuleiro do Norte mantiveram-se sempre dentro do padrão
estabelecido pela resolução 274, noperíodo analisado como pode ser observado no gráfico 3.
Gráfico 3 – Valores de pH durante as dez semanas no município de Tabuleiro do Norte

Os valores do parâmetro bacteriológico na barragem de Tabuleiro do Norte apresentaram
valores baixos assim como itaiçaba.

Gráfico 4 – Valores do número mais provável de coliformes termotolerantes durante as dez semanas no
município de Tabuleiro do Norte.

Nos valores de pH do segundo conjunto de dez semanas no município de Itaiçaba, o pH
manteve-se fora do padrão estabelecido pela resolução 274 em todas as semanas como pode ser
visto no gráfico 5. Sendo enquadrada com imprópria para a balneabilidade nesse intervalo de
tempo. O fato da ocorrência da alteração pode estar relacionado com a chegada da quadra
chuvosa no município que chega a afetar não só o pH, mas outros parâmetros como cor e
turbidez, visto que nas anotações de campo o municipio de itaiçaba tem um alto indici de
criadiouros de camarão em cativeiro(carcinicultura) , após a despesca o efluente é lançado
diretamente no rio dificultando a auto depuração do mesmo.
Gráfico 5- Valores de pH no segundo conjunto de dez semanas no município de Itaiçaba

Os valores do parâmetro bacteriológico estão expostos no gráfico 6 abaixo, esses valores
apresentam-se satisfatórios estando sempre na categoria excelente. As semanas que
apresentaram valores maiores podem se relacionar em parte com os valores de pH.
Gráfico 6 – Valores do número mais provável de coliformes no segundo conjunto de dez semanas
no município de Quixeré.

Assim como no primeiro conjunto de dez semanas o pH da barragem de Tabuleiro do Norte
apresentou sempre valores dentro dos padrões estabelecidos pela resolução 274, como
podemos analisar no gráfico 7. As analises de turbidez e cor também foram satisfatórias
reforçando os resultados obtidos.

Gráfico 7 – Valores de pH no segundo conjunto de dez semanas no município de Tabuleiro do Norte.

Neste segundo período de dez semanas os valores de coliformes termotolerantes
apresentaram-se próprios para a balneabilidade sendo enquadrados como excelente de acordo
com a portaria 274 em todas as semanas.
Gráfico 8 – Valores do número mais provável de coliformes durante o segundo período de dez semanas
no município de Limoeiro do Norte.

Os valores de cor, turbidez e temperatura que também foram analisados, estão apresentados
nos quadros 1 e 2 abaixo. Apesar desses parâmetros não serem determinantes da balneabilidade, seus
valores servem para auxiliar na interpretação do pH e o do parâmetro bacteriológico.

Quadro 1: Valores médios de turbidez e cor nos três períodos de coletas na barragem de Itaiçaba-CE.
1° Período

2 °Período

3° Período

4° Período

Turbidez

10,8

9,43

5,39

11,95

Cor

17,6

22

18

60,0

Quadro 1: Valores médios de turbidez e cor nos três períodos de coletas na barragem de Tabuleiro
do Norte.
1° Período

2 °Período

3° Período

4° Período

Turbidez

2,37

1,79

1,86

3,95

Cor

6,67

7

12

17,0

Foram realizadas entrevistas à banhistas e frequentadores das barragens através da aplicação de
um questionário, na qual pedia-se pra eles classificarem a qualidade das águas em péssima, ruim, boa ou
ótima. Os gráficos abaixo apresentam a opinião dos banhistas sobre cada barragem.

Os resultados das análises das barragens de Itaiçaba-ce e Tabuleiro do Norte-ce apresentaram
valores satisfatórios, classificado como próprio e excelente no parâmetro bacteriológico. No parâmetro do
pH quando avaliado na barragem de Itaiçaba, os valores foram insatisfatórios na quarta semana do
primeiro e do segundo período, e em todas as semanas do terceiro período. Os resultados elevados
podem estar relacionados ao baixo nível das águas do rio provocado pelo período de estiagem,

dificultando a autodepuração do mesmo. Observou-se também que na margem do rio a um grande
número de fazendas de Carcinicultura que despeja seus efluentes no rio de forma direta sem passar por
nenhum tratamento.
Os resultados de turbidez e cor nos mostram que a barragem do município de Tabuleiro do
Norte, apresentou melhores resultados com relação a esses parâmetros, mesmo assim os banhistas
opinaram como a barragem com qualidade inferior, isso deve-se ao fato de a população ser informada
que existem despejos de efluentes na barragem e por isso desacreditam da qualidade da mesma.
Faz-se necessário a continuação do estudo de campo em busca de explicações para as alterações
observadas nas análises das águas das barragens.
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RESUMO

A contaminação do solo por óleo lubrificante pode
ocorrer por diversas vias, seja o descarte incorreto do
óleo pelos usuários e oficinas, pelas lavagens
automotivas ou através de acidentes. A remediação
dessas áreas é primordial. Assim, a utilização da
fitorremediação como meio para a recuperação de solos
contaminados por tal substância, óleo lubrificante,
apresenta-se como uma alternativa sustentável. A
fitorremediação consiste na utilização de plantas em
determinado espaço, água ou solo, com o objetivo de
diminuir a ação dos poluentes por meio da capacidade
de atuação das raízes vegetais na absorção de
elementos inorgânicos ou orgânicos e na produção de
exsudados, agindo não só na captação de água e
nutrientes, mas também agentes poluidores. Tendo em
vista o cenário supracitado, este artigo tem como

objetivo a revisão bibliográfica dos principais
mecanismos de fitorremediação, com foco na utilização
do Girassol (Helianthus annuus) como fitoextrator para
solos contaminados com óleo lubrificante usado. Para
tanto, foram realizadas pesquisas com base em teses,
dissertações, artigos, trabalhos acadêmicos e sítios
eletrônicos. Ao fim do estudo, percebeu-se que a
fitorremediação é vista como uma forte tecnologia para
trabalhar estes casos, devido ao seu baixo custo e viés
ambientalista com a utilização de espécies vegetais
várias. Dentre diversas espécies, destaca-se o girassol
que se mostra acima da média em termos conclusivos
de estudos comparativos em relação à mamona, soja,
acácia, amendoim e nabo forrageiro quanto aos
compostos inorgânicos.

PALAVRAS-CHAVE: Fitorremediação, girassol, óleo lubrificante usado.

PHYTOREMEDIATION TECHNICAL PAPER AND SUNFLOWER AS AGENT PHYTOREMEDIATOR
CONTAMINATED SOIL IN OIL USEDABSTRACT
Oil contamination of soil by lubricating oil can happen in
various ways, either incorrect disposal of oil by users
and garages, the automotive washes or, through,
accidents. The remediation of these areas is paramount.
Thus, the use of phytoremediation as a means for
recovering contaminated with such substances,
lubricating oil, is presented as a sustainable alternative.
Phytoremediation is the use of plants in a determinated
space, water or soil , with the aim of reducing the action
of pollutants through the capacity of action of plant
roots to absorb inorganic or organic elements and
production of exudates, acting not only in uptake of
water and nutrients, but also pollutants. Given the
above scenario, this article aims to review the literature
of the major mechanisms of phytoremediation, focusing

on the use of Sunflower (Helianthus annuus) as
fitoextrator of contaminated soil with lubricating oil. To
this end, researches were made based in theses,
dissertations, articles, academic papers and electronic
sites. At the end of the study, it was noticed that
phytoremediation is seen as a strong technology to work
these cases, due to its low cost and environmental bias
with the use of various plant species. Among different
species, the highlight is the Sunflower that shows above
average in terms of conclusive comparative studies
regarding castor oil, soy, acacia, peanut and oilseed
radish as to inorganic compounds.

KEY-WORDS: Phytoremediation, sunflower, used lubricating oil.

TÉCNICAS DE FITORREMEDIAÇÃO E O PAPEL DO GIRASSOL COMO AGENTE FITORREMEDIADOR
DE SOLOS CONTAMINADOS POR ÓLEO LUBRIFICANTE USADO
1 INTRODUÇÃO
Em todo seu curso histórico a humanidade tem procurado adaptar o meio em que vive às
suas necessidades. Avançando sobre a natureza com toda sua ganância e sede de
desenvolvimento tecnológico, o homem provoca, além de mudanças positivas, alterações
negativas gravíssimas nas condições originárias daquele local. Destarte, a problemática ambiental
vem ganhando notoriedade no rol das discussões políticas, econômicas e sociais que os países
têm travado.
Em nossa Constituição Federal de 1988, art. 225, é afirmado que todos têm direito a meio
ambiente de qualidade, isto é, a uma vida sadia e, para tanto, é necessário o equilíbrio entre a
atuação humana perante a natureza e sua recuperação. Tal afirmação proporciona o
engajamento em propostas de gerenciamento ambiental mais rígidas e supervisionadas,
estabelecendo, por exemplo, o valor limite que determinados elementos tóxicos devem ter ao
serem lançados ao solo, ar ou água.
Para o atendimento às questões ambientais levantadas pelos consumidores e pelo
mercado, já cientes da necessidade de conservação, é primordial a promoção incessante de
novas tecnologias que auxiliem durante processo produtivo e ao final, já no descarte de seus
resíduos. Logo, surgem técnicas e áreas de conhecimento voltadas para a satisfação desses
requisitos.
Atualmente, a demanda por técnicas de remediação in situ tem se destacado por serem
de menor custo e não apresentarem elevados riscos de contaminação secundária. Para a escolha
do método é necessária análise do local, contaminante e legislação vigente (TAVARES, 2009).
Dentre as diversas técnicas de remediação, a utilização de vegetais em solos e água
contaminados é deveras utilizada em países como Alemanha, Canadá e Estados Unidos
(ANDRADE, 2007). Por outro lado, no Brasil, embora haja condições propícias a tal tecnologia,
não há muito desenvolvimento e investimento na área em questão.
A fitorremediação consiste na utilização de plantas em determinado espaço, água ou solo,
com o objetivo de diminuir a ação dos poluentes por meio da capacidade de atuação das raízes
vegetais na absorção de elementos inorgânicos ou orgânicos e na produção de exsudados, agindo
não só na captação de água e nutrientes, mas também agentes poluidores (TAVARES, 2009;
SOUZA, 2009b).
A contaminação do solo por óleo lubrificante pode ocorrer por diversas vias, seja o
descarte incorreto do óleo pelos usuários e oficinas, pelas lavagens automotivas ou através de
acidentes. Em todos os casos o contato com o solo ou a água causa danos graves à biota e à
saúde humana (SOUZA, 2009b). Portanto, a utilização da fitorremediação como meio para a
recuperação de solos contaminados por tal substância, óleo lubrificante, apresenta-se como uma
alternativa sustentável e viável economicamente para as empresas.
Tendo em vista o cenário supracitado, este artigo 1 tem como objetivo a revisão
1
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bibliográfica dos principais mecanismos de fitorremediação, com foco na utilização do Girassol
(Helianthus annuus) como fitoextrator para solos contaminados com óleo lubrificante usado.
Para tanto, foram realizadas pesquisas com base em teses, dissertações, artigos, trabalhos
acadêmicos e sítios eletrônicos.
Desse modo, o artigo foi dividido nas seguintes seções: Fitorremediação, Óleo
Lubrificante e Girassol.
2 FITORREMEDIAÇÃO
A busca de técnicas que reestabeleçam a harmonia dos solos contaminados pelo óleo
lubrificante usado se tornou imprescindível nos últimos anos. A fitorremediação como técnica
“natural” de remediação e de baixo custo que trabalha a interação da planta, com o meio (solo
ou água) e com os contaminantes que podem ser metais pesados, elementos radioativos, sais,
entre outros, é atualmente vista como uma forte tecnologia para trabalhar esses casos.
Muitas tecnologias de remediação são eficientes, porém causam algum tipo de impacto
secundário e apresentam alto custo de aplicação e manutenção, desse modo a fitorremediação
tem apresentado avanços em termos de estudos e aplicações que segundo Santos (2012) poderá
lhe conferir potencial comercial, pois além de sua facilidade de aplicação em termos de custo, no
fim do processo, em alguns casos, a biomassa utilizada pode ser reciclada sendo usada como de
fertilizante, ração animal e geração de energia (AKGERMAN et. al., 1992 apud SOUZA, 2009b,
p.41).
Segundo Souza (2009b, p.39) a fitorremediação versa sobre a “utilização de sistemas
vegetais (árvores, arbustos, plantas rasteiras e aquáticas) e de sua microbiota com o fim de
remover, degradar ou isolar substâncias tóxicas do ambiente.”. O termo fitorremediação
apresenta o prefixo grego phyto que significa planta e sufixo latino remedium que significa cura
ou restauração (LIMA, 2010).
No Brasil, há empresas, como também instituições acadêmicas, que através da
fitorremediação estudam e exploram técnicas de biorremediação (FIÚZA, 2002 apud SOUZA,
2009b, p.41) embora esta tecnologia não seja de conhecimento de muitos profissionais no país
(TAVARES, 2009).
Apesar de ser uma técnica voltada para o mundo da sustentabilidade ambiental, esta
apresenta vantagens e desvantagens que necessitam ser consideradas no momento da adoção
da tecnologia a ser aplicada para a remediação do local. O baixo custo se destaca como principal
vantagem dessa técnica como também a aplicação in situ. Já quanto às desvantagens podemos
citar a vagareza do processo de remediação, as condições específicas para o desenvolvimento
pleno dos vegetais e sua atuação e a incapacidade de redução total dos poluentes encontrados
no local. O quadro 1 abaixo resume as principais vantagens e desvantagens da fitorremediação:

Quadro 1 - Vantagens e desvantagens da fitorremediação.
Fonte: PLESTCH et. al., 1999 apud SOUZA, 2009b, p. 41.
2.1 MECANISMOS DE FITORREMEDIAÇÃO
A classificação dos mecanismos de fitorremediação é realizada com base na natureza ou
propriedade do contaminante e a técnica utilizada. Seus mecanismos são divididos em diretos e
indiretos: na atuação direta, os compostos são absorvidos e condicionados ou metabolizados nos
tecidos, por meio da mineralização destes. Na atuação indireta, as plantas podem remover os
contaminantes das águas subterrâneas, limitando a fonte de poluição ou a simples presença dos
vegetais propiciam o aparecimento de microrganismos que decompõe os compostos
contaminantes (TAVARES, 2009).
Os mecanismos diretos são subdivididos em fitovolatilização, fitoextração e
fitotransformação. Já os mecanismos indiretos se subdividem em fitoestabilização e
fitoestimulação, conforme a figura 1 representa abaixo.
2.1.1 Fitoextração
Esta técnica consiste na absorção, pelas raízes, dos contaminantes para o
armazenamento ou posterior transporte para a parte aérea, folhas, ou caule. Para que este
processo ocorra é necessário que os compostos estejam biodisponíveis (LASAT, 2000 apud LIMA,
2010, p. 32). Para aplicação desse mecanismo utilizam-se plantas hiperacumuladoras, que
acumulam grandes quantidades de metais específicos. Algumas espécies como Brassica juncea,
Aeolanthus biformifolius, Alyssum bertolonii e Thlaspi caerulescens são acumuladoras de,
respectivamente, Pb, Cu, Co, Ni e Zn. A atividade de descontaminação pode alcançar êxito entre
3 e 20 anos (CASTELO-GRANDE e BARBOSA, 2003 apud SOUZA, 2009b, p. 42).
2.1.2 Fitovolatilização
A partir dessa técnica são absorvidos pelas raízes e convertidos em compostos não
tóxicos os íons dos elementos mercúrio, selênio e arsênio - biodegradação na rizosfera ou

através da passagem pela planta - e liberados para a atmosfera na forma volátil. Esta é utilizada
também para compostos orgânicos (ANDERSSON et. al., 2000 apud SOUZA, 2009b, p. 43).
2.1.3 Fitotransformação
A partir desta técnica, a planta absorve o contaminante da água ou do solo e o converte
nas raízes, ou em outros tecidos vegetais, em formas menos tóxicas ao meio ambiente. Técnica
empregada principalmente para remediação de regiões contaminadas por compostos orgânicos
(PLETSCH et. al., 2009 apud SOUZA, 2009b, p. 41). Os elementos orgânicos são decompostos e
mineralizados por enzimas singulares das células da planta, como as nitroredutases que
degradam os nitroaromáticos, as desalogenases que degradam os solventes clorados e pesticidas
e as lacases que degradam as anilinas (DINARDI et. al., 2003 apud LIMA, 2010, p.34).
2.1.4 Fitoestimulação
Geralmente, as raízes que em fase de crescimento auxiliam na proliferação de
microrganismos decompositores no local que beneficiam por meio da liberação exsudatos como
fonte de carbono e energia, de sombra e da umidade do solo. As substâncias que são exsudadas
incluem os aminoácidos, açúcares, ácidos orgânicos, ácidos graxos, esteróides, fatores de
crescimento, nucleotídeos e enzimas que atuam na degradação dos contaminantes do solo
(HINCHMAN et. al., 1998 apud ANDRADE, TAVARES, MAHLER, 2007, p. 20).
2.1.5 Fitoestabilização
Esta técnica consente a adição dos compostos orgânicos e inorgânicos à lignina da parede
vegetal 2, ou ao húmus do solo, formando precipitados em formas não solúveis e os
condicionando, logo após, na matriz. Dessa forma, visa diminuir a mobilidade dos contaminantes
no solo, através da cobertura vegetal, assim, estes permanecem imóveis. Ao fim, se torna
necessária a lixiviação dos compostos no perfil do solo. Espécies como Haumaniastrum,
Eragrostis, Ascolepis, Gladioluse Alyssumsão se destacam para esse fim.
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Figura 1 – Técnicas de fitorremediação.
Fonte: ANDRADE et. al., 2007 apud TAVARES, 2009, p. 25.

3 ÓLEO LUBRIFICANTE
Com o objetivo de aumentar a vida útil e o desempenho, além de lubrificar, das
máquinas são usados óleos lubrificantes, que podem ser de origem mineral ou vegetal, como os
óleos graxos; derivados do petróleo, como os óleos minerais; produzidos em laboratório,
conhecidos como óleos sintéticos; ou, até mesmo, originados da mistura de dois tipos ou mais,
chamados de óleos compostos.
Tais compostos estão presentes em nosso cotidiano desde a escala doméstica até a
industrial, com aplicação nos automóveis, nas máquinas e nos meios de transporte em geral.
Segundo Souza (2009b), somente em 2008 foram produzidos cerca de 750 mil m3 de óleos
lubrificantes usados dos quais 60% foram voltados à automação.
3.1 ÓLEO LUBRIFICANTE USADO
A fitorremediação como técnica “natural” de remediação e de baixo custo que trabalha
a interação da planta, com o meio (solo ou água) e com os contaminantes que podem ser metais
pesados, elementos radioativos, sais, entre outros, é atualmente vista como uma forte tecnologia
para trabalhar esses casos.

Com o uso frequente dos óleos lubrificantes, o mesmo perde suas características
principais e torna-se algo indesejável a maquina ou ao motor, ocorrendo a deterioração parcial e
formando compostos oxigenados (ácidos orgânicos), compostos aromáticos polinucleares de
viscosidade elevada 3, resinas e lacas, além de contaminações acidentais ou propositais (BRASIL,
1993).
O óleo usado, produto da degradação do óleo básico, contém diversos compostos
resultantes desse processo parcial, como elementos oxigenados, compostos aromáticos
polinucleares de viscosidade elevada, resinas e lacas. Além desses, podemos encontrar também
os aditivos que foram aplicados ao óleo básico, metais pesados, consequência do desgaste dos
motores, poeira, combustível não queimado, como também produtos químicos adicionados
ilegalmente (SOUZA, 2009b).
Esses óleos são resultados da combustão e contêm produtos resultantes da degradação
parcial do óleo lubrificante, além de produtos como aditivos, poeira e impurezas, metais que
foram desgastados nos motores e máquinas, (Chumbo, Zinco, Cromo, Bário e Cádmio) que são
metais pesados e quando lançados nos cursos de água, no solo ou no ar, podem ser absorvidos
pelos vegetais e animais das proximidades, provocando graves intoxicações ao longo da cadeia
alimentar (SILVEIRA et. al., 2005).
Com o objetivo de conferir a esse composto novamente as características de óleo
lubrificante básico, foi desenvolvido o processo de rerrefino que datando de 1963 se trata de um
procedimento industrial visando à remoção dos contaminantes, dos produtos de degradação e
de aditivos do óleo usado ou contaminado (Portaria da ANP - Agência Nacional de Petróleo - nº
125/99, no Art. 2º apud SOUZA, 2009b, p. 24).
Tendo em vista o potencial poluidor desse produto, normas foram elaboradas, como a
Portaria da ANP nº 125/99, Art. 1° e a Resolução CONAMA nº 362, 27 de junho de 2005,
regulamentando o processo de coleta, transporte e destinação final desse resíduo considerado
pela ABNT, NBR 10.004/2004 como resíduo Classe I dos Resíduos Perigosos. Porém, o que tem se
visto é o total descaso no momento de tratamento com esses compostos: postos de combustível
jogam frascos de plástico de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) preenchidos com óleo usado
no meio ambiente sem qualquer cuidado. O óleo contido nesses frascos acaba por contaminar o
solo, o que torna difícil o processo de reciclagem, pois exige o processo de descontaminação que
devido a entraves desencoraja os recicladores (GALBIATTI, 2007 apud SOUZA, 2009b, p. 33).
4 GIRASSOL (Helianthus annuus)
O girassol, por meio de vários estudos já realizados, tem se mostrado como um ótimo
fitorremediador diante de áreas contaminadas, pois possui a capacidade de absorver
seletivamente contaminantes tanto na região radicular como em sua parte aérea, sobretudo
metais pesados. Esse vegetal possui a capacidade de explorar uma grande área de solo devido ao
seu sistema radicular pivotante que é bastante desenvolvido; essa característica lhe permite
resistir à seca, - embora que a baixa irrigação durante o cultivo pode limitar o desenvolvimento
3
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dos girassóis - além disso, também consegue promover a ciclagem de nutrientes que se
encontram em camadas profundas do solo. Todavia, para que o girassol realize com êxito todas
as suas atividades, é necessário que não haja nenhum impedimento físico ou químico no solo
plantado (GAZZOLA et. al., 2012). Levando em conta a textura do solo, ela pode variar de arenosa
a argilosa (não compactada), porém o pH é um indicador bastante decisivo para seu
desenvolvimento, pois o girassol é resistente à alcalinidade, mas apresenta baixo crescimento em
solos com pH inferior a 5,2 (CÂMARA, 2001 apud MELO, 2012, p.22).
Outra propriedade inerente ao girassol, é que esta é uma planta hiperacumuladora – ou
seja, retém metais pesados específicos presente no ambiente. Neste sentido, Schimidt (2003)
chegou à conclusão que esta espécie possui boas perspectivas de fitoextração por poder
acumular mais de 5 g.Kg-1 de Pb na matéria seca. Tal atributo lhe permite remediar solos
contaminados por óleo lubrificante usado (objetivo do estudo em questão). O trabalho de
remediação realizado pela planta pode acontecer de duas formas, através da fitoextração e da
rizofiltração. Tais técnicas de remediação já foram supracitadas.
Considerando que o óleo lubrificante usado contém bastantes elementos agressores ao
meio ambiente, principalmente metais pesados, somente algumas espécies como o girassol, soja,
acácia, mamona, amendoim e nabo forrageiro, segundo o grupo de pesquisa BioProcess da UERJ
(SOUZA, 2009a), são resistentes a concentrações desse material, composto basicamente por
petróleo. Dentre essas, o girassol é a que mais se destaca. Mesmo com essa resistência, existem
fatores que interferem na absorção dos metais no momento inicial do seu desenvolvimento.
Peculiaridades do solo, do clima, do tipo do contaminante e da planta são alguns dos pontos que
devem ser analisados ao trabalhar alguns métodos de remediação. Tais aspectos, como também
a presença de compostos inorgânicos no solo, pode influenciar o processo de descontaminação
(SOUZA, 2009b).
Nesta senda, estudos realizados por Souza (2009b), mostraram que o girassol se
apresentou mais eficaz que a mamona, soja, acácia, amendoim e nabo forrageiro na
fitorremediação de compostos inorgânicos, conforme previsto na literatura. O estudo avaliou o
potencial fitorremediador das espécies supracitadas assim como o nível de tolerância
(concentrações de 0,5% a 8,0% de óleo lubrificante usado), e a possibilidade de diferenciação de
capacidade de fitoacumulação de elementos inorgânicos na fase inicial do crescimento das
plantas. O experimento teve duração de 28 dias. Corroborando com esta perspectiva, Pereira
(2005) analisando o potencial fitorremediador do feijão de porco, girassol e milho em latossolo
vermelho contaminado com Pb, constatou que em presença de EDTA, agente quelante que eleva
o potencial fitorremediador das espécies vegetais, o girassol se destacou com a maior absorção
do elemento em questão na parte aérea, apesar de ter se apresentado mais sensível quando da
sua aplicação.
Por outro lado, o estudo de Marques (2009) com o objetivo de avaliar o potencial do
girassol, vetiver, trigo mourisco, jureminha e mamona na fitoextração do chumbo, através de um
experimento de 60 dias, obteve o maior desempenho do vetiver em face das outras espécies,
pois esta apresentou maior produção de biomassa, absorção e translocação dos compostos para
a parte aérea. Em outro estudo, proposto por Zeitouni (2003), foi constatado que nenhuma das
espécies testadas (mamona, girassol, pimenta e tabaco) foram eficazes na extração do Pb em
latossolo vermelho amarelo distrófico.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista o que foi analisado no decorrer deste artigo, pode-se perceber que, a
fitorremediação apresenta-se como uma técnica de baixo custo por utilizar vegetais como meio
para a remediação de solos contaminados por metais pesados, elementos radioativos, sais, entre
outros, sem a utilização de equipamentos onerosos que, como se sabe, acabam, no fim, por legar
mais problemas ao meio ambiente.
Destarte, atualmente, esta é vista como uma forte tecnologia para trabalhar estes casos,
auxiliando na remoção, além dos já citados, de derivados do petróleo, como o óleo lubrificante,
do ecossistema, em geral, lançados na natureza através do descarte incorreto das embalagens e
do próprio óleo lubrificante usado, pelos usuários.
Nessa senda, o girassol, graças às suas particularidades que lhes auxiliam na absorção
desses elementos, por meio das raízes, se destaca como forte candidato fitorremediador de
metais contidos no óleo lubrificante, embora em alguns casos, devido à circunstâncias
específicas, este não apresente os requisitos necessários para um bom desempenho na extração
do contaminante. Estudado e indicado para a remediação de áreas contaminadas com essas
características, o girassol se mostra acima da média em termos conclusivos de estudos
comparativos em relação à mamona, soja, acácia, amendoim e nabo forrageiro quanto aos
compostos inorgânicos.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo
demonstrar a modelagem matemática de um robô
móvel com drive diferencial e, por meio de simulação via
software V-REP, baseando-se na literatura técnicocientífica, realizar um estudo alusivo aos erros de
orientação e posição do robô, com o propósito de
entender suas causas e estudar melhorias cabíveis. Os
testes realizados na simulação trouxeram resultados
gráficos das trajetórias avaliadas, nos quais fica explícito
que em pequenas distâncias, ou para pequenos ângulos

girados pelas rodas, o modelo foi satisfatório, porém o
aumento demasiado das distâncias de deslocamento
torna impraticável a estimativa da posição do robô
simulado neste trabalho. Estes erros são provocados por
erros sistemáticos, que podem ser minimizados com a
aplicação de um controle por realimentação e um filtro
de kalman estendido.

PALAVRAS-CHAVE: Robô móvel, modelagem matemática, simulação, estimativa de posição, odometria.

MODELING AND SIMULATION OF A MOBILE ROBOT CONTROLLED BY DIFFERENTIAL DRIVE: A
CASE STUDY (THROUGH SOFTWARE) OF THE PIONEER P3-DX ROBOT.
ABSTRACT
The present work aims to demonstrate the
mathematical modeling of a mobile robot with
differential drive and through simulation by the
software V-REP, based on the scientific and technical
literature, perform an allusive study of errors in
orientation and position of the robot, in order to
understand their causes and to study appropriate
improvements. Tests performed in the simulation

brought graphical results of the evaluated trajectory, in
which is explicit in small distances, or for small angles
turned by the wheels, the model was satisfactory,
however the increase of distances traveled too made it
impractical to estimate the position of robot simulated
in this work. These errors are caused by systematic
errors, which can be minimized by applying a feedback
control and Extended Kalman Filter.

KEY-WORDS: Mobile robot, mathematical modeling, simulation, position estimative, odometry.

1. INTRODUÇÃO
A estimativa de posição é uma das partes mais importante da robótica móvel, tanto o é
que este tópico é o foco principal da comunidade de pesquisa em robótica móvel (AZIZI,
HOUSHANGI, 2011). Lidar com locomoção é lidar com a problemática da incerteza na estimativa
da posição e dos erros gerados pelos movimentos do robô (GONZALEZ et al, 2009). Para calcular
a posição do robô faz-se uso dos dados provenientes dos sensores como: encoder, radar, sensor
ótico, etc. o problema é que a leitura destes sensores traz consigo ruído que gera erro na
estimativa da localização do robô. Os erros na estimativa de posição do robô são classificados em
dois tipos: sistemático e não sistemático, que são erros ocasionados pela estimativa dos aspectos
geométricos do robô e erros gerados pela interação com o meio, respectivamente. Ao longo
deste artigo é feita uma discussão entre os principais métodos de posicionamento relativo ou
local: odometria e dead reckoning. Neste artigo se fará uso somente dos sensores encoders
absoluto as suas leituras são usadas para o calculo da estimativa de localização e orientação,
embora muitos autores tenham discutido a possibilidade e implementado (GONZALEZ et al,
2009) métodos para fundir os dados do encoder com dados de outro sensor para dar uma maior
precisão para o sistema.O artigo e dividido da seguinte maniera: na seção dois é feita uma breve
discussão sobre robôs moveis de duas rodas, na seção três é feito um estudo analítico de
odometria e dead reckoning, na seção quatro o modelo cinemático de um robô móvel com drive
diferencial é demonstrado, na seção cinco a metodologia aplicada é discutida junto com os seus
resultados e finalmente na seção seis é discutida as conclusões dos dados obtidos com a
metodologia aplicada e com especulações sobre futuros estudos para aperfeiçoamento do
método.
2. ROBÔ MÓVEL
Robô móvel é um robô com a habilidade de locomoção em seu meio (COOK, 2011) sendo
este meio: Ar, chão liso, terreno acidentado, submerso em água, etc. Assim a geometria do robô
é projetada pensando nas interações entre o sistema e o ambiente. Neste trabalho será utilizada
uma versão simulada do robô móvel Pioneer P3-DX(ADEPT MOBILE ROBOTS).
Os métodos de localização são classificados em local e global (GONZALEZ et al, 2009). O
local é baseado na leitura de sensores que retornam as coordenadas locais, e através de alguns
métodos a estimativa da coordenada global do robô pode ser computada, exemplo de um sensor
dessa categoria é o encoder.
O método global mais comum é o GPS que se faz uso de sensores que conectam a
satélites GPS para ter a sua coordenada no globo terrestre. A seguir se fará uma discussão dos
principais métodos locais: odometria e dead recknoning, este trabalho faz-se uso da odometria. A

odometria é o método mais usado para a estimativa de localização de robôs moveis (AZIZI,
HOUSHANGI, 2011) porem, este método gera erros acumulativos fato este que torna o sistema
de calculo de posição e orientação impraticável em grandes distancias de deslocamento ou
quando o ângulo girado pela roda em uma dada manobra é muito grande, a fonte dessas falhas
no processo de medição são os erros sistemáticos e não sistemáticos. Os erros sistemáticos estão
normalmente associados a imprecisão dos valores dos parâmetros encontrados no modelo do
robô, tais como a incerteza do valor do diâmetro das rodas, incerteza do valor da distancia entre
as rodas, precisão do encoder, etc. Em quanto isso, os erros não sistemáticos são afetados por
perturbações provenientes do meio, diga-se por exemplo: imperfeições na geometria do
ambiente, derrapagem das rodas, etc.
O uso dos dados provenientes da odometria podem ser feitos de forma que se tenha uma
melhor estimativa dos erros, usando a fusão dos dados de dois ou mais sensores, este método é
chamado de dead reckoning (CHO et al, 2011). Normalmente o método dead reckoning é posto
em exercício por meio de dados provenientes dos encoders, de sensores acoplados a algum
atuador ou de sensores inerciais, ou seja, sensores que retornam a orientação ou a posição do
robô móvel em relação a alguma referencia como uma bussola usando um filtro de Kalman
(COOK, 2011).
3. MODELO CINEMATICO
Da Figura 2 temos que os principais parametros do robo movel Pioneer P3-DX, que tem 3DOF (três graus de liberdade), são: Rr, de e dd. Estes são: raio da roda, distancia da roda
esquerda ate o centro do eixo das duas rodas e a distancia da roda direita ate o centro do eixo
das duas rodas, respectivamente.

Figura 2 – esquema do Pioneer P3-Dx, Rr = 0.0975 e d = de = dd = 0.1655m, tirado de (ADEPT
MOBILE ROBOTS)

As coordenadas locais do robô podem ser representadas por um vetor XL e com a
aplicação de uma transformação linear nesse vetor usando a transposta da matriz rotacional de
tres dimensões em torno do eixo z global tem-se o vetor XG das coordenadas globais do robô, ou
seja:

(1)
O deslocamento linear na direção do eixo x do robô pode ser encontrado calculando o
comprimento do arco que ambas as rodas cobrem dado um ângulo ψi que foi girado pela i-ésima
roda:
e
Assim a distancia total percorrida é a media das duas distancias, logo tem-se:
(2)
Como o robô não pode se deslocar linearmente para os lados logo yL = 0 (3). Para que a
expressão para seja derivada primeiro é necessário derivar uma equação para os dois casos a
seguir: quando a roda da direita fica parada e a roda da esquerda tem velocidade angular maior
que zero e para o segundo caso o oposto do primeiro, ou seja, a roda da direita tem velocidade
angular igual a zero e a velocidade angular da roda da esquerda é maior que zero e calcular θL
por superposição. Logo conclui-se que:
e
Logo:

(4)
Com a substituição de (2),(3) e (4) em (1) as coordenadas globais do robô são obtidas, ou
seja:

(5)

Assim de (5) pode-se extrair tanto as coordenadas e a orientação do robô móvel como as
suas velocidades de cada roda do robô móvel, para o segundo caso basta derivar XG, dado os
seus parâmetros. Como o Pioneer P3-DX execulta trajetórias previamente conhecidas de
antemão, portanto queremos saber qual é o valor de ψd e ψe que as rodas direita e esquerda ,
respectivamente terão que girar para que o robô percorra atrajetória. Para isso um rearranjo de
(5) chamado de cinemática inversa (RUBIO, AQUINO, 2013) é necessário, este rearranjo consiste
em resolver XG para ψe e ψd e gerar duas equações para dois casos diferentes de locomoção.
Deste rearranjo obtemos o vetor da cinemática inversa do robô móvel chamado Ik. Porem antes
é necessário fazer um estudo de caso para os dois principais movimentos do robô móvel: quando
o robô estiver trasnladando a velocidade angular da roda esquerda é igual a velocidade angular
da roda direita e quando o robô estiver girando em torno do próprio eixo a velocidade angular da
roda esquerda é oposta a velocidade angular da roda direita, ou vice-versa. Assim de (5) tem-se
que:
Para o caso 1 (ψe = ψd):
e
Para encontrar ψT basta somar as contribuições ao longo do eixo x e do eixo y, ou seja, somar
ψTx e ψTy:
(6)
Sendo

e

a diferença entre a posição atual e a posição final depois da translação

do robô. Como o robô vai se mover em uma linha reta θG tem uma pequena variação, variação
essa causada por erros sistemáticos e não sistemáticos.
Para o caso 2 (ψe = - ψd):
(7)
Sendo

a diferença entre a orientação atual do robô e a orientação desejada em torno

do eixo z, logo:

(8)

Assim pode-se usar (8) para calcular os ângulos das rodas para os dois casos, lembrando
que para a translação
e para a rotação
e
.
4. METODOLOGIA
O modelo derivado na seção quatro será simulado no simulador de robôs V-REP da
Coppelia Robotics, segundo a própria fabricante do software, seu produto é uma espécie de
canivete suíço dos simuladores de robôs, haja vista as várias categorias de robôs que podem ser
simulados. Este simulador é baseado em uma arquitetura de controle distribuído, onde cada
objeto (ou modelo) pode ser controlado individualmente por meio de um script incorporado,
escrito em Lua ou por um plugin externo escrito em C/C + +, Python, Java, Matlab, Octave ou Urbi
(COPPELIA ROBOTICS).
Nos testes, são feitas simulações seguindo a seguinte metodologia: O robô é programado
para percorrer as seguintes trajetórias: um quadrado de 1 m de lado, um retângulo com 1 m base
e 2 m de altura, um triangulo equilátero reto de lado igual a 1m e um hexágono de 1 m de lado,
sendo todos polígonos retos, todas no sentido anti-horário e com uma velocidade de
aproximadamente 10 cm/s, após a simulação é produzido gráficos com os dados da simulação de
cada trajetória para a analise do desempenho do modelo mesmo.
De (8) pode-se computar os ângulos de cada roda com base nas trajetórias citadas acima,
esses ângulos são como se segue: para o quadrado tem-se
= 152,769° e
= 578,649°, para

o retângulo tem-se
203,369° e

= 152,769°,

= 578,649° e

= 578,649° e para o hexágono reto

= 1175,298°, para o triangulo

= 101,846° e

= 578,649°.

O algoritmo em pseudocódigo do controle do robô móvel que descreve as quatro
trajetórias é bem simples como pode ser visto abaixo:
Robot_Control(BEGIN)
quadradro = {152.7 , 587.6}
retangulo = {152.7 , 587.6 , 1175.29}
triangulo = {203.3 , 587.6}
hexagono = {101.8 , 587.6}
trajetoria = ‘quadrado’
mode = ‘translação’
side = 0
function Trajetoria(Distancia1,Angulo,Distancia2 = 0)
Begin
If(Distancia2 == 0) then
Distancia2 = Distancia1
if (mode == ‘translação’) then
Robot_Forward()

=

End

if(side = 0)and(Encoder_Ang1 >= Distancia1)then
Robot_Stop()
Encoder_Ang1 = 0
mode = ‘rotação’
side = 1
Else if(side = 1)and(Encoder_Ang1 >= Distancia2)then
Robot_Stop()
Encoder_Ang1 = 0
mode = ‘rotação’
side = 0
End
elseif(mode == ‘rotação’) then
Robot_Left()
If (Encoder_Ang1 >= Angulo) then
Robot_Stop()
Encoder_Ang1 = 0
mode = ‘translação’
End
End

if(trajetoria == ‘quadrado’) then
Trajetoria(quadrado[1],quadrado[0])
else if(trajetoria == ‘retangulo’) then
Trajetoria(retangulo [1], retangulo [0], retangulo [2])
else if(trajetoria == ‘triangulo’) then
Trajetoria(triangulo[1],triangulo[0])
else if(trajetoria == ‘hexagono’) then
Trajetoria(hexagono[1],hexagono[0])
End
Robot_Control(END)

Conforme os resultados mostrados na Figura 3, houve a incidência de um erro de
trajetória no início do percurso que evolui de forma acumulativa durante todo o caminhado
percorrido pelo robô. Segundo (JUNG, CHUNG, 2011) a principal causa dos erros de posição são
os erros de orientação, pois com estes erros o robô gira um ângulo diferente, geralmente menor,
que o ângulo calculado, tendo como consequência uma posição errônea no final de cada
translação. Já na Figura 4 pode ser visto que os erros de orientação da odometria pura, ou seja,
sem controle por realimentação são cumulativos, como já foi discutido previamente, logo fica
claro porque a trajetória em forma de hexágono reto teve os maiores erros.

Figura 3 – diferença entre trajetória ideal (vermelho) e a trajetória do modelo simulado (azul) no
V-REP, (a) canto superior esquerdo: trajetória quadrada, (b) canto superior direito: trajetória
retangular, (c) canto inferior direito: trajetória hexagonal e (d) canto inferior esquerdo: trajetória
triangular.

Figura 4 – Gráficos com a orientação Ideal (em preto) e a orientação real (em vermelho), (a)
canto superior esquerdo: trajetória quadrada, (b) canto superior direito: trajetória retangular, (c)
canto inferior direito: trajetória hexagonal e (d) canto inferior esquerdo: trajetória triangular.
5. CONCLUSÕES
A simulação demonstrou que em pequenas distâncias o modelo cinemático abordado no
trabalho foi satisfatório, porém ao passo em que a distância ou o ângulo girado pela roda
aumenta, os erros são acumulados até que o controle e a estimativa de localização do robô ficam
impraticáveis. Conforme o discutido previamente a fonte desses erros são, principalmente,o
processo para estimativas dos parâmetros do robô e a precisão do encoder, dentre outros.
Mesmo com os referidos erros, foi possível perceber nos resultados encontrados que as
trajetórias planejadas para os testes tiveram formas aproximadas aquelas que se esperava.
Em uma implementação futura, pretende-se corrigir estes erros com o levantamento do
modelo dinâmico do robô móvel, bem como a do modelo de erros(cinético e dinâmico), com a
expectativa de aproximar a trajetória obtida pelo robô com a desejada (em andamento).Além de
tornar o modelo mais robusto com as referidas sugestões, também é visto como estratégia
fundamental para o controle implementar um sistema de malha fechada com PID, não adotado
para no presente trabalho.

Outra proposta, dedicada a pesquisas futuras, é a implementação de um filtro de kalman
estendido (JUNG, CHUNG, 2011), que requer a implementação de um outro sensor,
preferencialmente um sensor inercial, para que os dados de ambos os sensores, encoder e algum
sensor inercial, sejam fundidos com o filtro de kalman estendido dando uma maior precisão a
estimativa de posição.
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RESUMO
Com o despertar da evolução tecnológica, as pessoas
recorrem em busca da automação residencial para
aumentar a praticidade e o conforto no seu cotidiano,
proporcionando ao morador, acima de tudo, uma
melhor qualidade de vida em sua residência.
Objetivando atender a estes requesitos, o presente
projeto consiste em um sistema de controle remoto da
iluminação de uma residência, onde, por meio de placas
Arduino e módulos Xbee, o mesmo se torna capaz de
ligar e desligar as luzes à distância. Através dos Xbees,
que são módulos de rádio frequência aptos para realizar

a comunicação entre si, conseguimos obter a troca de
informações à curta distância. A programação para
acionar os relés, os quais proporcionam a permissão ou
não da passagem de corrente elétrica para ligar as luzes,
fica gravada em microcontroladores ATMega presentes
nas placas Arduino, podendo assim controlar a
iluminação residencial.

PALAVRAS-CHAVE: Automação residencial. Arduino. Xbee.

REMOTE CONTROL OF LIGHTING RESIDENTIAL USING ARDUINO AND MODULES XBEE
ABSTRACT
With the advancement of technological developments,
people turn in search of home automation to increase
the practicality and comfort to your daily life, providing
to resident, above all, a better quality of life in your
home. In order to comply with these requisites, this
project consists in a remote control system of residential
lighting where, by Arduino boards and XBee modules, it
becomes able to turn on and turn off the lights in the
distance. Through Xbee, which are radio frequency
modules able to realize the communication between

KEY-WORDS: Arduino, XBee, Home Automation.

them, managed to get the data transmission at a short
distance. The programming to trigger relays, which
provide permission or not the passage of electric current
to turn on the lights, is recorded in ATMega
microcontrollers present in Arduino boards, and thus
control the residential lighting.

CONTROLE REMOTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL UTILIZANDO ARDUINO E MÓDULOS XBEE
INTRODUÇÃO
Mesmo com crescente avanço tecnológico nos últimos anos, a automação residencial
ainda é algo recente e muitas vezes inacessível, principalmente em países mais pobres ou
emergentes como o Brasil. No mundo, as primeiras incursões nestas tecnologias datam do final
da década de 1970, quando surgiram nos Estados Unidos os primeiros módulos “inteligentes”,
cujos comandos eram enviados pela própria rede elétrica da residência, no conceito de Power
Line Carrier. No entanto, eram soluções simples, praticamente não integradas e que resolviam
apenas situações pontuais, tais como ligar remotamente alguns equipamentos ou luzes. Porém,
com o passar das décadas, a explosão dos smartphones e notebooks proporcionaram um novo
mundo de utensílios e opções de realizar tarefas, nos deixando aptos a explorar o que hoje
consiste na comunicação serial entre dois dispositivos, seja por meio de comunicação wi-fi,
bluetooth ou até mesmo rádio frequência. (MURATORI; DAL BÓ, 2013)
Isso demonstra o avanço tecnológico dos últimos tempos, o que antes era apenas algo
abstrato, encontrado apenas nos filmes de ficção cientifica, hoje está presente no nosso dia.
Afinal, em 1985 quem imaginava que no ano 2000 poderia ser inventado um dispositivo capaz de
armazenar informações em tamanha quantidade dentro de um utensilio tão prático e portátil
quanto um pendrive? No Brasil, os primeiros telefones foram instalados no Rio de Janeiro, onde
em 1883 existia apenas 5 centrais para todo o estado, entretanto nos dias de hoje o números de
celulares no país ultrapassa a quantidade de habitantes, obtendo o número de 272,72 milhões.
Dessa forma, os usuários de hoje obtém um leque de possibilidades e oportunidade que o mundo
das tecnologias está proporcionando para desenvolver de pesquisas e trabalhos.
Como qualquer novidade, a Automação Residencial inicialmente é percebida pelo cliente
como um símbolo de status e modernidade. No momento seguinte, o conforto e a conveniência
por elas proporcionada passam a ser decisivo. E por fim, ela se tornará uma necessidade vital e
um fator de economia. (CANATO,2007, p. 39)
Neste contexto, desenvolveu-se um sistema de controle de iluminação com intuito de
proporcionar conforto e praticidade, além de uma interface amigável ao usuário. Para tal
finalidade, projetou-se controlar remotamente a iluminação residencial através da construção de
dispositivos emissores e receptores capazes de se comunicar à distância, os quais são compostos
por microcontroladores e módulos xbee. Tais dispositivos realizam a comunicação, por meio de
rádio frequência, entre relés instalados pontualmente na rede elétrica e o controlador do
sistema, permitindo ao usuário acender as luzes de sua casa sem nem mesmo estar próximo ao
interruptor.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para início de projeto foi construído um painel básico com dois interruptores three way
com ligação paralela e uma lâmpada fluorescente (Figura 02). Este tipo de instalação elétrica tem
como função ligar ou desligar uma lâmpada a partir de dois pontos distintos. Na sequência,
retirou-se um dos interruptores paralelos, substituindo o mesmo por um dispositivo de controle
à distância composto por um Arduino Uno, um shield relé e um módulo XBee. Desta forma, um
interruptor fica responsável pelo acionamento manual da iluminação, enquanto o dispositivo de
controle à distância assume o papel desempenhado pelo outro interruptor anteriormente
substituído (Figura 01).

Figura 02 - (a) Painel elétrico com interruptores em paralelo. (b) Dispositivos utilizados na automatização.

Segundo SOUZA (2011) a placa Arduino é baseada num microcontrolador muito versátil
que potencializa suas funções para além de uma simples interface passiva de recebimento de
dados, podendo operar sozinha no controle de vários dispositivos e tendo assim aplicações em
instrumentação embarcada e robótica. Portanto, neste projeto ela é responsável por toda a troca
e processamento de informações entre o módulo XBee e o shield relé, recebendo a informação
de ligar ou desligar do XBee e repassando a mesma para o shield relé, o qual é responsável por
permitir ou não a passagem da energia para as lâmpadas. Paralelo a isso, um outro Xbee recebe a
informação referente a ligar ou desliga a luz do usuário através do controle.

Figura 01: Esquema de uma ligação paralela de interruptores.
O Xbee permite que a placa Arduino se comunicar utilizando Zigbee. Segundo FERREIRA
JR., o Zigbee é um padrão global e aberto para comunicação sem fio e bidirecional desenvolvido
como solução em redes sem fio com baixo consumo de energia e baixa taxa de transmissão,
segurança e confiabilidade. Essas características o tornaram ideal para o projeto. Para que a
comunicação serial entre os módulos XBee fossem realizadas corretamente, fez-se necessária a
configuração dos mesmos. Nesta etapa, é imprescindível que um XBee seja programado como
transmissor e o outro como receptor, conforme tabela abaixo.
Tabela 01 - Configuração XBee como modo link serial.
TRANSMISSOR

RECEPTOR

Comando

Valor

Função

Comando

Valor

Função

+++

-

Abre modo de comando

+++

-

Abre modo de comando

ATID

10

Rede

ATID

10

Rede

ATDL

2

Endereço do módulo de
destino

ATDL

1

Endereço do módulo de
destino

ATMY

1

Endereço do módulo local

ATMY

2

Endereço do módulo local

ATNI

TRA

Nome do módulo

ATNI

REC

Nome do módulo

ATIR

-

Grava as configurações

ATD0

-

Grava as configurações

ATIT

-

Fecha modo de comando

ATD1

-

Fecha modo de comando

A comunicação serial consiste no envio de caracteres digitados na saída serial da placa do
Arduino que será enviada pelo XBee transmissor. Em seguida, esta mesma informação será
recebida pelo XBee receptor e interpretada pelo Arduino que, por sua vez, irá acionar o shield

relé para permitir ou não a passagem da corrente elétrica. O Xbee transmissor consiste na parte
que interage com o usuário, a partir dele que o mesmo indica a ação que deve ser feita com a
iluminação, entretanto o Xbee não faz todo o trabalho individualmente, acoplado a ele está um
outro Arduino com um shield que processa a ordem do usuário e a mandar para o dispositivo de
rádio frequência transmissor, então em seguida a informação chegar no Xbee receptor para
ocorrer o processo dito anteriormente.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O projeto foi concluído com êxito, visto que a montagem do painel de madeira e os
componentes utilizados assemelharam-se a uma instalação elétrica real, demonstrando que é
possível realizar a automação da iluminação de uma residência com tecnologia acessível e de
baixo custo (Figura 03). Também ficou evidente como este sistema é capaz de proporcionar e
comodidade ao usuário, tornando o dia-a-dia mais prático e fácil.

Figura 03 - (a) Painel básico em sua última etapa de ajustes. (b) Painel completo e em funcionamento.
Percebeu-se ainda que, com pequenas alterações, o sistema automatizado de controle de
iluminação pode, no futuro, ser capaz proporcionar um uso mais racional da energia através de
um software inteligente de gerenciamento da iluminação de toda a residência. Além disso, é
possível realizar a implementação do projeto em um sistema capaz de ligar e desligar aparelhos
como cafeteira, micro-ondas, portões elétricos, etc.
Para além do exposto acima, durante os testes do painel, foi perceptível sua importância
de caráter social, pois através dele é possível promover uma maior independência ao portador de
deficiência física, facilitando principalmente a vida de pessoas que possuam restrições de
locomoção. Em sumula, o sistema permite muitas ideias para futuras expansões, sendo base para
futuros projetos.

CONCLUSÃO
Como exposto anteriormente nesse trabalho, o mesmo atendeu a nossas expectativas,
mostrando outras vantagens, além da praticidade e conforto envolvidos na utilização do
protótipo. A possibilidade de controlar o acionamento da iluminação à distância de uma casa
permite um uso mais consciente do gasto energético residencial. Não somente isso, a utilidade
para deficientes físicos se mostrou como mais um ponto positivo para aprimorarmos o projeto.
Segundo Teza (2002), com o avanço tecnológico e o barateamento nos custos de
produção de equipamentos eletrônicos, foram criando-se ao longo do tempo melhores produtos,
otimizados e adaptados as mais diversas áreas do comércio, indústria, educação, comunicação,
governo, dentre tantas existentes.
Todo esse avanço se dá graças à evolução tecnológica nos dias de hoje, provando que o
investimento nessa área permitirá que no futuro não tão distante as casas sejam quase que
automatizadas por completo, garantindo uma maior segurança, economia, praticidade e conforto
aos seus moradores. O que proporciona a sociedade de hoje, que está conhecida como a
“geração dos sem tempo”, uma maior qualidade de vida.
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RESUMO
O presente artigo tem como finalidade apresentar uma
abordagem matemática e suas implicações no âmbito da
literatura, mas precisamente, sobre a obra do escritor
Ítalo Calvino, intitulada “As Cidades Invisíveis”. As
questões tratadas foram realizadas no Curso de
Licenciatura em Matemática, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), do
Campus Salvador, como parte da avaliação da disciplina
Comunicação e Informação, ministrada pela profª Edite
Luzia de Almeida Vasconcelos. O objetivo do trabalho é
associar o referido conteúdo literário com a
matemática, relacionando as cidades descritas em
minuciosos detalhes espaciais por Marco Polo,
personagem do livro, com a Geometria. Para isso, foram
registrados os fragmentos da obra onde são

mencionadas as características geográficas e
arquitetônicas das cidades, destacando o seu vínculo
com a geometria e projetando esta matemática implícita
em figuras geométricas planas e espaciais. Conclui-se
que a abstração matemática que muitas vezes dificulta o
seu aprendizado pode ser materializada a partir da
contextualização com conteúdos não matemáticos, visto
que a construção de conceitos não formais no ensino da
matemática pode auxiliar o professor na orientação do
aluno para uma percepção coerente de conceitos
formais da matemática. Portanto, a interdisciplinaridade
proposta pelo artigo contribui para ampliação de
conhecimentos ligados à geometria, elucidados sob uma
perspectiva literária.

PALAVRAS-CHAVE: Cidades Invisíveis, Geometria, figura

IMPLIED IN MATHEMATICS BOOK "INVISIBLE CITIES": CONSIDERATIONS ABOUT THE CONTENT
LINKED TO GEOMETRY
ABSTRACT
This article aims to present a mathematical approach
and its implications in the field of literature, more
precisely, about the work of the writer Italo Calvino,
entitled "Invisible Cities". The discussed issues were
performed in Mathematics Licentiate Course, from
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia (IFBA), located in Salvador, as part of the
evaluation process of the course “Communication and
Information”, taught by Professor Edite Luzia de Almeida
KEY-WORDS: Invisible Cities , Geometry, figure

Vasconcelos. The objective of this work is to associate
the referred literary content with Mathematics, linking
the described cities in very specific spatial details by “
Marco Polo”, book character, with Geometry. For this,
the fragments of the work, where the geographical and
architectural features of the cities were recorded, were
mentioned, highlighting its association with Geometry
and projecting their obvious Mathematics to many
different geometric figures.

INTRODUÇÃO
A atividade tratada neste artigo faz parte do projeto de leitura do livro “As Cidades
Invisíveis” com abordagem de temas ligados à geometria. Nesta perspectiva, verificamos a
rigorosa construção ficcional da obra, composta por poderosos saltos imaginativos. Durante a
confecção do trabalho foi possível perceber o conjunto de regras, sequências e raciocínios
utilizados pelo personagem Marco Polo para descrever as cidades imaginárias ao imperador
Kublai Khan, muito semelhante aos postulados e demonstrações matemáticas, como se partisse
da hipótese para chegar à tese.
Neste trabalho, o fator preponderante para identificação e escolha do conteúdo
matemático, especificamente a geometria, no livro em análise, foi à forma utilizada para
descrever a infraestrutura e arquitetura das cidades, valorizando questões de forma, tamanho e
posição das edificações, ruas, avenidas, dentre outros.
Atribui-se a ideia central deste trabalho à percepção e identificação do uso de dados
geométricos para obter e transmitir informações não necessariamente ligadas à matemática, no
estudo em questão, o livro “As Cidades Invisíveis”, narrado durante o século XIII, apresenta
minuciosos detalhes arquitetônicos e espaciais descritos por Marco Polo, após viagem que teria
durado 30 meses, na qual o mesmo serviu como instrumento de observação que iria franquear ao
imperador Kublai Khan as maravilhas de seu império, isso com tamanha precisão, semelhante a
um telescópio, instrumento que revela a beleza dos céus invisíveis a olho nu. Nesta trajetória,
descreve cidades imaginárias, que sempre levam nomes de mulheres como por exemplos: Leônia,
Cecília, Pentesileia.
Enfim, Polo descreve 55 cidades por onde teria passado, agrupando-as em 11 temas, até
chegar às portas do imenso império: Cambaluc, atual Pequim, compondo uma narrativa que,
mesmo antes de ser feita uma avaliação diagnóstica no âmbito da matemática e suas implicações,
verifica-se que não poderia deixar de apresentar a geometria espacial das figuras e ângulos
peculiares de cada cidade, mesmo que, de maneira intrínseca.
Essas noções que são despertadas no leitor, todavia, não aparece como tarefa ou problema
de identificação matemática fácil, pois apresenta um conjunto de variáveis muito mais complexas
do que à primeira vista. E é sobre essa ótica que nos debruçamos neste trabalho a fim de
explicitar o conteúdo matemático do livro “As cidades Invisíveis”, mas precisamente, no tocante a
geometria.
É interessante observar que, em seus inscritos, Ítalo Calvino, autor do livro, faz um
levantamento de fatos fantásticos entre o maior viajante de todos os tempos (Marco Polo) e o
famoso imperador dos Tártaros (Kublai Khan). Ele atribui características e visões socioculturais
das cidades que nos remetem a oportunidade de utilizá-las como um ótimo instrumento para
educar o olhar na busca da identificação com a matemática, mais precisamente, por meio da
geometria na nossa vida cotidiana. O estudo proposto é importante porque correlaciona a
percepção do mundo ao nosso redor, em paralelo com a narrativa descrita em “As cidades
invisíveis”. Ao perceber a impossibilidade de conhecer seus domínios por inteiro, o imperador
Kublai Khan utiliza os olhos de Marco Polo para enxergar suas terras e se satisfazer com as
descrições, enriquecidas de símbolos e figuras para fazer-se claro, estando assim, inerente a toda
esta simbologia de palavras, a geometria das cidades.

MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia utilizada teve como base identificar fragmentos da obra de Ítalo Calvino que
mencionassem de maneira explícita ou não, elementos da matemática, especificamente, a Geometria.
Assim, o livro foi lido e em diversos trechos descritivos, foi possível notar a relação entre a narrativa
descritiva da arquitetura das cidades, com o conteúdo matemático que envolve figuras geométricas planas
e espaciais. Então, objetivando-se alcançar uma melhor demonstração desta interdisciplinaridade,
realizamos a análise dos fragmentos vinculados com o conteúdo matemático requisitado, estabelecendo
um traçado geométrico, em obediência a essa descritiva. Por fim, encontramos uma figura para cada
cidade, confirmando a nossa hipótese.
Outrossim, a metodologia empregada obedece a seguinte sequência: das 55 cidades descritas por
Marco Polo, sete foram selecionadas, analisadas e utilizadas para o objetivo do artigo. Cada uma das
cidades que serviram como instrumento de análise recebeu o seu tópico correspondente no projeto,
representado por letras do alfabeto latino, iniciando pela letra A. Em todos os tópicos inserimos o
fragmento destacado do livro, enumerado pelo sistema de numeração indo-arábico, começando do
número 1 e com recuo de quatro centímetros. Posteriormente, inserimos a sua figura equivalente,
extraída da internet e adaptada por meio de programas editores de imagens conforme a nossa
interpretação matemática da cidade, isto é, após a abordagem que nos levou a tal representação,
construindo assim, a figura geométrica inicialmente pensada. Por fim, os resultados foram registrados em
breves comentários entrelaçando literatura e matemática numa linguagem interdisciplinar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por fim, envolvendo o tema proposto como introdução do conteúdo matemático
pretendido, a metodologia utilizada aparece como uma inspiração para desenvolver o projeto,
que temos como objetivos:
Associar os conteúdos matemáticos em especial da geometria ligados aos modelos das
cidades declaradas pelo viajante Marco Polo, personagem do livro As Cidades Invisíveis.
Projetar e avaliar estratégias de ensino-aprendizagem que se referem à matemática e a
cidade.
AS CIDADES E A GEOMETRIA
A) Cidade de Zaíra
1 - Poderia falar de quantos degraus são feitas as ruas em forma de
escada, da circunferência dos arcos dos pórticos, de quais lâminas de zinco
são recobertos os tetos; mas sei que seria o mesmo que não dizer nada. A
cidade não é feita disso, mas das relações entre as medidas do seu espaço
e os acontecimentos do passado: a distância do solo até o lampião à
balaustrada em frente e os festões que empavesavam o percurso do
cortejo nupcial da rainha; (...) Mas a cidade não conta o seu passado, ela o
contém como as linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades
das janelas, nos corrimãos das escadas, nas antenas dos para-raios, nos

mastros das bandeiras, cada segmento riscado por arranhões, serradelas,
entalhes, esfoladuras. (CALVINO, 1990, p. 7).

Figura 1 – A Cidade de Zaíra e sua circunferência, arcos e degraus triangulares.
A cidade de Zaíra possibilita uma representação geométrica conforme a figura 1 propõe.
Onde os triângulos inscritos na circunferência poderiam significar as ruas em forma de escada,
bem como, “a inclinação de um canal que escoa a águas das chuvas”, que o viajante declara no
trecho relatado pode ser representado pelos catetos dos triângulos retângulos. Igualmente, as
hipotenusas da cidade de Zaíra seriam seus segmentos riscados por arranhões, serradelas,
entalhes, esfoladuras, escritos nos ângulos das ruas e formando arcos que reúnem dois pontos da
circunferência que não são extremos de um diâmetro e todos os pontos da circunferência que
estão dentro do ângulo central cujos lados contêm os dois pontos.
B) Cidade de Fílide
2 – Ao chegar a Fílide, tem-se o prazer de observar quantas pontes
diferentes entre si atravessam os canais: pontes arqueadas, cobertas,
sobre pilares, sobre barcos, suspensas, com os parapeitos perfurados; (...)
Como todos os habitantes de Fílide, anda-se por linhas em zigue-zague de
uma rua para a outra, distingue-se entre zonas de sol e zonas de sombra,
uma porta aqui, uma escada ali, um banco para apoiar o cesto, uma valeta
onde tropeça quem não toma cuidado, Todo o resto da cidade é invisível.
Fílide é um espaço em que os percursos são traçados entre pontos
suspensos no vazio, o caminho mais curto para alcançar a tenda daquele
comerciante evitando o guichê daquele credor. (CALVINO, 1990, p. 38).

Figura 2 - A Cidade de Fílide e seus polígonos regulares convexos
A análise geométrica da cidade de Fílide sugere o polígono estrelado acima, no qual suas
arestas seriam as pontes diferentes entre si que atravessam os canais: pontes arqueadas,
cobertas, sobre pilares, sobre barcos, suspensas, com os parapeitos perfurados. Igualmente,
podem representar o zigue-zague das suas ruas. Assim, o octógono convexo da região interna do
polígono, matematicamente diagnosticada, consiste em todo resto invisível da cidade, conforme a
demonstra a figura 2.
C) Cidade de Zora
3 – Ao se transporem seis rios e três cadeias de montanhas, surge Zora,
cidade que quem viu uma vez nunca mais consegue esquecer. (...) Zora
tem a propriedade de permanecer na memória ponto por ponto, na
sucessão das ruas e das casas ao longo das ruas e das portas e janelas das
casas, apesar de não demonstrar beleza ou raridade. O seu segredo é o
modo pelo qual o olhar percorre as figuras que se sucedem como uma
partitura musical da qual não se pode modificar ou deslocar nenhuma
nota. Quem sabe de cor como é feita Zora, à noite, quando não consegue
dormir, imagina caminhar por suas ruas e recorda a sequência em que
sucedem o relógio de ramos, a tenda listrada do barbeiro, o esguicho de
nove borrifos, a torre de vidro do astrônomo, o quiosque do vendedor de
melancias, a estátua do eremita e do leão, o banho turco, o café da
esquina, a travessa que leva ao porto. (CALVINO, 1990, p. 9).

Figura 3 – A cidade de Zora e o seu polígono irregular.
A figura 3 é a representação matemática da cidade de Zora, que quando conhecida de cor,
pode ser tranquilamente percorrida por suas ruas que seguem uma sequência, semelhante às
arestas de um polígono irregular no qual não possuem ângulos e lados congruentes, porém, uma
vez conhecida a sequência do seu perímetro, pode-se traçar os vértices com facilidade e uma só
alteração modifica toda a geometria da figura. A escolha dos nove lados do polígono sugere os
seis rios e as três cadeias de montanhas que levam a cidade de Zora.
D) Cidade de Eudóxia
4 – Em Eudóxia, que se estende para cima e para baixo, com vielas
tortuosas, escadas, becos, casebres, conserva-se um tapete no qual se
pode contemplar a verdadeira forma da cidade. A primeira vista, nada é
tão pouco parecido com Eudóxia quanto o desenho do tapete, ordenado
em figuras simétricas que repetem os próprios motivos com linhas retas e
circulares, entrelaçados por agulhadas de cores resplandecentes, cujo
alternar de tramas pode ser acompanhado ao longo de toda a urdidura.
Mas, ao se deter para observá-lo com atenção, percebe-se que cada ponto
do tapete corresponde a uma cidade e que todas as coisas contidas na
cidade estão compreendidas no desenho, dispostas segundo as
verdadeiras relações, as quais se evadem aos olhos distraídos pelo vaivém,
pelos enxames, pela multidão. A confusão de Eudóxia, os zurros dos
mulos, as manchas de negro-de-fumo, os odores de peixe, é tudo o que
aparece na perspectiva parcial que se colhe; mas o tapete prova que existe
um ponto no qual a cidade mostra as suas verdadeiras proporções, o
esquema geométrico implícito nos mínimos detalhes. (CALVINO, 1990, p.
41).

Figura 4 – A cidade de Eudóxia e sua geometria plana.
A cidade de Eudóxia, de acordo a descrição de Marco Polo, se estende para cima e para
baixo, conforme as ramificações dos pentágonos da figura 4. Igualmente, apresenta um esquema
geométrico implícito nos mínimos detalhes, estes, podem ser ordenados em figuras simétricas
que se repetem e nos remete a uma análise matemática profunda na qual o do tapete que forma
a cidade é o plano α, e nele, Eudóxia mostra as suas verdadeiras proporções onde estão descritas
as retas dos pentágonos simétricos entrelaçadas em linhas circulares contendo agulhas de cores
resplandecentes que destacam os principais pontos da cidade.
E) Cidade de Olinda
5 - Sem dúvida Olinda não é a única cidade a crescer em círculos
concêntricos como os traços das árvores que a cada ano aumentam uma
circunferência. Mas, nas outras cidades, permanece no centro o velho
cinturão de muralhas estreitas, do qual despontam ressequidos
campanários torres talhadas cúpulas, enquanto os novos bairros se inflam
ao seu redor como um cinto que se desprende. Não em Olinda: as velhas
muralhas se dilatam levando consigo os bairros antigos, ampliados,
mantendo as proporções sobre um horizonte mais largo nos confins da
cidade; estes circundam os bairros um pouco menos velhos, também
maiores no perímetro mas afinados para ceder lugar aos mais recentes
que fazem pressão de dentro para fora; e assim por diante até o coração
da cidade: uma Olinda inteiramente nova que em suas dimensões
reduzidas conserva os traços e o fluxo de cresce a linha de linfa da
primeira Olinda e de todas as Olindas que despontaram uma de dentro da
outra; e no meio desse cercado mais interno já despontam – mas é difícil,
destingui-las – as Olindas vindouras e aquelas que crescerão posterior.
(CALVINO, 1990, p. 55).

Figura 5 – A Cidade de Olinda e seus Círculos circunscritos.
A cidade de Olinda nos remete a uma figura onde o crescimento ocorre de forma horizontal
e em círculos concêntricos, representados na figura 6 conforme nossa interpretação onde cada
círculo descreve uma região da cidade, mostrando que nela existem diversas Olindas.
F) Cidade de Perízia
6 - Convocados para ditar as normas para a fundação de Perínzia, os
astrônomos estabeleceram a localização e o dia segundo a posição das
estrelas, traçaram as linhas cruzadas do decúmano e do cardo orientadas
uma como o curso solar e a outra como o eixo em torno do qual giram os
céus, dividiram o mapa segundo as doze casas do zodíaco de modo que
cada templo e cada bairro recebessem o influxo correto das constelações
oportunas, fixaram o ponto da muralha no qual abrir as portas a fim de
que cada uma enquadrasse um eclipse lunar nos próximos mil anos. (...)
Seguindo com exatidão os cálculos dos astrônomos, Perízia foi edificada;
(CALVINO, 1990, p. 61).

Figura 6 - A cidade de Perízia e sua Seção da esfera.
A figura 6 é um perfil tridimensional da cidade de Perínzia, traçada por linhas cruzadas do
decúmano e do cardo sendo orientada assim como a corda que representa o curso solar seguida
do raio que corresponde ao eixo em que gira em torno do céu. Com sua localização e dia
orientados segundo a posição das estrelas, possui singular semelhança com a geometria espacial,
que estuda o espaço em três dimensões: largura, altura e comprimento. Ela contrasta com a
abordagem sintética da geometria euclidiana, em que certas noções geométricas são
consideradas primitivas, e é utilizado o raciocínio dedutivo a partir de axiomas e teoremas para
obter proposições verdadeiras, onde em sua base circular incluímos as 12 casas do zodíaco,
conforme descrição do viajante Marco Polo, de modo que cada templo e cada bairro recebessem
o influxo correto das constelações oportunas.
G) Cidade de Ândria
7 - Ândria foi construída com tal arte que cada uma de suas ruas segue a
órbita de um planeta e os edifícios e os lugares públicos repetem a ordem
das constelações e a localização dos astros mais luminosos: Antares,
Alpheratz, Capela, as Cefeidas. O calendário da cidade é regulado de
modos que trabalhos e ofícios e cerimônias se disponham num mapa que
corresponde ao firmamento daquela data: assim, os dias na terra e as
noites no céu se espelham. (CALVINO, 1990, p. 63).

Figura 7 - A Cidade de Ândira e a elipse de uma órbita planetária
A cidade de Ândira em sua construção apresenta-se como uma órbita planetária, ou seja,
uma elipse, sendo que os edifícios e os lugares públicos repetem a ordem das constelações das
estrelas e a localização dos astros luminosos, representados por pontos luminosos em azul e
amarelo. Mediante minuciosa regulamentação a vida da cidade flui com a calma do movimento
dos corpos celestes e adquirem a necessidades dos fenômenos não sujeitos ao arbítrio humano,
conforme expressa geometricamente a figura 7.
CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo feita toda a investigação no livro descrito neste artigo concluímos que o autor
apresenta a beleza das cidades, descrevendo-as de forma consistente, visível, exata, rápida e leve.
Com isso, dá a oportunidade dos leitores se perderem por estes locais, formados por teias de
palavras e dotados de um trabalho intelectual fantástico do escritor. Neste ínterim, por se tratar
de uma narrativa descritiva que abrange os elementos das cidades, tornou-se necessário o uso da
geometria para abranger de maneira próxima do real a infraestrutura das cidades, conforme
enredo do livro, evidenciando mesmo sem se ater a conteúdos, à importância da matemática
para nosso cotidiano, estando esta, nas entre linhas da brilhante narrativa de Ítalo Calvino.
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RESUMO
Mesmo com todos os esforços para evitar incidentes,
com o decorrer do avanço tecnológico e da quantidade
de novos utensílios para garantir a segurança e
gerenciamento dos riscos nas indústrias químicas,
acidentes e desastres persistem a acontecer. Isso ocorre
devido ao farto manuseio de produtos inflamáveis ou
tóxicos, com capacidade de causar grandes explosões e
dispersões de nuvens tóxicas, comprometendo o
ambiente de trabalho, uma vez que põem em risco a
vida de inúmeros trabalhadores, além de proporcionar
grandes prejuízos as empresas. Na tentativa de realizar a
análise dos riscos e avaliar se determinada área está
comprometida por algum vazamento de gás, garantindo

assim a segurança dos operários, o presente projeto tem
como intuito idealizar um módulo detector de gases
capaz de informar se está ocorrendo algum vazamento
naquele espaço. Onde, através do microcontrolador
Arduino e quatro sensores de gases, ocorreria o
monitoramento da indústria. Em caso de vazamento, há
a comunicação entre o usuário e o módulo através
mensagem de celular, utilizando a tecnologia GPRS,
diminuindo assim os riscos inerentes em consequência
do manuseio desses produtos nas indústrias químicas e
petroquímicas.

PALAVRAS-CHAVE: Indústrias Petroquímicas, Segurança, Gases Nocivos.

GPRS DEVICE FOR DETECTION OF HARMFUL GAS IN INDUSTRIAL ENVIRONMENTS
ABSTRACT
Even with efforts to prevent incidents, in the course of
technological advancement and the amount of new
tools to ensure the safety and risk management in the
chemical industry, accidents and disasters continue to
happen. This is due to large manipulation of flammable
or toxic products that is capable of causing large
explosions and dispersion of toxic clouds, affecting the
work environment, once jeopardize the lives of
countless workers and providing extensive damage
companies. Trying to make the analysis of risks and
assess whether a area is committed by a gas leak, thus

KEY-WORDS: Petrochemical, Security, Harmful Gas.

ensuring the safety of workers, this project has the
intention to devise a gas detector module to inform
whether a leak is occurring in that space . Where,
through the Arduino microcontroller and four gas
sensors, occur the monitoring industry. In case of
leakage, the communication between the user and the
module via mobile message occurs, using GPRS
technology, thus reducing the risks as a result of
handling these products in chemical and petrochemical
industries.

DISPOSITIVO GPRS PARA DETECÇÃO DE GASES NOCIVOS EM AMBIENTES INDUSTRIAIS
INTRODUÇÃO
Atualmente a principal fonte energética do mundo é o petróleo, tornando-se
extremamente importante não só para combustíveis dos mais diversos veículos de locomoção,
mas também como matéria-prima de diversos produtos comercializados. Entretanto, no estado
em que é obtido, óleo cru, o mesmo não tem muitas aplicações. Por isso, para que seu potencial
energético seja eficaz, o mesmo passa por diversas operações físicas e químicas que garantem o
seu potencial energético, o que é chamado de refino do petróleo.
Contudo, não obstante ao seu enorme potencial, a prospecção do petróleo, seja de
maneira on shore ou off shore, notoriamente oferece enormes perigos, principalmente no que
tange aos riscos de acidentes aos que estão envolvidos nos processos de extração e refino.
Segundo Farias (2010), as indústrias químicas, petroquímicas, principalmente as de
refino do petróleo, apresentam riscos inerentes à utilização e ao manuseio de produtos
inflamáveis, corrosivos e tóxicos que podem ter o potencial de causar explosões, incêndios e
dispersões tóxicas com graves consequências às pessoas, à propriedade e ao meio ambiente.
Em 1981, ocorreu o mais grave acidente da Revap (Refinaria Henrique Lage, em São José
dos Campos, SP) que custou a vida de dez trabalhadores devido ao vazamento de gás sulfídrico.
Neste episódio, todos aqueles que foram atingidos pelo gás imediatamente perderam a
consciência.
Nos dias atuais, a preocupação com o monitoramento dos gases tóxicos em refinarias de
petróleo tornou-se foco de uma grande quantidade de pesquisas. Isso se deve à ameaça nas
indústrias representada por gases como o sulfeto de hidrogênio, a amônia, o gás liquefeito de
petróleo e o monóxido de carbono.
O sulfeto de hidrogênio (H 2 S), também denominado gás ácido ou gás sulfídrico, além
bastante inflamável, é incolor, extremamente tóxico, corrosivo e mais denso que o ar. Tornandoo assim, extremamente perigoso (SANDRES; MAINIER, 2009).
Na indústria de petróleo, a principal fonte do H 2 S ocorre tanto durante o refino do
petróleo, quanto durante os tratamentos de gás natural. Devido a sua natureza tóxica,
dependendo da concentração em que forem expostos, o sulfeto de hidrogênio é pode causar
desde irritação nos olhos, até, em casos mais graves, paralisar o sistema nervoso e respiratório
dos seres humanos, podendo causar sua morte em poucos minutos. Assim, caso haja um
acidente envolvendo vazamento de sulfeto de hidrogênio, as consequências podem alcançar
enormes proporções, colocando em risco não só a vida humana, como o patrimônio industrial e
o meio ambiente (SANDRES; MAINIER, 2009).

A amônia (NH 3 ) é outro exemplo de risco no ambiente das petrolíferas. Isso porque faz
parte dos produtos básicos usados no refino de petróleo, podendo gerar riscos à saúde por ser
corrosivo para pele, olhos, vias aéreas superiores e pulmões. Representando outro risco, há o gás
liquefeito de petróleo, mais conhecido como GLP, o qual é um produto derivado de petróleo de
consumo mais popular. Por tratar-se de uma mistura de gases, a exposição é principalmente por
via inalatória. O aumento da concentração de GLP desloca o ar atmosférico, diminuindo a
quantidade de oxigênio disponível o que pode levar à asfixia em ambientes fechados (CETESB,
2010).
Em virtude desses problemas, o projeto em questão consiste em minimizar os acidentes
com gases nocivos e inflamáveis através de um dispositivo capaz de detectar e alertar os
trabalhadores dos riscos apresentados nas petrolíferas. Para tal, o dispositivo constitui-se em
sensores de gás, shield GPRS (General Packet Radio Service) e uma plataforma de controle e
prototipagem prática – o Arduino. Através do Arduino é efetuada toda a programação para a
detecção dos gases por meio de sensores, que por sua vez são capazes de determinar a
concentração em ppm (partes por milhão) desses gases. Para transmissão dos dados da
plataforma, utilizamos um shield GPRS integrado ao Arduino, com o qual pode-se fornecer uma
maneira de usar a rede de telefonia celular. Desta forma, pode-se enviar um alerta via
mensagem de texto à todos trabalhadores da petrolífera, caso haja detecção de vazamento de
gases tóxicos, informando o local e o tipo do gás, a fim de prevenir acidentes.
Com o intuito de garantir a mobilidade da plataforma para abranger a maior área possível
de uma petrolífera, a mesma poderá ser acoplada ao módulo detector, um dispositivo
locomotor. Nos últimos anos, uma tecnologia tem sido amplamente difundida, os drones, o quais
compreendem um veículo aéreo não tripulado. Esses veículos vêm ganhando cada vez mais
espaço na indústria e no comércio, realizando desde o mapeamento e monitoramento até o
transporte de cargas, sendo portanto, propício a serem utilizados no projeto.
Além disso, a utilização destes drones é muito benéfica do ponto de vista ambiental, haja
vista que as refinarias são grandes geradoras de poluição. Pois, elas consomem grandes
quantidades de água e de energia, produzem grandes quantidades de despejos líquidos, liberam
diversos gases nocivos para a atmosfera e produzem resíduos sólidos de difícil tratamento e
disposição. Portanto, o monitoramento dos diversos processos que envolvem a extração e refino
podem reduzir os riscos de falhas, como o vazamento de gás sulfídrico, um composto corrosivo e
venenoso, gerador do acidente de 1981 citado acima.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para uma melhor compreensão da confecção do projeto, o mesmo pode ser dividido em
três partes: sensoriamento remoto dos gases; transmissão dos dados e programação do
microcontrolador. As ferramentas de estudo do projeto consistem numa plataforma de
prototipagem chamada arduino, a qual será utilizada como base para a programação, além de
outros itens eletrônicos que serão descritos mais a frente, como sensores e shield GPRS.
SENSORIAMENTO REMOTO DOS GASES
Um dos sensores utilizados no projeto foi o MQ-2, um sensor de gás semicondutor que
detecta a presença de gases combustíveis e fumaça em uma concentração de 300 a 10000 ppm.
Esse dispositivo dispõe de uma simples interface analógica e requer apenas um pino de entrada
analógica do Arduino, sendo alimentada pelo próprio microcontrolador por uma tensão de 5 V.
O sensor MQ-2 possui uma alta sensibilidade ao GLP, gás liquefeito de petróleo, capaz de
causar asfixia por “empurrar” o oxigênio do ambiente e que se encontra. Além disso, esse sensor
é eficaz a outras substâncias tóxicas ou inflamáveis, como butano, álcool, monóxido de carbono
e metano. A tabela abaixo mostra o limite de exposição ocupacional ao GLP instituído por três
órgãos: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), National Institute
for Occupational Safety and Health (NIOSH) e Occupational Safety & Health Administration
(OSHA).
Tabela 01 - Limite de exposição ocupacional ao GLP.

COMPONENTE
GLP

TLV - TWA

REL - TWA

PEL - TWA

(ACGIH, 2001)

(NIOSH)

(OSHA)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

1000

1000

1000

O outro sensor utilizado no projeto é o ME3 – H2S, capaz de detectar sulfeto de
hidrogênio.
Segundo pesquisas de Beauchamp et al. (1984, apud ACGIH, 1992), os seres humanos
podem perder a capacidade de sentir o odor de H 2 S em concentrações acima de 100 a 150 ppm
(140 – 210 mg/m3), provavelmente devido a uma fadiga olfativa. Este é um caso perigoso, pois
não pressentem o perigo da toxicidade aguda do sulfeto de hidrogênio no sistema nervoso e no
pulmão. A intoxicação letal por sulfeto de hidrogênio ocorre em concentrações de 1000 a 2000

ppm (1390 a 2780 mg/m3), devido à paralisia do centro respiratório e consequentemente, a
parada cardiorrespiratória, e consequentemente a morte.
Os outros dois sensores constituintes do projeto são: MQ-135 e MQ-7, respectivamente,
sensor de amônia e sensor de monóxido de carbono, os quais foram adicionados à plataforma
por serem comuns no refino do petróleo e por serem toxico, levando à asfixia, no caso do
monóxido, e à irritação e corrosão de pele, olhos e vias aéreas, no caso da amônia. Segundo as
Normas Regulamentadoras, aplica-se o disposto na NR-13 (1978) considerando-se o limite de
tolerância da amônia 20 ppm e a NBR 12543 (1999), limite de 10 ppm para o monóxido de
carbono.
TRANSMISSÃO DE DADOS
Visando a transmissão dos dados da plataforma, utilizamos um shield GPRS integrado ao
Arduino para, dessa forma, obter uma maneira de usar a rede de telefonia celular com finalidade
de enviar e receber dados por mensagens de texto – SMS (Short Message Service). Nele será
colocado um cartão SIM, um chip comum para telefone celular, para que, caso haja detecção de
vazamento de gases tóxicos, seja enviada uma mensagem de texto aos trabalhadores da
petrolífera informando o local e o tipo de gás, e, dessa forma, prevenir acidentes, tanto no que
diz respeito à integridade física dos trabalhadores quanto para a integridade estrutural das
instalações (Figura 02).

Figura 02 - Arduino com shield GPRS.
PROGRAMAÇÃO DO MICROCONTROLADOR
O arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre, projetada com
um microcontrolador Atmel AVR de placa única, com suporte de entrada/saída embutido.
Aplicamos essa plataforma como controle para o sensoriamento e detecção.

Para a implementação do código no microcontrolador Atmel presente no Arduino
utilizou-se a IDE do Arduino, versão 1.0.7. Este software de edição, compilação e gravação do
código de funcionamento também é baseado em software livre. Uma das grandes vantagens de
utilizar este software é que praticamente todos os comandos utilizados em C e C++ podem ser
adotados. A Figura 03 a seguir mostra a captura de tela de interface de programação utilizada.

Figura 03 - Interface de desenvolvimento do Arduino.
O algoritmo usado foi bastante prático, cada sensor necessita de apenas uma porta
analógica do arduino, através dela se obtém a quantidade, em ppm, do gás. As fontes
empregadas neste artigo mostram as quantidades a qual o gás se torna nocivo, com isso é
enviada uma mensagem por meio da shield GPRS, caso a concentração seja além da permitida,
para os celulares dos trabalhadores, a qual tem o número registrado para o envio da informação.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O projeto nos rendeu resultados satisfatórios e, além disso, apresentou clara possibilidade
de expansão no que diz respeito aos sensores relacionados à quantidade de gases tóxicos e
inflamáveis. Podendo, ainda, adicionar-se ao dispositivo outro leque de necessidades para

monitoramento das áreas de risco, tais como câmeras e sensores de temperatura. Os quais iriam
realizar o monitoramento em paralelo, tanto do vazamento de gases, quanto do aquecimento
dos tanques das indústrias petroquímicas, podendo assim, evitar possíveis superaquecimento
dos mesmos.
É perceptível que, além do fácil manuseio, o protótipo se mostrou leve e compacto,
tornando-se propício para seu acoplamento no dispositivo de transporte escolhido pelo grupo. O
próximo passo consiste na integração módulo detector de gases a um veículo de locomoção, para
dar assim uma maior autonomia ao detector de gases. Visto que, dessa forma, o mesmo poderá
ser utilizado tanto de maneira estática, ficando fixo em um ponto pré-determinado, quanto de
maneira dinâmica, se locomovendo de forma controlada pelo ambiente proposto.
CONCLUSÃO
Em razão de todos os aspectos apresentados, constata-se que o principal objetivo do
projeto foi atingido, uma vez que, baseado na utilização de sensores de gás e tecnologia de
comunicação, conseguiu-se criar um meio para garantir a segurança e a minimização dos
incidentes em indústrias petrolíferas. Como sugestão para trabalhos futuros, com o objetivo de
diminuir as chances de acidente e aumentar a área de monitoramento, sentiu-se a necessidade
do desenvolvimento de um veículo de transporte não tripulado, o qual poderia ser terrestre ou
aéreo.
Sendo assim, ao realizar a continuidade do trabalho, acoplando o módulo de detecção de
gases a um veículo, promoveríamos um avanço no projeto, onde, ao contrário do que ocorre
atualmente, o módulo não funcionaria somente de modo estático, mas sim de modo dinâmico,
realizando a ronda periódica em todo o ambiente industrial.
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RESUMO
A compra de equipamentos de ar condicionado para
uma instituição de ensino necessita estar baseada na
premissa de melhor relação custo benefício com
respeito ao meio ambiente. O trabalho ora apresentado
propôs analisar cada estágio da vida útil dos
condicionadores de ar de uma instituição de ensino,
desde sua aquisição até seu descarte avaliando as
etapas de funcionamento, manutenção e troca sob a
ótica das ferramentas ambientais como a Análise do
Ciclo de Vida e a logística reversa. Para o estudo foi
realizado um inventário dos condicionadores de ar e a

verificação das manutenções dos equipamentos ao
longo de sua vida útil. Os resultados mostraram que as
marcas presentes em sua maioria sofreram um menor
número de manutenções como: troca de filtros,
lavagens e troca de palhetas, apresentando menor
resistência mecânica. Como não há programa de
descarte dos condicionadores e as empresas produtoras
do produto ainda não possuem programa de logística
reversa, a decisão de compra dos condicionadores de ar
deve estar baseada principalmente considerando o
melhor rendimento econômico e ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: gestão ambiental, ar condicionado, análise de ciclo de vida, logística reversa

AIR CONDITIONING IN A EDUCATIONAL INSTITUTION IN MANAUS - ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT APPROACH
ABSTRACT
The purchase of air conditioning equipment for
an educational institution needs to be based on the
premise most cost benefit with respect to the
environment . The work presented proposed to examine
each stage of air conditioner’s life from an educational
institution since its acquisition to its disposal assessing
stages of operation, maintenance and replacement from
the viewpoint of environmental tools such as Life Cycle
Analysis and reverse logistics . To study an inventory of
air conditioners and maintenance check of the

equipment over its useful life was done. The results
showed that the marks present on the majority suffer
fewer maintenance such as filter changes , washes and
return vane , with lower mechanical resistance. Since
there is no disposal program conditioners and
companies of the product have not yet reverse logistics
program, the decision to purchase air conditioners
should be based primarily considering the best
economic and environmental performance

KEY-WORDS: environmental management, air conditioning, life cycle analysis, reverse logistics

AR CONDICIONADO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM MANAUS – UMA
ABORDAGEM DE GESTÃO AMBIENTAL
INTRODUÇÃO
A gestão ambiental é tema em destaque desde a década de 1970 no Brasil e no mundo. A
conscientização da sociedade de sua necessidade vem aumentando ano a ano. Donaire (1999),
afirma que o foco da Gestão Ambiental é ordenar as atividades humanas de forma que o impacto
seja o menor possível sobre o meio ambiente. A organização dessas ideias vai da escolha das
melhores técnicas e ferramentas da qualidade até o cumprimento da legislação e a alocação
correta de recursos humanos e financeiros. Como ferramentas de gestão ambiental pode-se
citar: Análise de Ciclo de Vida (ACV), Sistema de Gestão Ambiental (SGA), Produção mais Limpa
(P+L), Logistica Reversa e o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos.
Nas organizações os sistemas de condicionamento de ar ou utilização de aparelhos de ar
condicionado são um dos grandes aliados do conforto, comodidade e qualidade de vida em
praticamente todas as situações do dia a dia. A compra de equipamentos de ar condicionado
para uma organização deve estar fundamentada na melhor relação custo benefício. Para isto, a
escolha dos equipamentos com melhor performance serão aqueles que tiverem uma maior vida
útil com menor custo de manutenção e puder ser descartados de forma segura para o meio
ambiente, como a implantação da Logística Reversa por parte dos fabricantes.
Para Cherebe (1997) a Análise de Ciclo de Vida de um produto consiste em uma
ferramenta de avaliação que visa os aspectos ambientais conciliando os impactos causados por
determinado produto, demonstrando etapas que seguem desde a retirada das matérias-primas
para a fabricação do produto até a disposição final.
“O conceito de ciclo de vida tem-se estendido para além de um simples método para
comparar produtos, sendo atualmente visto como uma parte essencial para conseguir objetivos
mais abrangentes, tais como sustentabilidade”. (CURRAN, 1999). Um dos primeiros estudos
quantificando as necessidades de recursos, emissões e resíduos originados por diferentes
embalagens de bebidas foram conduzidos pelo "Midwest Research Institute" (MRI) para a
Companhia Coca Cola em 1969. Este estudo nunca foi publicado devido ao caráter confidencial
do seu conteúdo, sendo, no entanto utilizado pela companhia, no início dos anos setenta como
um “input” nas suas decisões sobre embalagens. O interessante do trabalho da Coca-Cola foi
demonstrar que as garrafas de plástico não eram piores, do ponto de vista ambiental, do que as
de vidro. Anteriormente, os plásticos tinham a reputação de um produto indesejável em termos
ambientais, tendo o estudo REPA demonstrado, que esta reputação era baseada em más
interpretações (Hunt e Franklin, 1996).
As informações coletadas na ACV e os resultados de sua análise e interpretações podem
ser úteis para tomada de decisão, na seleção de indicadores ambientais relevantes para avaliação
de desempenho de produtos ou processos e/ou planejamento estratégico.
A Logística Reversa é a área da logística que trata dos aspectos de retorno de produtos,
embalagens ou materiais ao seu centro produtivo e é também uma das ferramentas da gestão
ambiental que aliada com a ACV traz grandes benefícios ao meio ambiente.

Segundo Gonçalves e Marins (2006), antes de se conceituar Logística Reversa, se deve
atentar para três aspectos relevantes com respeito a produtos e suas respectivas embalagens: (1)
do ponto de vista logístico: o ciclo de vida de um produto não se encerra com a sua entrega ao
cliente. Produtos que se tornam obsoletos, danificados ou não funcionam devem retornar ao seu
ponto de origem para serem adequadamente descartados, reparados ou reaproveitados; (2) do
ponto de vista financeiro: existe o custo relacionado ao gerenciamento do fluxo reverso, que se
soma aos custos de compra de matéria-prima, de armazenagem, transporte, e estocagem e de
produção, já tradicionalmente considerados na Logística; e (3) do ponto de vista ambiental:
devem ser considerados e avaliados, os impactos do produto sobre o meio ambiente durante
toda sua vida. Este tipo de visão sistêmica é importante para que o planejamento da rede
logística envolva todas as etapas do ciclo do produto. Então, é interessante analisar uma situação
do ponto de vista holístico (como uma combinação dos três pontos de vista acima descritos) para
permitir o planejamento da rede logística de forma a englobar todas as fases do ciclo de vida dos
produtos, os custos associados e os impactos ambientais decorrentes.
O trabalho propôs analisar cada estágio da vida útil dos condicionadores de ar de uma
instituição de ensino, desde sua aquisição até seu descarte avaliando as etapas de
funcionamento, manutenção e troca de filtros, sob a ótica das ferramentas ambientais como a
Análise do Ciclo de Vida e a Logística Reversa.
MATERIAS E MÉTODOS
A abordagem do estudo foi qualitativa/quantitativa, por apresentar características de
ambos os tipos, visto que pretendeu acumular dados e quantificá-los para posteriormente
analisar as causas e efeitos do fenômeno em questão, tornando essa análise mais completa e
global (SILVA; MENEZES, 2001).
No primeiro momento deste estudo foi utilizado como meio de investigação a pesquisa
bibliográfica realizada em base de dados de periódicos científicos internacionais e nacionais, de
teses e dissertações, com credibilidade científica, como SCIELO, EBESCO, Periódicos CAPES, e
bancos de dissertações e teses de universidades nacionais e internacionais.
Os procedimentos metodológicos utilizados foram pesquisa descritiva e análise
documental. Nesta pesquisa foram utilizados dados provenientes de fontes primárias e
secundárias, como os dados disponibilizados pela instituição estudada e registros fotográficos.
O trabalho foi dividido em duas etapas: Na primeira foi feito um inventário dos
equipamentos instalados na unidade de ensino utilizando os arquivos do setor de manutenção da
instituição, os condicionadores de ar utilizados na unidade de ensino foram quantificados e
classificados por marca, modelo, tempo de vida, modo de descarte e destino do material
descartado. O planejamento para o inicio do inventário foi demarcar as primeiras áreas para
análise com acesso a planta-baixa para melhor visualização. A documentação relativa à compra,

instalação, manutenção dos equipamentos e troca dos mesmos foi solicitada por meio de
documentação à gerencia de manutenção da unidade. Os relatórios de manutenção não foram
disponibilizados na totalidade, porém forneceu alguns dados que possibilitou a avaliação da vida
útil de cada equipamento, as manutenções preditivas e corretivas , quando foram feitas trocas
de filtros, trocas de mangueiras, gás refrigerante utilizado, material de fabricação do
condicionador de ar, etc.
Na segunda etapa foi realizada uma avaliação quali/quantitativa com os dados
inventariados: Os dados foram avaliados seguindo os critérios de separação por: marca, modelo,
potência, data da compra, data do descarte, número de manutenções ao longo da vida útil e tipo
de manutenção. Para que não se divulgasse os nomes das marcas de condicionadores sem a
permissão da instituição se convencionou a nomenclatura de Marcas A, B, C, D, E, F, G, H.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O inventário dos aparelhos de ar condicionado foi realizado com base nos dados
fornecidos pela instituição de ensino. Pelo inventário foi observado que existe uma variação
grande de marcas e modelos de ar condicionado (Figura 1 e Figura 2). Isto provavelmente se deva
a compra que nas instituições federais é feita por licitação - Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal; Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010. Art. 2º: As obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as
hipóteses previstas nesta lei.
A licitação restringente exige um projeto básico detalhado para que se possa efetivar uma
compra baseada nos aspectos de durabilidade, eficiência e conforto térmico, além da potência
que se deve à adequação do ar condicionado à área na qual será instalado. A potência instalada
na instituição varia de 7500 BTU a 90.000 BTU. (Figura 1).
Na figura 2 verifica-se que a marca A foi a mais comprada nos últimos anos. Observou-se
também uma troca do modelo de ar condicionado de janela para o modelo Split (Figura 3).
Os relatórios de manutenção da empresa terceirizada disponibilizados pelo setor
responsável pela manutenção, não foram adequados para a avaliação do tempo de vida de cada
marca e modelo de ar condicionado, porém ficaram bastante evidenciados, na frequência de
manutenções corretivas, que as marcas B, D e H são as que sofrem mais manutenção, enquanto a
marca A é a que passa por menos manutenção. Outro fato relevante é que os equipamentos de
maior capacidade têm vida útil maior que os menores, o que reforça a tese de que se bem

calculados os equipamentos terão mais eficiência em regime de trabalho ideal e não
sobrecarregados.

Figura 1: Capacidade térmica dos condicionadores de ar instalados na instituição.
Fonte: Setor de manutenção – 2013

Figura 2: Marcas de aparelhos de ar condicionados instalados na instituição pesquisada.
Fonte: Setor de manutenção da instituição – 2013

Figura 3: Modelos de refrigeradores instalados na instituição
Fonte: Setor de manutenção – 2013
Segundo recomendações da Eletrobrás/PROCEL (2005), para a correta seleção do
equipamento deverá ser elaborado projeto básico considerando os seguintes itens: condições
climáticas da cidade (Norma ABNT-NBR 6401), condições de projeto para o recinto como
temperatura, umidade relativa, área de piso, paredes e divisórias do recinto, orientação à
fachada, fontes internas de dissipação e outros elementos que influenciam na carga térmica do
recinto.
De acordo com o setor de manutenção, os condicionadores, depois de sua vida útil de
funcionamento, quando em boas condições são enviadas a instituições de caridade por meio de
doação. Quando não estão mais em condições de funcionamento são estocados no pátio da
instituição ou desmanchados e as peças reutilizadas para as aulas praticas dos alunos ou
descartadas (Figura 04). Percebe-se que não há uma política na instituição de reutilização,
reavaliação e descarte destes materiais.
Analisando o produto condicionador de ar sob a ótica da ferramenta ambiental ACV podese dizer que se não houver um programa de gerenciamento dos produtos pelo fabricante, os
consumidores finais ficam impossibilitados de aplicar qualquer ferramenta ambiental na medida
em que não há orientação clara de descarte. Ao se buscar esta informação junto aos fabricantes,
as respostas sempre são vagas e os endereços para reciclagem ou reaproveitamento são oficinas
que não sabem bem o que fazer. Quanto à ferramenta de logística reversa, além de não haver o
programa por parte dos fabricantes, a instituição não terá alternativa senão descartar
adequadamente condicionadores inutilizados.

Figura 4: Sucata de ar condicionado armazenado na instituição
Fonte: Setor de manutenção – 2013
Como gerenciar os equipamentos desde a compra até o descarte? Com uma licitação
sustentável, manutenção preditiva e preventiva e a ferramenta de logística reversa adotada pelos
fabricantes. Estas questões ficaram evidenciadas no desenvolvimento deste trabalho.
O conceito de licitação sustentável segundo Santiago (2009) é o procedimento que
permite a introdução de critérios ambientais, sociais e econômicos nas aquisições de bens,
contratações de serviços e execução de obras, tendo por fim o desenvolvimento da sociedade em
seu sentido amplo e a preservação de um meio ambiente equilibrado.
Santos e Barki, 2011 alertam que apesar de não haver definição legal de licitação
sustentável – que é uma expressão cunhada doutrinariamente – há leis federais, decretos
estaduais e, inclusive, Instrução Normativa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
disciplinando sua aplicabilidade (ONU, 2008). Uma licitação é sustentável nas diversas fases da
contratação: previamente no planejamento do que e como contratar; na opção por um bem ou
serviço que, comparativamente a outro, gere menos danos ao meio ambiente; na exigência de
observância de legislação ambiental incidente, na fiscalização contratual e na destinação
ambiental adequada dos resíduos que decorreram da contratação.
As manutenções preditivas e preventivas são regularmente executadas pela empresa
terceirizada contratada pela instituição de ensino. O que ajuda nas decisões de compras
licitatórias sustentáveis desde que os eventos sejam armazenados, avaliados e sirvam de
indicadores gerenciais para o projeto de aquisição de novos equipamentos.

CONCLUSÃO
Com base no estudo realizado na instituição de ensino pode-se inferir que a Análise do
Ciclo de Vida como ferramenta de gestão ambiental permite o estudo das fases de vida do
produto sem auxiliar, no entanto, na solução do problema de descarte do mesmo. O
desenvolvimento de um sistema de gerenciamento ambiental integrado com a produção do
equipamento seria adequado para a solução dos problemas ambientais de forma mais ampla e
irrestrita. Neste caso a empresa compradora teria opções de justificativa de compra baseados
nos ACV e na eficiência e durabilidade do produto. Para isto, porém necessita-se de políticas
públicas que facilitem a aquisição sustentável utilizando a ACV como ferramenta gerencial
efetiva. De qualquer modo, a instituição, ao adotar um sistema de licitação sustentável com base
nos relatórios do setor de manutenção pode minimizar os problemas de gestão dos seus
equipamentos no descarte de seus resíduos sólidos.
AGRADECIMENTOS
Ao IFAM pelo aporte financeiro oportunizando a execução do trabalho com bolsa de
Iniciação Cientifica (PIBIC). À Gerência de Manutenção do Campus pela liberação dos relatórios
de manutenção para o inventário realizado no trabalho.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANDRADE, R. O. B.; TACHIZAWA, T.; CARVALHO, A.B. Gestão Ambiental: enfoque estratégico
aplicado ao Desenvolvimento Sustentável. São Paulo: Makron Books, 2000.
CARLOS EDUARDO LUSTOSA DA COSTA - As licitações sustentáveis na ótica do controle externo.
Especialização em auditoria e controle governamental. Artigo apresentado ao Instituto Serzedello
Corrêa – ISC/TCU, como requisito parcial à obtenção do grau de Especialista em Auditoria e
Controle Governamental. Brasília. DF. 2011.
CHEHEBE, J.R. Análise de ciclo de vida de produtos: Ferramenta gerencial da ISO
14000/J.R.Chehebe-Rio de Janeiro: Qualitymark Ed.,CNI,1997.COLTRO, L. A aplicação da Análise
de Ciclo de Vida no Brasil. Revista Meio Ambiente Industrial. São Paulo – SP. Edição: 42. N. 41,
Ano: VII, p. 72-80, 2003.
LEITE, P. R. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
RIBEIRO, Paulo Henrique. Modelagem de Sistemas de Produto em Estudos de Avaliação do Ciclo
de Vida – ACV. Universidade de São Paulo. Dep. Engenharia Química Dissertação (Mestrado). São
Paulo, 2004.
SCHABBACH, R. 2000. Avaliação e desenvolvimento de produtos eletroeletrônicos orientados ao
meio ambiente. Mestrado Profissionalizante em Engenharia. PPGEP. UFRGS. 2000.
SEPRONE 2009. Proposição de um sistema de benchmarking para cadeias produtivas. Carmo, B.
B. T.; Jaguaribe, P. H. L.; Albertin.M.R.; Aragão, D. Fortaleza, 2009.

ZANGHELINI, G.M.; ALVARENGA, R.A.F.de; SOARES, S.R. Análise de Ciclo de Vida de um
reservatório de ar componente de um compressor de ar. 2º Congresso Brasileiro em Gestão de
Ciclo de Vida de Produtos e Serviços. Florianópolis, SC. 2010.

PANORAMA ACADÊMICO DO ENVELHECIMENTO E DA VELHICE NO MARANHÃO: mapeamento
da produção científica de cursos de instituições de ensino superior de São Luís, MA
1

1

P. V. M. S. de Oliveira (IC)¹ ; T. Campos (PQ)
Instituto Federal do Maranhão (IFMA) - Campus São Luís Centro Histórico – Departamento de Ensino Superior
de Tecnologia - e-mail: pv_mso@hotmail.com; terezinha@ifma.edu.br

(IC) Iniciação Científica
(PQ) Pesquisador

RESUMO
Nesta comunicação apresenta-se o panorama
acadêmico do envelhecimento e da velhice no
Maranhão com base em produção científica gerada por
trabalhos de conclusão de curso (TCC’s) de cursos de
instituições de ensino superior localizadas na cidade de
São Luís, MA. Metodologicamente tratou-se de uma
investigação de natureza quantitativa descritiva com
matizes qualitativa, de caráter exploratório, cujo
itinerário seguiu as etapas de construção do referencial
teórico; coleta de dados nas IES; tratamento dos dados
levantados; análise e interpretação dos resultados
obtidos, realizados à luz da abordagem teórica. Entre os
resultados alcançados ao final do projeto está à
cartografia da pesquisa em envelhecimento e da velhice

no Maranhão, inicialmente com foco na capital do
Estado, perante a qual foi possível identificar
tendências, tipificar e hierarquizar dados e apontar
lacunas. A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do
Programa de Bolsa Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica – PIBIC/Fundação de Amparo à
Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
do Maranhão-FAPEMA e Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão-IFMA.

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento. Produção Acadêmica. Mapeamento.

SCHOLARLY OVERVIEW OF AGING AND OLD AGE IN MARANHÃO: mapping of scientific
production courses of higher education institutions of São Luís, MA.
ABSTRACT
This communication analyzes the academic
landscape of aging and old age in Maranhão based on
scientific production generated by completion of course
work ( TCC 's) courses of higher education located in the
city of São Luís, MA institutions. Methodologically
treated in a descriptive quantitative research with
qualitative nuances, exploratory, whose itinerary
followed the steps of constructing the theoretical
framework; data collection in HEIs; processing of data
collected; analysis and interpretation of the results,
KEY-WORDS: Aging. Academic Production. Mapping.

carried out in the light of the theoretical approach.
Among the results achieved at the end of the design is
the mapping of research on aging and old age in
Maranhão, initially focusing on the state capital, before
which it was possible to identify trends, define and
prioritize data gaps and point. The research was
conducted under the Scholarship Program Scholarship
Program for Scientific Initiation - PIBIC / FAPEMA and
IFMA.

PANORAMA ACADÊMICO DO ENVELHECIMENTO E DA VELHICE NO MARANHÃO:
mapeamento da produção científica de cursos de instituições de ensino superior de São Luís,
MA
INTRODUÇÃO
O estudo, em linhas gerais, consistiu em mapear a produção acadêmica relacionada a temas
gerontológicos investigados em diversas áreas do conhecimento e organizados em trabalhos
de conclusão de cursos de graduação e pós-graduação de instituições de ensino superior,
localizadas na cidade de São Luís (MA). Partiu-se do pressuposto que pensar formas de
analisar o envelhecimento e a velhice é um objetivo que diversos pesquisadores têm
almejado com mais intensidade desde a última década do século XX. Isto se coloca no bojo
das questões decorrentes da significativa visibilidade o envelhecimento tem alcançado em
amplitude mundial.
No Brasil, em 2010, os maiores de 60 anos representavam 10,8% da população, ou cerca de
20,5 milhões de pessoas. Atualmente, os idosos são 12,6% da população, ou 24,85 milhões
de indivíduos e em 2025 o Brasil chegará ao 6º lugar, com um quantitativo de cerca de 34
milhões de idosos (IBGE, 2010).
No Maranhão a existência de dados precisos e fidedignos é incipiente, sendo restrita, em sua
fonte de mais fácil acesso, às informações estatísticas geradas pelo IBGE, conforme ilustra a
Tabela abaixo:
Tabela 1 – População de 60 anos e mais – Brasil, Região Nordeste e Maranhão/Censo 2010

População
residente
total

Brasil
Nordeste
Maranhão

População
idosa
residente
total
190.755.799
53.081.950
6.574.789

População idosa residente total por grupo de idade

20.590.599
5.456.177
568.681

60- 64
65 - 69
70 - 74
6.509.199 4.840.810 3.741.637
1.646.160 1.268.305 1.006.642
172.343
137.101
106.371
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Elaboração: OLIVEIRA, P. V. M. S. de; CAMPOS, T. (2012).

75 - 79
2.563.448
666.524
71.217

80 e mais
2.935.585
868.546
81.649

Se por um lado o aumento da longevidade deve ser compreendido como uma conquista
social, um progresso da medicina e da tecnologia, por outro tem sido encarado também com
preocupação, colocando novos desafios às gestões públicas e a sociedade em geral. As
abordagens, para além das questões de ordem demográfica, convergem, neste sentido, para
um ponto comum: a multidimensionalidade que remete ao significado de envelhecer como
um “o processo de mudanças universais pautados geneticamente para a espécie e para cada
indivíduo [...] dependente de eventos de natureza [...] biológica, sócio-histórica e
psicológica”, o significado de velhice como “a última fase do ciclo vital, delimitada por
eventos de natureza múltipla, incluindo perdas psicológicas, afastamento social, restrição em
papéis sociais e especialização cognitiva” e os indivíduos velhos e velhas que, “por
convenções sociodemográficas, são assim categorizados por vivenciarem essa fase a partir

dos 60 anos nos países em desenvolvimento e 65 naqueles desenvolvidos” (NERI, 2005, p.
114-115).
Esta compreensão abre espaço para a geração de conhecimento em diferentes áreas do
saber que tomam o universo do envelhecimento e da velhice como objetos de estudo, cuja
relevância é amparada exatamente no panorama que qualifica sua heterogeneidade frente à
diversidade de elementos que intervém em sua configuração em termos pessoais e
ambientais, possibilitando reflexões amplas de significados, consequência da própria
amplitude que o tema demanda (Fernández-Ballesteros; Corraliza, 2000). Assim, na
perspectiva de elaborar uma cartografia da pesquisa em envelhecimento e da velhice no
Maranhão, inicialmente com foco na capital do Estado, perante a qual seja possível
identificar tendências, tipificar e hierarquizar dados e apontar lacunas, que direcionou-se o
presente estudo.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo caracterizou-se como exploratório-descritivo, com abordagem de natureza
quantitativa (Richardson, 1999). Utilizou-se como amostra a produção científica de cursos de
graduação e pós-graduação, classificados segundo Áreas do Conhecimento e suas
hierarquias (CAPES), no período de 1990 a 2012 e que trouxessem em seus títulos e/ou
subtítulos palavras do universo gerontológico: envelhecimento, velhice, idoso, terceira
idade, velho e afins. Foram levantados 224 (duzentos e vinte e quatro) TCC’s. A pesquisa foi
conduzida na cidade de São Luís, MA, em espaços de instituições de ensino superior,
públicas e privadas 1. Uma matriz de levantamento de dados foi desenvolvida com base em
categorias gerais (área do conhecimento e hierarquias, nível acadêmico) e específicas (linha
de pesquisa, assunto/tema, ano, quantidade, IES, publicação, descritores, metodologia
utilizada, gênero do pesquisador).
A operacionalização do estudo propriamente dito considerou etapas de Revisão
bibliográfica; Pesquisa de campo; Sistematização, análise e interpretação dos dados
levantados. A partir de análise descritiva com uso de programas específicos (Word/Windows
e Excel/Windows 2007) e literatura de referência buscou-se a compreensão das informações
catalogadas, propiciando respostas aos objetivos propostos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período de novembro de 2012 a agosto de 2013 foram coletados 224 (duzentos e
vinte e quatro) TCC’s em 5 (cinco) instituições de ensino superior (IES); destas, 4 (quatro)
eram de natureza privada e 1 (um), pública. O quantitativo de produção das instituições
particulares pesquisadas foi de 49,55% e da pública correspondeu a 50,45% dos trabalhos
levantados. Dados relevantes a serem considerados são os relativos às produções por curso
de forma geral, destacando-se as áreas de Serviço Social com 64 TCC’s (26,22%), Educação
Física, com 41 trabalhos (16,80%), Gerontologia, com 38 TCC’s (15,58%) e Terapia
Ocupacional com 25 trabalhos (10,24%), conforme revela a Tabela 2.
1

Faculdade Santa Fé (GSF); Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB); Faculdade Santa Terezinha (CEST);
Faculdade Estácio de São Luís (ESTÁCIO); Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Tabela 2: Distribuição geral de cursos com TCC’s sobre temas gerontológicos
Áreas/Cursos
Nº. de TCC’s
%
IES
Ciências Sociais
02
0,82
UFMA
Direito
08
3,28
UFMA – ESTÁCIO
Enfermagem
08
3,28
CEST – ESTÁCIO
Educação Artística
05
2,04
UFMA
Fisiologia do Exercício e da Atividade
02
0,82
CEST
Física no Envelhecimento
Fisioterapia
04
1,63
CEST
Fonoaudiologia
04
1,63
CEST
Gerontologia
38
15,58
GSF
Hotelaria
04
1,63
UFMA
Educação Física
41
16,80
UFMA – UNDB
Nutrição
09
3,70
CEST
Pedagogia
09
3,28
UFMA – GSF
Psicologia
03
1,22
UFMA
Psicomotricidade
01
0,40
GSF
Psicopedagogia
01
0,40
GSF
Saúde da Família
01
0,40
CEST
Serviço Social
64
26,22
UFMA
Terapia Ocupacional
25
10,24
CEST
Turismo
08
3,28
ESTÁCIO – UFMA
Total
224
100,0
Fonte: OLIVEIRA, P. V. M. S. ; CAMPOS, T. (2013)

Nível Acadêmico
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Especialização
Graduação
Graduação
Especialização
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Graduação
Especialização
Especialização
Especialização
Graduação
Graduação
Graduação
--

O estudo organizou os dados com base na distribuição das produções segundo o Nível
Acadêmico, onde constatou-se que na Graduação foram gerados quatro vezes mais
trabalhos que na Pós-graduação (lato sensu): 181 TCC’s (80,37%) e 43 TCC’s (19,63%),
respectivamente.
Uma leitura das informações coletadas e ilustradas no Gráfico 1 destaca os TCC’s produzidos
de acordo de acordo com as Grandes Áreas de Conhecimento, entre os anos de 1990 e 2012.
Assim, observou-se que neste grupo as Ciências Médicas e da Saúde obtiveram o maior
quatitativo de produção, com 93 trabalhos (41,53%); seguidas pelas Ciências Sociais
Aplicadas com 92 TCC’s (41,07%); as Ciências Humanas com 20 produções (8,93%); Letras
Linguística e Artes, com 9 TCC’s (4,02%); Ciências Multidisciplinares com 10 trabalhos
(4,46%).

Gráfico 1: Produções (TCC’S) por Grande Área de Conhecimento.
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Fonte: OLIVEIRA, P. V. M. S. ; CAMPOS, T. (2013)

Ainda quanto à caracterização das 224 produções acadêmicas de acordo com o recorte
temporal de 1990 a 2012, trabalhou-se com as décadas de produção subdivididas em três
períodos – 1990 a 1999; de 2000 a 2009; e 2010 a 2012 – com foco nas tendencias e
características de cada um, segundo as Grandes Áreas de Conhecimento.
Nesta perspectiva, no decênio 1990 - 1999 obteve-se 24 (vinte e quatro) TCC’s (10,71%) do
total pesquisado. O período de 2000 à 2009 se concebe como revelador de considerável
aumento de trabalhos com temas gerontológicos, sendo catalogados e analisados 161 (cento
e sessenta e um) TCC’s (71,88 %). Uma referência significativa refere-se aos picos de
produção, com destaque para o ano de 2006 no qual se obteve o maior quantitativo de
trabalhos. Outro recorte analisado correspondeu ao período de 2010 a 2012, onde foram
registrados um total de 39 (trinta e nove) TCC’s (17,71 %).
A questão do gênero dos autores foi uma variável incorporada na matriz de levantamento de
dados e, posteriormente, analisada: nas 224 produções acadêmicas, considerando-se apenas
o primeiro autor, o cenário revelou que 87,95% foram trabalhos de mulheres versus 12,5
daqueles produzidos por homens.
Na Grande Área de Letras Linguística e Artes obteve-se um total de 9 (nove) TCC’s, todos na
Área de Artes e Música e a Subárea de Artes, sendo uma produção no nível de Pósgraduação lato sensu, conforme apresentado na Tabela 3:
Tabela 3: Classificação de TCC’s segundo as Especialidades da Grande Área de Letras,
Linguística e Artes
Área
Artes e Música

Subárea
Artes

Quant.
9

Especialidade
Quant./Especialidade
Teatro
4
Dança
2
Artes Plásticas
1
Educação Artística
1
Música
1
FONTE: OLIVEIRA, P. V. M. S. ; CAMPOS: T. (2013)

O enfoque de destaque nesses trabalhos foi a contribuição da Arte para a qualidade de vida
da pessoa idosa, com destaque para as atividades teatrais. Os temas norteadores das
produções foram principalmente: Arte-educação e arte-terapia; Dança e velhice bemsucedida; Jogos e práticas teatrais; Narrativas, memória e teatro; Vivência musical.
Na Grande Área das Ciências Multidisciplinares obteve-se um quantitativo total de 10 (dez)
TCC’s; apesar da quantidade relativamente pequena desta produção, as pesquisas são de
reconhecida relevância dado o interdiscurso entre diversos campos de conhecimento
sobretudo na relação entre a saúde e as relações sociais. A Tabela 6 ilustra esse quadro.
Tabela 6: : Classificação dos TCC’s segundo as Especialidades da Grande de Ciências
Multidisciplinares

Área
Interdisciplinaridade

Subárea
Interdisciplinaridade

Quant.
10

Especialidade
Saúde e Biológicas
Sociais e
Humanidades
FONTE: OLIVEIRA, P. V. M. S. ; CAMPOS: T. (2013)

Quant./Especialidade
4
6

Todos os TCC’s ligados a especialidade de Saúde e Biólogicas na Área e Subárea
Interdisciplinariedade deram relevo às temáticas da sexualidade da pessoa idosa,
identificando e discutindo sua influência, mudanças e repercussões ante o processo de
envelhecimento. Uma outra temática trabalhada na especialidade Sociais e Humanidades foi
a confluência entre educação e trabalho na terceira idade, tendo como a discussão principal
o acesso do idoso no mercado de trabalho, levando em conta a sua trajetória de estudos.
A Grande Área das Ciências Humanas destacou-se com a localização de 20 (vinte) TCC’s em
diversos campos do conhecimento (Tabela 4).
Tabela 4: Classificação de TCC’s segundo as Especialidades da Grande Área de Ciências
Humanas
Área
Artropologia e
Arqueologia
Educação

Psicologia

Subárea
Antropologia

Quant.
1

Especialidade
Antropologia Rural

Quant./Especialidade
1

Educação

6

Educação de
Adultos
Política Educacional
Psicologia da
Educação
Tecnologia da
Educação
Processos
Perceptuais e
Motores
Psicologia Cognitiva
Psicologia
Experimental
Psicologia
Fisiológica
Psicologia Social

3

Psicologia

7

1
1
1
2
1
1
1
2

Sociologia

Sociologia

5

Ciência Política e
Relações
Internacionais

Ciência Política

1

Outras Sociologias
Específicas
Sociologia da Saúde
Política Pública

3
2
1

FONTE: OLIVEIRA, P. V. M. S. ; CAMPOS: T. (2013)

A Gerontologia é um campo de saber arquitetado na intersecção de várias disciplinas,
amparando-se no eixo formado pela Psicologia, pela Biologia e pelas Ciências Sociais,
visualizadas cada uma em suas respectivas Grandes Áreas do Conhecimento. Uma leitura
acerca das produções nas Ciências Humanas revela a limitada produção de áreas-chave
neste campo para a Gerontologia, que abordaram temáticas como: Aposentadoria e seus
impactos; Aspectos psicossociais do envelhecimento; Concepções de morte; Educação,
cidadania e velhice; Gerontologia Educacional e inclusão digital; Idosos e
contemporaneidade; Participação em Universidade de Terceira Idade; Processos de
aprendizagem na velhice; Reflexões sobre transformações do corpo; Saberes tradicionais;
Violência e maus tratos
A Grande Área das Ciências Médicas e da Saúde contribuiu significativamente para o
crescimento dos estudos em Gerontologia tendo um quantitativo de 93 (noventa e três)
TCC’s como já demonstrado no Gráfico 3 e apresentado na Tabela 5.
Tabela 5: Classificação de TCC’s segundo Especialidades da Grande Área das Ciências
Médicas e da Saúde
Área
Educaçação
Física

Enfermagem

Subárea
Educação Física
Fonoaudiologia
Terapia Ocupacional
Enfermagem

Quant.
44
4
10
6

Farmácia

Farmácia

3

Medicina

Medicina I
Medicina II

1
7

Nutrição

Medicina III

2

Nutrição

9

Especialidade
---Enfermagem da
Saúde Pública
Enfermagem
Médico-Cirúrgica
Enfermagem
Psiquiatra
Analise e Controle de
Medicamentos
Fisiatria
Doenças Infecciosas
e Parasitárias
Hematologia
Reumatologia
Psiquiatria
Ortopedia
Ginecologia e
Obstretrícia
Análise Nutricional
de População
Desnutrição e
Desenvolvimento

Quant./Especialidade
44
4
10
3
1
2
3
1
1
1
4
1
1
1
8
1

Saúde Coletiva

Fisiológico
Saúde Coletiva
7
Medicina Preventiva
Saúde Pública
FONTE: OLIVEIRA, P. V. M. S. ; CAMPOS: T. (2013)

2
5

Ao lado da Grande Área das Ciências Sociais Aplicadas, o campo das Ciências da Saúde
galgou destaque com o desenvolvimento de investigações das quais derivaram abordagens
de problemas individuais e sociais, novas tecnologias, evidências e hipóteses para a
pesquisa, aqui situados por subárea:
- Educação Física: Atividade física e qualidade de vida na velhice; Atividade física,
reabilitação; Atividade física, saúde funcional e valência física; Autoimagem, corpo e
envelhecimento; Exercícios físicos: motivação, adesão e aderência; Fisiologia do exercício;
Ludicidade e tempo livre; Práticas esportivas, treinamento de força e expressão
cultural/corporal (hidroginástica, natação, capoeira, musculação); Enfermagem: Assistência
a portadores de Alzheimer; Automedicação; Hipertensão; Perfil do cuidador de idosos em
instituições de longa permanância (ILP); Politerapia medicamentosa em idosos; Saúde da
família e atendimento domiciliário; Saúde e qualidade de vida na velhice; Terapia
Ocupacional: Atuação preventiva em terapia ocupacional; Grupos terapêuticos ocupacionais
e velhice saudável; Idoso hipertenso e terapia ocupacional; Idosos com osteoporose em
terapia ocupacional; Saúde do idoso, Programa Saúde da Família (PSF) e Terapia
Ocupacional; Utilização de animais como recurso terapêutico com idosos institucionalizados;
Saúde Coletiva: Diagnóstico de internação e evolução clínica em pacientes idosos de UTI;
Perfil clínico epidemiológico de idosos com diabetes mellitus; Perfil socioeconômcio e de
saúde de idosos hipertensos; Medicina: Doença de Alzheimer; Doença de Parkinson; Doença
renal crônica, hemodiálise e qualidade de vida; HIV/AIDS; Osteoporose; Saúde ginecológica;
Fonoaudiologia: Atuação fonoaudiológica junto a idosos; Importância da fonoaudiologia
para o idoso; Perda auditiva e qualidade de vida; Fisioterapia: Abordagem fisioterápica da
dor; Capacidade funcional de idodos institucionalizados; Características clínicoepidemiológicas de idosos com fraturas; Nutrição: Avaliação do estado nutricional de idosos;
Avaliação nutricional de idosos institucionalizados; Avaliação nutricional e prática de
atividade física; Indicadores anropométricos e avaliação nutricional; Perfil nutricional,
velhice e hipertensão.
A Grande Área das Ciências Sociais Aplicadas contribuiu também de forma relevante para a
geração de conhecimentos gerontológicos com 92 (noventa e dois) trabalhos, também já
demonstrado pelo Gráfico 1 e apresentado na Tabela 6.
Tabela 6: Classificação de TCC’s segundo Especialidades da Grande de Ciências Sociais
Aplicadas
Área
Administração,
Ciências Contábeis e
Turismo

Subárea
Administração

Quant.
1

Quant./Especialidade
1

14

Especialidade
Administração de
Recursos Humanos
Turismo

Turismo

Direito

Direito

10

Direitos Especiais

10

Planejamento

Demografia

1

Política Pública e

1

14

Urbano e Regional e
Demografia
Serviço Social

População
Serviço Social

66

Serviço Social
Serviço Social
Aplicado
Serviço Social da
Educação
Serviço Social da
Habitação
Serviço Social da
Saúde
Serviço Social do
Trabalho
FONTE: OLIVEIRA, P. V. M. S. ; CAMPOS: T. (2013)

10
29
4
2
15
6

De um modo geral, as áreas destacadas trouxeram suas contribuições para a a descrição e a
explicação da dinâmica da velhice e do envelhecimento. Entre os enfoques apresentados nos
92 (noventa e dois) trabalhos estão:
- Serviço Social: Autoestima, resgate social e convivência familiar; Condição social do
idoso; Envelhecimento, mercado de trabalho e qualidade de vida; Estatuto do Idoso e
Política Nacional do Idoso; Família, relações familiares; Idosos institucionalizados;
Participação social e grupos/centros de convivência; Pobreza, gênero e chefia familiar;
Política de Assistência Social; Preconceito social, velhice e sociabilidade; Representações
Sociais da velhice; Violência e gênero; Turismo: Influência de atividades de lazer e turismo;
Turismo e inclusão social; Direito: Estatuto do Idoso; Rede de Proteção; Direitos humanos;
Direito previdenciário; Direito do idoso; Administração: Agência de viagens; Perfil
profissional de orientador de grupos/centros de convivência; Demografia: Envelhecimento
populacional, taxas de mortalidade e fecundidade e expectativa de vida.
Objetivando traçar um perfil das produções científicas geradas em cursos de pós-graduação
lato sensu foram identificados os seguintes temas confluentes à questão do envelhecimento
e velhice: Aspectos psicossociais e promoção da qualidade de vida; Contribuições de
programas de universidades da terceira idade; Corpo e movimento; Direito do idoso;
Educação; Espiritualidade; Família; Idoso institucionalizado; Lazer; Políticas de assistência
social; Prática de atividade física; Práticas profissionais; Psicomotricidade; Reinserção social
após AVC; Saberes tradicionais; Saúde do idoso; Sexualidade; Trabalho
5. CONCLUSÃO
Nesta pesquisa objetivou-se analisar o panorama acadêmico do envelhecimento e da velhice
no Maranhão com base em produção científica gerada por trabalhos de conclusão de curso
(TCC’s) de cursos de instituições de ensino superior localizadas na cidade de São Luís, cujas
conclusões destacam que o maior quantitativo de TCC’s foram localizados nas Grandes Áreas
das Ciências da Saúde e Ciências Sociais Aplicadas; quanto ao nível acadêmico, os trabalhos
são maioria de graduação, observando-se também produções em pós-graduação lato sensu;
no que se refere ao gênero, as mulheres constituíram o maior grupo dentre os autores; na
IES pública, a mais antiga das instituições, foi encontrado o maior quantitativo de trabalhos

acadêmicos produzidos, em número superior ao somatório dos TCC’s localizados nas IES
privadas; em termos de áreas do conhecimento específicas, o número mais representativo
de produções deu destaque para o Serviço Social, seguido da Educação Física e da Terapia
Ocupacional na graduação e, da Gerontologia na pós-graduação lato sensu; a década de
2000 a 2009 concentrou o maior quantitativo de trabalhos gerados, destacando-se o ano de
2006 como o mais produtivo As abordagens sobre qualidade de vida, a saúde do idoso em
geral, a prática da atividade física e seus impactos, políticas públicas e seus instrumentos, a
participação em grupos/centros de convivência e universidade de terceira idade,
sexualidade, violência, direito social, a terapia ocupacional, a institucionalização e as práticas
profissionais junto ao idoso figuraram como os temas mais recorrentes.
Algumas das lacunas nos estudos e nas pesquisas em envelhecimento e velhice no contexto
local apontam para o desenvolvimento de investigações em temáticas relacionadas às
Ciências Biológicas e a área das Tecnologias, onde não foram encontradas produções.
Considerou-se incipiente a contribuição de áreas-chave como a Pedagogia, Antropologia,
Ciências Políticas, Sociologia, Medicina e afins em temas que remetem à
multidimensionalidade do assunto e atestam a característica interdisciplinar dos temas
gerontológicos.
Com base no cenário de São Luís, acredita-se que os desafios do Maranhão na geração de
conhecimentos acerca do tema do envelhecimento e velhice são significativos, tendo em
vista a diversidade de temas ainda pouco ou nada explorados, sendo importante o estímulo
e o incentivo ao desenvolvimento da pesquisa gerontológica no Estado como um todo.
Pensar em tais questões é pensar no futuro, uma vez que o avanço científico, tecnológico, as
discussões sociais, culturais e políticas projetam benefícios para as sociedades que
vislumbram um envelhecimento com qualidade de vida para seus cidadãos.
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RESUMO
No setor da soldagem como em qualquer outra
atividade, existem diversos riscos de acidentes e
doenças inerentes ao exercício da profissão, dentre
esses riscos inerentes o soldador fica exposto
diariamente à situação prolongada de ruídos, contatos
frequentes com fontes de luz ultravioleta, queimaduras
com fagulhas de solda, inalando gases, altas
temperaturas, explosões ou incêndios com cilindros de
gases. A pesquisa científica de campo foi realizada em
uma indústria de móveis tubulares localizada em
Fortaleza no estado do Ceará, onde o processo de
soldagem é uma das suas principais atividades. A
pesquisa utilizou a metodologia de aplicação de
questionários ou entrevistas e ainda observações no
ambiente industrial, essas ferramentas têm o intuito de
verificar o comportamento dos colaboradores em

relação ao uso dos Equipamentos de Proteção Individual
– EPI e Coletiva – EPC, manuseio correto de ferramentas
e equipamentos, cuidados com o ambiente de trabalho
e noções dos riscos oferecidos neste setor. O objetivo da
pesquisa foi analisar e diagnosticar causas de acidentes
e doenças do trabalho verificou-se que os colaboradores
sabem da importância do uso, mas na questão de uso
dos EPI’s e EPC’s eles são deficientes, pois eles relatam
que incomoda. Para melhorar a segurança no ambiente
de trabalho, recomendam-se a empresa algumas
medidas preventivas como elaboração do mapa de
riscos mais detalhado e uma fiscalização mais intensa
com os colaboradores para a utilização dos
equipamentos de proteção individual e coletiva, caso os
colaboradores continuem sem usar os equipamentos de
segurança a empresa deve aplicar medidas disciplinar.

PALAVRAS-CHAVE: acidentes e doenças do trabalho, soldagem, medidas preventivas.

ANALYSIS OF ACCIDENTS AND DISEASES OF THE WORK IN THE WELDING IN A TUBE
FURNITURE INDUSTRY

ABSTRACT

In the welding industry as in any other activity ,
there are many inherent risks of accidents and diseases
to the profession , among these inherent risks welder is
exposed daily to the prolonged situation noises ,
frequent contacts with sources of ultraviolet light burns
with sparks of welding , inhaling gases , high
temperatures , explosions or fires with gas cylinders .
The scientific field research was carried out in a tubular
furniture industry located in Fortaleza, state of Ceará ,
where the welding process is one of its main activities .
The research used the methodology of questionnaires or
interviews and observations even in the industrial
environment, these tools are intended to verify the
behavior of the employees regarding the use of Personal
Protective Equipment - PPE and Collective - EPC , correct

handling of tools and equipment , care work
environment and notions of risks offered in this industry
. The objective of the research was to analyze and
diagnose causes of accidents and occupational diseases
it was found that employees know the importance of
using , but the question of use of PPE 's and EPC 's they
are deficient because they report that bothers you. To
improve safety in the workplace are recommended the
company some preventive measures such as
preparation of more detailed risk map and more intense
supervision to employees for use of personal and
collective protection equipment, if employees continue
without using safety equipment the company must
apply disciplinary measures.

KEY-WORDS: accidents and occupational diseases, welding, preventive measures.

ANÁLISE DE ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO NO SETOR DE SOLDAGEM EM UMA
INDÚSTRIA DE MÓVEIS TUBULARES
1. Introdução
Durante a Segunda Guerra Mundial, os processos de soldagem tiveram um grande
impulso devido à construção de aviões e navios, desde então a evolução foi permanente. O
desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos processos foram alcançados com os avanços
tecnológicos. Com isso, surgiu à necessidade de qualificação e investimentos em segurança nas
indústrias. Conforme o desenvolvimento e a expansão no setor de soldagem, também surgiram
os casos de acidentes e doenças decorrentes do exercício da profissão, que são ocasionados por
falhas humanas, falhas técnicas e falhas dos equipamentos. (BRANNDI, 1992).
Em uma indústria de móveis tubulares, o número de acidentes e afastamento por
doenças relacionadas ao setor de soldagem cresceu significativamente nos últimos anos. Surgiu a
partir daí a necessidade de realizar um estudo para minimizá-los, de forma a melhorar a
qualidade de vida dos colaboradores, bem como manter a produtividade. Foram adotadas
algumas ferramentas de análise para diagnosticar corretamente as causas destes acidentes e
doenças, e assim eliminá-las. A análise foi desenvolvida a partir da verificação dos fatores de
segurança para o setor de soldagem, tais como: o uso correto e manutenção dos equipamentos
de proteção, manter boas condições do ambiente de trabalho, garantir ventilação adequada e
proteção contra incêndios, assim como recomendam as NR - Normas Regulamentadoras para a
proteção e prevenção de acidentes e doenças do trabalho.
A importância da análise dá-se para um melhor funcionamento do setor, como também
para a prevenção dos riscos de acidentes e doenças do trabalho. Tendo o objetivo de melhorar a
qualidade de vida dos colaboradores com a conscientização da importância do uso correto dos
equipamentos de proteção, um ambiente de trabalho organizado e adequado, iniciativa de mais
treinamentos para especialização em soldagem e sinalização de riscos no ambiente de trabalho.
As ferramentas utilizadas foram: Metodologia do princípio 80/20, analisando as causas
dos acidentes e doenças dos colaboradores do setor; Observação do cotidiano dos trabalhadores
de forma a identificar possíveis melhorias, de modo que venham diminuir e até mesmo eliminar
as causas de acidentes e doenças do trabalho; Além de levantamento de dados através de
questionários sigilosos preenchidos pelos soldadores.
2. Materiais e Métodos
O estudo foi realizado em uma indústria de móveis tubulares que está no mercado a mais
de 20 anos com a missão de fornecer móveis da mais alta qualidade. Para a fabricação dos seus
produtos, são utilizados diversos métodos, onde a soldagem é a principal atividade. Os processos
de soldagem utilizados nessa indústria são: Eletrodo Revestido, MIG (Metal Inert Gas)/MAG
(Metal Active Gas), TIG (Tungsten Inert Gas) e Soldagem com arame tubular. Com o crescente
número de acidentes e doenças relacionadas ao setor de soldagem nos últimos anos, foi
verificado que seriam necessárias mudanças estratégicas para diminuir esses números, visando
melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, aumentando também a produtividade.

2.1.

Prevenção contra acidentes e doenças do trabalho na soldagem

A prevenção é a melhor maneira de evitar um acidente. Em primeiro lugar, foram
verificados os dados sobre os acidentes e doenças dos colaboradores da Soldagem soldagem
através de registros e observações. A fim de definir medidas preventivas, verificou-se a
necessidade de realizar treinamentos, fazer correções para adequar o ambiente de trabalho, para
tentar evitar a ocorrência de acidentes ou doenças no local de trabalho. Na soldagem exige um
treinamento adequado para a operação e manutenção de suas ferramentas. Existem regras de
segurança em soldagem que envolvem o local de trabalho, o funcionário e as ferramentas de
trabalho.
As regras para o local de trabalho iniciam-se com o cuidado contra incêndios e contra fogo
e respingos, cuidado com fendas e rachaduras, utilizar o procedimento de “Autorização da Área”
que significa a permissão concedida ao soldador para realizar uma operação numa determinada
área que anteriormente for inspecionada por uma pessoa habilitada, e após conclusão da
atividade, fazer inspeção do local para eliminar qualquer risco de acidente. O ambiente deve
possuir ventilação adequada devido aos gases, fumos e vapores gerados. Em alguns casos é
necessário o uso de ventilação forçada e aparelhos para respiração autônoma. O tipo de
ventilação depende também do local e tipo de aplicação da solda. Devem-se levar em
consideração os cuidados com os cilindros de gás, pois o seu manuseio incorreto na soldagem
pode danificar a válvula de fechamento e liberação do gás e consequentemente haverá riscos de
ferimentos ou morte.
Para a segurança relativa aos funcionários, as regras exigem cuidados contra choques
elétricos, fazendo o devido aterramento dos equipamentos, fazer a instalação dos equipamentos
corretamente como manda o manual de acordo com a Norma, nunca tocar em partes
eletricamente expostas, manter o local limpo e seco e jamais soldar sem o uso dos Equipamentos
de Proteção Individual e Coletiva – EPI e EPC. Portanto, para a segurança relativa aos
equipamentos o operador deve sempre ligar a maquina de soldar à sua fonte de alimentação
através de uma chave de parede, não operar os equipamentos em locais molhados, próximo a
materiais inflamáveis, nunca operar equipamentos com defeitos, seguir sempre as indicações do
manual e respeitar a capacidade de funcionamento do equipamento.
Os procedimentos corretos tem a função de prevenir e evitar acidentes, colaborando para
o bom desempenho dos funcionários e do crescimento da empresa. (GODOY, 2009).
Os EPI´s são equipamentos usados individualmente para proteger a saúde e a vida do
trabalhador. Todo dispositivo de proteção individual só pode ser utilizado se estiver com a
indicação do Certificado de Aprovação. O uso desses equipamentos é indispensável em qualquer
caso no ambiente de trabalho. Sendo um conjunto de dispositivos de proteção, os EPI´s são
classificados de acordo com a necessidade de proteção de cada membro do corpo do soldador:
• Blusão confeccionado em vaqueta na parte frontal, com tratamento retardante às chamas
e fechamento em velcro;
• Protetor facial, escudo de polietileno;
• Luvas confeccionadas com raspa de couro e forro de algodão tratado, retardante a
chamas;

Capuz;
Perneiras confeccionadas em raspa de couro;
Aventais em raspa de couro;
Mangotes confeccionados em raspas de couro;
Mascaras de solda super leve com filtro de escurecimento automático;
Protetor auditivo;
Protetor da respiração, purificador de ar;
Capacete;
Protetor do tronco, aventais e vestimentas especiais;
Protetor da pele, cremes de proteção;
Protetor visual, óculos.
Os EPC´s são equipamentos de uso coletivo, utilizados para proteção de um grupo de
trabalhadores que realiza uma atividade. Um exemplo de equipamentos coletivos são os
extintores de incêndio, exaustores, biombos durante processo de soldagem, redes de proteção,
sinalizadores, kit de primeiros socorros, lava-olhos e entre outros no qual sua utilização possa
proteger vários trabalhadores ao mesmo tempo.
De acordo com a NR-6, cabe ao funcionário utilizar os EPI´s e EPC´s apenas para a
finalidade a que se destina, responsabilizando-se pela guarda e conservação dos mesmos,
comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e cumprir as
determinações do empregador sobre o uso adequado. (ATLAS, 2007).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2.

Doenças do trabalho

O ambiente de trabalho necessariamente deve ser limpo e estar em boas condições para
executar as devidas atividades, sendo este um grande aliado para a prevenção não só de
acidentes, como também de doenças desencadeadas no trabalho. A ordem e a limpeza do
ambiente são responsabilidade da empresa e dos funcionários, não só os da equipe de limpeza e
sim de todos que dividem o mesmo espaço. “Doença do trabalho é definida legalmente como
adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e
com ele se relacione diretamente.” (Lei 8.213, 24 de julho de 1991).
O soldador esta exposto a riscos químicos, físicos, ergonômicos e riscos de acidentes
mecânicos. A atividade com solda expõe o trabalhador a situações que podem desencadear
doenças, pelo fato do mesmo está diretamente em contato com compostos oxidantes, altas
temperaturas, exposição a fontes de luz ultravioleta ou infravermelha, exposição prolongada a
ruídos altos, o contato frequente com vapores, fumos metálicos, riscos de explosões ou
incêndios, Lesões por Esforços Repetitivo-LER e trabalho em ritmos acelerados.
Nos processos de soldagem é necessário conviver com ruídos intensos, onde o soldador
permanece oito horas cotidianamente em exposição numa média de 85 decibéis (dB), sendo
possível desencadear doenças auditivas. Outros malefícios são os fumos metálicos, sendo eles
são difíceis de serem previstos devido possuírem diferentes concentrações de substancias,
dependo das condições de exposição podem prejudicar pulmões, rins, coração e até o sistema
nervoso central. (DANIEL, 2006).
Os soldadores são mais vulneráveis a complicações nos olhos devido à exposição a fontes

de luz ultravioleta. Também podem ocorrer irritações no nariz, garganta ou na pele por
contaminação do local de trabalho ou de uma ventilação inadequada. Doenças do trabalho
também podem ser prevenidas com o devido uso correto dos equipamentos de proteção.
(BRUNO, 2009).
2.3.

Principais causas de acidentes

Em qualquer área industrial existe risco de acidentes, sendo importante verificar as
causas que contribuíram para a sua ocorrência. Portanto existe o ato, a condição insegura, o
fator pessoal e um conjunto de possibilidades que levam ao acidente no ambiente de trabalho.
Na soldagem os principais casos de acidentes são ligados á incêndios devido aos respingos de
material fundente emitidos, queimaduras com respingos de solda e fagulhas, no caso de
esquecimento ou negligência do soldador em não está usando o equipamento de proteção,
choques elétricos por mau contato e falta de isolamento dos cabos, intoxicação por realizar
qualquer operação àa quente numa peça que não esteja adequadamente limpa e inalação de
vapores produzidos pela combinação de materiais oxidantes. Fatores ambientais também
contribuem para os riscos de acidentes na soldagem, como a falta de ventilação e até mesmo
componentes atmosféricos como o oxigênio estando abaixo de 18% pode causar tonturas,
desmaios e perca de consciência.
Os acidentes podem ocorrer por diversas falhas sejam elas humanas, técnicas ou falhas
dos equipamentos, para as falhas humanas existe o descuido onde o colaborador sabe atuar, mas
esporadicamente atua errado, a falha consciente como o soldador retirar os óculos de proteção e
atingir o olho com uma fagulha, nas falhas técnicas existe o mau contato dos cabos elétricos,
falta de manutenção nos equipamentos, nas falhas dos equipamentos leva-se em consideração o
seu limite de atuação, manutenção correta e instalações adequadas. (GODOY, 2009).
2.4.

Metodologias aplicadas 80/20

Uma das ferramentas escolhidas para o estudo em questão foi a metodologia 80/20. O
principio afirma que 80% das consequências provêm de 20% das causas. Para analisar as causas
dos acidentes e doenças do trabalho, foram levantados os dados dos últimos cinco anos.
Conforme os dados foram lançados na tabela 1 a seguir, verificou-se através da ferramenta 80/20
que 80% dos acidentes e doenças eram ocasionadas por falta de uso dos EPI’s e EPC’s ou o seu
uso inadequado, ou ambiente de trabalho inadequado.
Tabela 1- Levantamento de causas de acidentes e doenças do trabalho no setor de
soldagem na Indústria de Móveis tubulares de nov. de 2008 a nov. de 2013.

Causas de acidentes/ doenças no trabalho Quantidade
(setor de soldagem)
ocorrências

de

%

80/20

Falta de uso dos EPIs e EPCs ou uso
inadequado

96

42,7%

42,7%

Ambiente de trabalho inadequado

84

37,3%

80,0%

Falta de capacitação

11

4,9%

84,9%

Negligência do soldador

9

4,0%

88,9%

8

3,6%

92,4%

Problemas pessoais

5

2,2%

94,7%

Longa jornada de trabalho

4

1,8%

96,4%

Pressão para produtividade

4

1,8%

98,2%

Falha nos equipamentos

3

1,3%

99,6%

Outros

1

0,4%

100,0%

Falha no
elétricos

isolamento

de

equipamentos

225
Total:
Fonte: Setor de Segurança do Trabalho da Indústria de Móveis Tubulares.

-

Com isso, pode-se concluir que 80% dos problemas apresentados foram ocasionados por
apenas 20% das causas diagnosticadas. Por esse motivo, essas duas causas foram melhor
analisadas para buscar soluções, haja vista que minimizando-as, acredita-se que 80% dos
acidentes serão evitados.
2.5.

Observações no cotidiano dos colaboradores

Observando o cotidiano dos colaboradores do setor, um levantamento de risco foi
desenvolvido conforme a tabela 2 a seguir, onde foram apontadas todas as possíveis causas de
acidentes e doenças com as suas devidas medidas preventivas. A tabela foi divulgada para os
colaboradores do setor com o objetivo de melhor orientá-los quanto aos riscos a que estão
expostos, bem como instruí-los sobre os métodos de prevenção.
Além disso, foi desenvolvido juntamente com a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes) o mapeamento das áreas de riscos, com afixação de sinalizadores, identificando cada
tipo de riscos, bem como foram demarcadas rotas de fuga, para serem seguidas em casos de
emergência.

Tabela 2 – Tipos de Riscos e Medidas Preventivas. Fortaleza, Agosto/2013
Tipos de riscos

Prevenção

−
−
−
Incêndios

−
−
−

Ventilação Inadequada

−
−

−
−
−
−
−

Choques Elétricos

Antes de iniciar as atividades verificar o ambiente, afastar todos os
líquidos inflamáveis, materiais inflamáveis, madeira, etc;
Instalar barreiras contra fagulhas e respingos;
Certificar-se que os equipamentos de combate á a incêndios estão
acessíveis;
Após o término do trabalho, verificar o ambiente para garantir que não
existe nenhum risco de incêndio;
Nunca armazenar os cilindros de gás em áreas confinadas;
Usar capacetes ou mascaras especiais ao realizar soldagem em locais
confinados;
Nos trabalhos com arco elétrico manter a cabeça fora da área de
ocorrência para não respirar os vapores gerados;
Quando realizar trabalhos em áreas confinadas utilizar métodos de
ventilação forçada.

Nunca tocar em partes eletricamente “vivas”;
Verificar as instalações elétricas;
Fazer o aterramento dos equipamentos elétricos;
Instalar o equipamento de acordo com o manual de instruções;
Assegurar-se de qudas que as as conexões elétricas estão bem
apertadas, limpas e secas;

−
Não
uso
esquecimento dos EPI´s

ou

−
−
−
−

Usar os protetores auditivos para proteger de ruídos excessivos e
impedir que fagulhas ou respingos de solda entrem nos ouvidos;
Usar todos os protetores da pele;
Usar as máscaras de proteção facial;
Usar óculos de segurança com protetores laterais;
Utilizar todos os EPI´s recomendados pela indústria.

Fonte: Setor de Segurança do Trabalho da Indústria de Soldagem.
3. Resultados e Discussões
Com base em todas essas informações obtidas pelos dois métodos anteriores, foi
elaborado um questionário que foi preenchido pelos soldadores, com o objetivo de avaliar
anonimamente as condições de trabalho, o domínio dos conhecimentos necessários para a
função, a utilização de EPI’s e EPC’s e o fornecimento destes equipamentos pela indústria. Com

base nas respostas obtidas, foram escolhidas quatro significantes que geraram o gráfico 1 abaixo,
onde estão ilustrados os pontos a serem corrigidos ou melhorados a fim de se obter melhores
resultados na prevenção contra acidentes e doenças no ambiente de trabalho.
Troca adequada dos EPI's
100
80

Realização de Treinamentos

60

Existência de Acompanhamento
da atividade

40
20
0

Existência de Manutenção
elétrica dos equipamentos
Porcentagem de respostas SIM

Gráfico 1: Baseado nas resposta do questionário

Nota-se que os colaboradores reconhecem que os equipamentos de proteção são
distribuídos adequadamente, além de haver a troca no momento devido. Também se verificou
uma deficiência em relação a treinamentos, de modo que os colaboradores restringem o
desenvolvimento de suas técnicas apenas aos conhecimentos adquiridos anteriormente ou
durante o exercício da profissão, não tendo base teórica para seu aperfeiçoamento. As atividades
nem sempre são supervisionadas, o que pode acarretar acidentes por falta de instruções, ou
retrabalhos. Portanto, comprovou-se que havia falta de acompanhamento por parte da
manutenção elétrica. As falhas elétricas nos equipamentos de soldagem eram corrigidas pelos
soldadores, enquanto que os mesmos não tinham capacitação necessária para tal função.
4. Considerações Finais
Com base nos resultados obtidos pela análise, foram levantadas possíveis soluções
para os problemas elencados. Para o uso inadequado dos EPIs, recomenda-se uma melhoria no
ambiente de trabalho de modo que não seja tão incômoda a sua utilização. Portanto, sugeriu-se
uma melhoria na ventilação do ambiente através de uma reforma, inserindo cobogós nas
paredes além de alargamento nos portões de entrada do ambiente de trabalho.
Sugeriu-se também, como forma de manter os colaboradores atualizados quanto a
técnicas de soldagem, a implementação de um departamento específico para treinamentos e
certificações necessárias, como técnicas de combate a incêndios, soldagem em altura e espaços
confinados. Outra sugestão foi que o setor de soldagem fosse melhor atendido pelo
departamento elétrico, de modo que os problemas elétricos sejam resolvidos por profissionais
especializados. Este estudo foi apresentado juntamente com as melhorias sugeridas para a
diretoria da indústria, que optou por colocar em pratica a mudança estrutural do ambiente de
trabalho, bem como a criação do centro de treinamento denominado “Escolinha de Soldadores”,
onde os colaboradores recém-chegados receberão orientações por um período necessário para
adequar-se as normas de conduta da indústria, assim como os mais antigos poderão aprimorar os

seus conhecimentos.
Concluiu-se que os colaboradores reconheceram que as melhorias sugeridas trariam
benefícios e vantagens para ambos os lados, se comprometendo a utilizar da forma adequada
seus EPIs. Consequentemente, com a satisfação dos colaboradores espera-se aumentar a
produtividade e reduzir os índices de acidentes e doenças relacionadas ao serviço de soldagem.
Quanto à indústria, comprometeu-se em adequar e adotar as melhorias sugeridas, certificandose que a prevenção de acidentes e doenças do trabalho seriam melhor evitados, já que ambas as
partes estão conscientes da importância de sua colaboração.
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RESUMO
A aguardente é uma bebida fermento-destilada obtida
através do mosto fermentado de qualquer fruta
adocicada, com teor alcoólico de 38 a 54% (Art. 51 do
decreto 6.871, de 4 de Junho de 2009). É reconhecida
tipicamente por ser originalmente brasileira, e ter
características da fruta de origem mantidas, mesmo
após, o processamento. Assim como a aguardente, o
fruto escolhido para o atual trabalho é também típico do
Brasil, considerado nativo, com alta adaptação e
produção em solo brasileiro. Conhecida por possuir
elevados índices de propriedades nutritivas, o abacaxi
pérola (Ananas comosus L. Merril) é bastante

consumido, principalmente no Nordeste brasileiro onde
é encontrada a maior parte de sua plantação nacional
(IBGE, 2012). Sendo assim, foi desenvolvida por este
grupo uma bebida tipicamente nacional, usando como
matéria-prima a casca do abacaxi pérola, que possui os
mesmos nutrientes da polpa do fruto. Visando ter como
produto final, uma aguardente com características
próprias e com aspecto sustentável. A aguardente da
casca de abacaxi pérola apresentou ter características,
como sabor e aroma do fruto, bastante aceitáveis,
mantidos
após
o
processo.
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THE USE OF PÉROLA PINEAPPLE (Ananas comosus L. Merril) RIND FOR THE PRODUCTION OF
AGUARDENTE
ABSTRACT
The “aguardente” is a leverage yeast-distilled acquired
through the fermented mosto of any sweetish fruit with
alcoholic strength from 38 to 54% (Art. 51 ordinance
6871, June 4th, 2009). It is typically recognized because
it is from Brazil, and it has its primary fruit
characteristics maintained even after the processing.
The chosen fruit for the actual project is originally from
Brazil as well as the “aguardente”, and it is considered
native with high level of adaptation and production in
Brazilian soil. The pérola pineapple (Ananas comosus L.
Merril) is well known by its high indices of nutritional

properties, and it is quite consumed, mainly in the
Northeast of Brazil, where it is found the major part of
the national plantation (IBGE). Thus, a typical national
drink was evolved by our group using the pérola
pineapple rind, which has nutrients as well as in the
pineapple squash, as raw material. Our goal is obtain an
“aguardente” with its own features and sustainable
aspect. The final beverage showed that it has quite
acceptable features, such as flavor and fruit's aroma,
which were maintained after the process.

KEY-WORDS: Aguardente, pérola pineapple, Brazil, sustainable.

APROVEITAMENTO DA CASCA DE ABACAXI PÉROLA (Ananas comosus L. Merril) PARA A
PRODUÇÃO DE AGUARDENTE
INTRODUÇÃO
A aguardente é uma bebida alcoólica reconhecida como originalmente brasileira bastante
consumida em nosso país, sobre tudo, na região do Nordeste, obtida pela fermentação e
destilação de uma fruta, com o teor alcoólico entre 38 a 54% (Art. 51 do decreto 6.871, de 4 de
Junho de BRASIL, 2009). Aguardentes devem ser obrigatoriamente, rotuladas com a
denominação aguardente, acompanhada com o nome da matéria-prima de sua origem. Assim,
aguardente da casca de abacaxi pérola (Ananas comosus L. Merril).
A aguardente é obtida através do mosto, de qualquer fruta, fermentado. A fermentação
alcoólica é um processo de transformação de uma substânciasubstancia em outra, produzida a
partir de microrganismos. Utilizada desde a mais remota antiguidade, há mais de 4000 anos –
egípcios fabricavam pão e produziam bebidas alcoólicas a partir de cereais e frutas. Porém, a
relação entre fermentação e levedura se deu mais recentemente. Antonie Van Leewenhoek
(1623 – 1723) foi o primeiro a observar o comportamento de leveduras em amostra de cerveja,
verificando-se que metade do açúcar fermentado é convertida em álcool, sendo a outra metade
gás carbônico. (LIMA, 2001). Em 1815, Gay-Lussac formulou a estequiometria da fermentação, e
a descreveu conforme mostra a equação 1:
C 6 H 12 O 6

2 C 2 H 5 OH + 2 CO 2 + ATP

Equação (1).

Sendo assim, a fermentação alcoólica consiste na atividade enzimática da levedura sobre
a matéria-prima açucarada, transformando os açúucares presentes em etanol. Qualquer produto
que contenha açúcar ou outro carboidrato constitui-se em matéria-prima para a obtenção de
álcool (PELCZAR; e CHAN, 1981). Por isso o mosto, nada mais é que, um meio de cultura
fermentescível.
O abacaxi pérola é uma fruta com grande adaptação e produção em solo brasileiro. De
acordo com o IBGE, em 2011 foram produzidos no Brasil 1.504.988 toneladas do fruto, sendo o
Nordeste o maior responsável com 40,7% da participação, conforme tTabela 1. Além disso, o
abacaxi é nativo do Brasil, já se encontrava aqui, antes mesmo, da colonização portuguesa
(ARVORES DE SÃO PAULO, 2011) e era chamado pelos índios de “nana” que quer dizer fruta
saborosa (AGRICOLA E PECUARIA, 2009). É altamente consumido, por suas propriedades
nutricionais bastante benéficas, como sua ação oxidante e por possuir alto teor de fibras, ferro,
cálcio, fósforo, vitamina A e C (FONTE).
O atual trabalho consiste no aproveitamento de resíduos para a produção de aguardente.
A destinação indevida para os resíduos do processamento de certas frutas, como por exemplo,
do abacaxi, produzidos por toneladas de suco processado, é bastante expressivo. Tendo isso em
vista, a matéria-prima primordial para a realização deste trabalho é a casca do abacaxi pérola
visto que, possui tantos nutrientes quanto sua polpa e, tomando por objetivo, apresentar um
produto já com seu espaço no mercado nacional, o qual tenha particularidades sustentáveis e
que resulte em uma aguardente com características específicasespecificas. Percebendo que as
cascas são totalmente desprezadas, pelas indústrias e sociedade como o todo, gerando assim
toneladas de “lixo”, e com a grande preocupação global de minimizar esses resíduos buscando

uma melhoria do meio ambiente, foi desenvolvida por a atual nesta pesquisa uma bebida
tipicamente brasileira, com sabor e aroma próprios do abacaxi, mantidos após o término do
processamento.
Ranking dos estados
1º Paraíba
2º Pará
3º Minas Gerais
4º Bahia
5º São Paulo
6º Rio grande do Norte
7º Pernambuco
8º Rio de Janeiro
9º Goiás
10º Mato Grosso
11º Tocantins

Tabela 1 – Produção do abacaxi no Brasil, no ano de 2011.
Participação (%) safra 2011
19,2
19,0
15,7
9,9
6,6
6,5
5,0
4,5
3,5
3,1
2,8

Fonte – IBGE, 2011.

O °Brix do caldo obtido da casca de abacaxi pérola, também, é um fator bastante
importante para a realização deste trabalho. °Brix é uma escala numérica de índice de refração,
ou seja, o quanto a luz desvia tal substânciasubstancia em relação à água destilada. De uma
forma resumida, nada mais é que a quantidade de sólidos solúveis, na maioria das vezes,
sacarose, existente em uma substânciasubstancia (FONTE). Utilizando um refratômetro,
instrumento óptico usado para determinar °Brix, foi verificado que o caldo da casca do abacaxi
pérola apresenta um valor aproximadamente de 5°Brix, sendo assim necessária uma baixa
quantidade de açúcar a ser acrescentado na correção do °Brix na produção do mosto.
O abacaxi pérola é mais plantado nos estados do nordeste brasileiro, e é encontrado em
maior quantidade de setembro a dezembro. Tem forma cônica, com polupa branca, suculenta e
pouco ácida, sendo bastante agradável ao paladar brasileiro. Porém, é necessário estar atento
quanto a seleção das cascas a serem utilizadas no processo de obtenção da aguardente,
amassados, manchas escuras, podridões, por exemplo, interfere no sabor do fruto e
consequentemente nas características sensoriais da bebida. As análisesanalises realizadas em
laboratório comprovaram a eficácia da casca do abacaxi pérola na produção da aguardente. Com
o °Brix em torno de 5% e o pH 4, tais resultados analíticos são considerados favoráveis, pois
indicam ótimas condições para o inícioinicio das etapas da obtenção da bebida.
MATERIAIS E MÉTODOS
Utilizou-se para a produção da aguardente da casca de abacaxi pérola: cascas de abacaxi
pérola, água mineral, balança semianalítica, cadeirão inox 15L, refratômetro ABBE 0-95%Brix,
pHmetro digital de bancada modelo DM-22, alcoômetro Gay Lussac 0 a 100° GL, chapa elétrica,
termômetro, fermento biológico (Saccharomyces cerevisiae), Fosfato de amônio dibásico
((NH 4 ) 2 HPO 4 ) P.A., Sulfato de Magnésio (MgSO 4 7H 2 O) P.A., alambique de cobre 14L.
Produção do mosto
As cascas coletadas foram previamente higienizadas, e trituradas juntamente com água
potável numa proporção de 1:2. Com o caldo obtido, acrescentou-se fosfato de amônio, sulfato

de magnésio, os quais servem como nutrientes para as leveduras, fermento biológico e açúcar,
sendo esse últimoultimo para correção do °Brix. Procedeu-se para a adição dos mesmos:
a) Correção do açúcar
Utilizou-se um refratômetro para medir o °Brix, teor de açúcar, do caldo obtido das
cascas. Determinou-se a quantidade de açúcar a ser adicionado ao mosto utilizando o
método de cruz de cobenze, mostrado logo abaixo (diagrama 1).
C
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M

A

Sendo: A = Porcentagem de Sacarose (98%);
C = Brix original do caldo (5%);

M–A

M = Brix desejado (15%).

Diagrama (1)

b) Fosfato de amônio
O fosfato de amônio é acrescentado de acordo com a proporção de 1 g por L de caldo (1 g
– 1 L).
c) Sulfato de magnésio
Já para a adição do sulfato de magnésio a proporção é feita de 0,5 g para cada litro de
caldo (0,5 g – 1 L).
d) Fermento biológico
Para cada litro de mosto foi acrescentado 5 g de fermento (proporção de 5 g – 1 L), é necessário
a diluição em água previamente aquecida, e assim adicionado ao mosto para o inícioinicio da
fermentação.
Fermentação do mosto
Após a devida correção do °Brix, colocou-se o mosto para fermentar em um caldeirão inox
(com capacidade de 15 L). Fechou-se para que ocorresse apenas o desprendimento do CO 2 formado,
sem que houvesse penetração de ar. E observou-se as condições do processo fermentativo.
AnálisesAnalises de pH, Brix e acidez
Estas análises foram realizadas diariamente durante a fermentação, garantindo a
qualidade e bom andamento do mesmo. As análises são feitas na seguinte ordem e de acordo
com os seguintes procedimentos:
a) Análise de pH
Encheu-se uma proveta de 25 mL com uma amostra do mosto em fermentação e, em
seguida, mergulhou-se no mesmo o eletrodo do pHmetro, assim obteve-se o pH aferido.
b) Análise deAnalise de °Brix

Com uma pequena amostra do mosto e ajuda de um algodão, pingou-se aproximadamente
três gotas da amostra na lente do refratômetro podendo assim fazer a leitura do °Brix do mosto. A
fermentação do mosto chegou ao fim quando o °Brix do mosto encontrou-se entre 3 a 5%.
c) Análise de acidez em ácido acético
Esta análise foi realizada através de uma titulação, com a diluição de 5 mL da amostra do
mosto numa proporção de 1:10. Pingou-se três gotas do indicador fenolftaleína na solução diluída e
titulou-se com hidróxido de sódio (NaOH) até o ponto de viragem e calculou-se a acidez da solução
através da formula:
% de ácido acético = (V NaOH x FC NaOH x FC ácido ) ÷ V amostra

FórmulaFormula (1).

Sendo: V NAOH = Volume gasto de Hidróxido de sódio;
FC NaOH = Fator de correção do Hidróxido de sódio;
FC ácido = Fator de correção do ácido acético;
V amostra = Volume tomado da amostra.
Destilação
Com o fim do processo fermentativo seguiu-se a destilação do mosto fermentado no
alambique. Os primeiros 10% de líquido destilado que foram obtidos são dispensados, assim
como os 10% finais. Apenas o “coração” da aguardente foi aproveitado, como é chamado os 80%
de líquido intermediário recolhido na destilação. Podendo então ser engarrafada e rotulada.
Grau alcoólico
Foi verificado o teor alcoólico do destilado obtido a fim de saber se estava adequada a
legislação brasileira, a qual estipula um limite de teor alcoólico entre 38 a 54°GL. Para esta
análiseesta analise colocou-se o alcoômetro de Gay Lussac em uma proveta contendocotendo
100 mL da amostra. Fez-se a leitura diretamente na escala do alcoômetro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o preparo do mosto foi obtido, das cascas de abacaxi pérola coletadas, 10 L de caldo.
Com o Refratômetro observou-se o °Brix do caldo, que apresentou um valor de 5%, podendo
assim realizar a devida correção de porcentagem de açúcar do mosto. De acordo com o diagrama
1, a quantidade de açúcar necessária para a correção do °Brix do caldo para o desejado, foi de
1060 g.
O emprego de Fosfato de Amônio ((NH 4 ) 2 HPO 4 ) e Sulfato de Magnésio (MgSO 4 7H 2 O)
serve para enriquecer o mosto de nutrientes, permitindo que as leveduras se desenvolvam em
melhores condições. Com as relações estabelecidas, utilizou-se 10 g de fosfato de amônio, 5 g de
sulfato de magnésio e 50 g de fermento biológico.
Com a correção de açúcar feita, o mosto está apto a entrar no processo de fermentação.
Foram feitoas alguns controles do processo, que consistiu em verificar a variação de certos
índices, como tempo, odor e temperatura, mantendo-se as condições de fermentação em limites
ótimos. Assim foi verificado que o processo fermentativo do mosto durou cerca de três dias,
estando dentro da média esperada, verificou-se também que o aroma era puro e tendia para

odor de abacaxi maduro. Manteve-se o processo em temperatura ambiente, por volta de 29°C,
sendo estável ao processo fermentativo.
Além disto, para garantir que a fermentação (figura 1) ocorresse em condições favoráveis,
forami efetuadaso análisesanalises físico-químicas durante toda fermentação alcoólica. Como
sólidos solúveis totaisBrix, pH e acidez. A análise de pH é feita para que se possa manter um
padrão de acidez da bebida, evitando que não esteja fora do limite de 4 a 5. A análise de Brix é
necessária para saber da qualidade do mosto para início da fermentação e para obter o ponto
certo de finalizar a fermentação e realizar a destilação do vinho fermentado. A análise de acidez
do mosto é necessária para não ultrapassar os limites de acidez volátil e garantir que durante a
fermentação não haja aeração, já que o oxigênio faz com que a levedura transforme o açúcar em
ácido acético em vez de etanol. Os resultados foram satisfatórios: breve diminuição do °Brix, pH
estando em torno de 4 e baixa acidez, de acordo com a fórmulaformula 1, aproximadamente,
0,05% de ácidoacido acético.
Após o término da fermentação, o mosto passou a ser chamado de vinho fermentado e
assim seguiu com a destilação no alambique de cobre (figura 2). Esta ocorreu em perfeitas
condições com um tempo total de 90 minutos, descartando-se a cabeça e cauda do destilado por
conta de toxinas, cerca de 20% da bebida obtida, e obtendo para a armazenagem apenas o
coração do destilado.
Foi então verificado o rendimento obtido. É por meio deste que podemos obter a relação
entre a quantidade de aguardente produzida por quantidade de mosto fermentado. O volume
final de aguardente foi de 4 L, a aguardente da casca de abacaxi pérola apresentou um bom
rendimento, de 40%. E também características próprias, como sabor e aroma, do abacaxi pérola,
mantidas mesmo após o processamento.
Na determinação do teor alcoólico para a aguardente produzida da casca de abacaxi
pérola, o valor encontrado foi de 45°GL. Estando de acordo com a Legislação Complementar do
Ministério da Agricultura (FONTE). Esse valor indica que o rendimento em etanol é dentro do
esperado, e a concentração de açúcar foi o suficiente para elevá-lo.eleva-lo. Assim, estando apto
para o engarrafamento e rotulagem.

Figura 1 – Mosto em inicio do processo de fermentação.
Fonte: Acervo do projeto.

Figura 2 – Alambique de cobre utilizado na destilação da aguardente da casca de abacaxi pérola.
Fonte: Acervo do projeto.
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos da fermentação alcoólica do mosto foram satisfatórios, mostrando
a eficiência da casca do abacaxi pérola para a produção da bebida, resultando em um padrão de
qualidade ao produto final. Todo o processo da obtenção da aguardente ocorreu sem nenhum
problema ou alteração, com características físico-químicas bastante estáveis, sendo favorável a
obtenção da bebida. O produto final resultou em uma bebida com características tipicamente
brasileiras, com sabor e aroma característico do abacaxi, bastante aceitável, produzido por um
processo totalmente sustentável.
Por ser obtida com certa facilidade essa variedade de aguardente pode ser
obtidoproduzido em grande escala, e feito com cuidado e higiene, apresentaráa excelente
qualidade e paladar. A aguardente a partir da casca de abacaxi pérola (Ananas comosus L. Merril)
estáa aptao para consumo, pois as análisesanalises realizadas apresentaram-se dentro dos limites
estabelecidos pela Legislação Complementar do Ministério da Agricultura do Brasil.
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RESUMO
Qualidade é um item muito importante a ser
considerado na escolha de qualquer serviço de banda
larga, principalmente no mundo contemporâneo onde
este tipo de serviço é essencial às relações
socioeconômicas para usuários domésticos ou para
empresas. Ao mesmo tempo, a percepção e a exigência
do usuário para com a melhoria da qualidade nesses
serviços crescem com o aumento das tecnologias
disponíveis e com a complexidade dos serviços
disponíveis online. Visando esse contexto, esta pesquisa
aplica uma metodologia de avaliação através de análise
de métricas da qualidade do fornecimento do serviço de

acesso à internet pelas empresas provedoras de acesso
para os usuários da região de Itaparica/PE,
compreendendo especificamente os municípios de
Floresta, Serra Talhada, Belém do São Francisco,
Petrolândia, além do município de Paulo Afonso/BA.
Para este objetivo, foram realizados testes nos
provedores da região que comprovaram a nãoconformidade dos principais parâmetros mínimos
aceitáveis em todos os provedores, de acordo com a
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

PALAVRAS-CHAVE: qualidade de serviço, internet, métricas.

INTERNET QUALITY OF SERVICE: AN ANALYSIS BASED ON METRICS
ABSTRACT
Quality is a very important item to be
considered in the choice of any internet service,
especially in the contemporary world where this type
service is essential to the socioeconomics relations to
domestic users or organizations. The perception and the
exigency of users with the quality these services rises
with the increase of available technologies and with the
complexity of services online. At this context, this
research applies an analysis methodology through
quality meters of internet service by organizations than
KEY-WORDS: service quality, internet, metrics.

offer access to the users of Itaparica/PE regions,
comprehending specifically the cities of Floresta/PE,
Serra Talhada/PE, Belém do São Francisco/PE,
Petrolândia/PE, beyond of Paulo Afonso/BA. For this
purpose, these tests were performed in internet
connections region and showed that neither was
appropriate with the main minimum parameters
acceptable in all providers, according to Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

QUALIDADE DE SERVIÇO NA INTERNET: UMA ANÁLISE BASEADA EM MÉTRICAS
INTRODUÇÃO
Quando abordamos à questão do acesso à internet, estamos tratando implicitamente de
qualidade. Este termo, é de fundamental importância na hora de contratar qualquer serviço
prestado a comunidade. Na internet, isso não é diferente, muito pelo contrário, com os avanços
da tecnologia tanto industrial quanto comercial, o usuário necessita cada vez mais de agilidade
para que tudo ocorra nos conformes. Hoje em dia, A internet é o principal meio de comunicação,
tanto para usuários domésticos quanto para empresas, por ser mais ágil e consequentemente
mais prático para muitos. Este tipo de serviço é indispensável no mundo contemporâneo, já que
os clientes, sejam pessoas ou empresas, exigem cada vez mais eficiência nas suas atividades. Para
que isso aconteça e possa ser realidade, as organizações que trabalham prestando este
atendimento precisam investir em novas formas tecnológicas para que o serviço seja de
qualidade (COSTA; BIANCHINI, 2008). No Brasil, isto é constantemente discutido, já que o país
possui um déficit qualitatório na qualidade do serviço de internet quando comparado com a
maioria dos países.
O Brasil carece de investimentos na parte tecnológica para que esta situação seja
melhorada o mais depressa possível. Tem-se que admitir que este quadro está sendo modificado
nos últimos anos pois a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), vem exigindo cada vez
mais das empresas provedoras do serviço de internet, para que estas possam disponibilizá-lo com
uma qualidade que atenda as demandas do mundo contemporâneo. Espera-se que, em alguns
anos, o Brasil seja considerado um dos países que possui uma qualidade de internet
consideravelmente aceitável, já que nos dias atuais, os serviços e as aplicações webs exigem cada
vez mais qualidade de rede para que possam funcionar corretamente e sem comprometer as
atividades organizacionais, como por exemplo nos sistemas bancários, onde há uma
movimentação constante de usuários que necessitam de agilidade e um serviço que não pode
ocorrer vários problemas com relação à internet. O diretor-presidente do Núcleo de Informação e
Coordenação (NIC.br), Demi Getschko, afirma que, “O importante é uma conexão constante, em
que o sujeito não precise ficar preocupado com o taxímetro”, pois além de ser considerada lenta,
a internet sofre também com a instabilidade e altos custos de adesão cobrados.
O presente artigo é fruto de um projeto de iniciação científica, que tem por base, revelar a
qualidade do serviço de internet recebido pelos usuários em suas residências ou empresas. Para
tornar isto possível, foram realizados testes nos principais provedores de acesso à internet da
região de Itaparica/PE, situada no sertão pernambucano, além do município de Serra Talhada/PE,
que não faz parte da região de Itaparica, e de Paulo Afonso/BA, que foram selecionados por
apresentar uma grande população em relação aos municípios da região. Para os testes, foram
aplicadas as principais métricas que a ANATEL dispõe, a saber: Velocidade Instantânea, Velocidade
Média, Latência, Jitter, Perda de Pacotes e Disponibilidade. Os resultados obtidos não foram
satisfatórios e mostraram que a região precisa de um alto investimento tecnológico por parte dos
provedores para que os usuários tanto empresariais quanto domésticos, desfrutem do serviço
que adquiriram. Tem-se a plena consciência de que as empresas prestadoras de conexão à

internet, estão sempre procurando melhorar seus serviços e suas instalações, mas elas enfrentam
um grande problema no que diz respeito a clandestinidade; são muitos os provedores que não
são licenciados pela ANATEL, o que praticamente os exclui da responsabilidade de atender os
parâmetros de qualidade definidos pelo governo nacional. Em se tratando desta parte, a Agência
Nacional de Telecomunicações, precisa agir impreterivelmente em fiscalizações mais rígidas, para
que essa situação seja sanada o mais rápido possível e para que finalmente os provedores
licenciados ofereçam uma conexão à internet com mais qualidade para os usuários.
REFERENCIAL TEÓRICO
Segundo INMETRO (2011), o surgimento na década de 70, a internet desencadeou uma
alteração de grandes proporções no que tange às relações comerciais entre as nações,
quebrando obstáculos em seu caminho buscando, de maneira mais rápida e eficiente, realizar
suas negociações em geral. Porém, esse processo foi tomando ainda mais forma nos dias atuais,
abrangendo diversas áreas em seu contexto, como a religiosa, a ambiental, a política, a social e
etc. Hoje em dia, é extremamente necessário dar ênfase ao desenvolvimento e melhoria das
tecnologias, plataformas e redes de comunicação. Nesse contexto, a internet tornou-se um
destaque na era contemporânea, possibilitando a qualquer um, onde estiver, a se conectar com
inúmeros outros usuários. O que deu ainda mais destaque à essa tecnologia, foi o fato do seu
crescimento em um curto espaço de tempo, se comparada a outros inventos. Basicamente, a
internet precisou de apenas 4 anos para conseguir 50 milhões de usuários no mundo inteiro, o
que confirma o sucesso e a popularidade da mesma. Outras tecnologias, como a eletricidade, o
telefone e o automóvel levaram, respectivamente, 46, 35 e 55 anos para atingirem a mesma
marca. Mesmo com o crescimento desse setor, o Brasil ainda possui uma exclusão digital
consideravelmente grande, em especial nas regiões Norte e Nordeste. Mesmo assim, muitos dos
que têm acesso à internet não se sentem confortáveis com esse serviço. Suas principais queixas
em órgãos de proteção ao consumidor são em relação ao alto valor pago em comparação a
outros países, à inviabilidade técnica do serviço e às constantes lentidões e “quedas” na rede
(INMETRO, 2011).
As condições de acesso e a existência de uma preocupação constante de viabilizar o
acesso à Internet à população de uma forma geral por meio de preços adequados, políticas
governamentais, convênios com empresas etc. também facilitam este crescimento, de um modo
geral. O número de usuários de computador chegou a 2 bilhões em 2012. Diariamente, 500 mil
pessoas entram pela primeira vez na Internet e são publicados 200 milhões de tuítes; a cada
minuto são disponibilizadas 48 horas de vídeo no YouTube; e cada segundo um novo blog é
criado. 70% das pessoas consideram a Internet indispensável. Em 1982 havia 315 sites na
Internet. Em 2012 esse número alcançou os 174 milhões. (ANTIONIOLI, 2013)
Dentro deste contexto é essencial a adequação do serviço ao crescimento contínuo de
demanda de usuários e o monitoramento da qualidade desse serviço. Para este intento uma das
formas consolidadas na literatura das redes computacionais para é através da análise de
métricas. (TANENBAUM;WETHERALL, 2011) As métricas são parâmetros medidos diretamente do
ambiente de estudo (DUARTE, 2010). No caso das métricas associadas as redes computacionais
as seis grandezas que mais caracterizam o serviço prestado, ou seja, as que possuem maior

relevância para o consumidor, a saber: disponibilidade, velocidade média e instantânea, perda de
pacotes, latência e a disponibilidade do serviço (COSTA, 2008).
METODOLOGIA
Para que fosse possível o desenvolvimento do projeto, foi necessária a criação e execução
de algumas etapas que foram seguidas rigorosamente durante todo o desenvolvimento e
execução do mesmo:
1. Levantamento dos provedores da região: nessa etapa, foi feita uma pesquisa em todas as
cidades participantes, para saber quais eram os principais provedores de internet
disponíveis;
2. Estudo dos provedores: após a pesquisa dos provedores, foi realizado um estudo
minucioso para saber quais iriam entrar de forma definitiva nas atividades no decorrer do
projeto;
3. Levantamento das ferramentas de testes: foram aplicadas aqui, algumas pesquisas sobre
quais ferramentas de teste online, iriam ser escolhidas para que os testes pudessem
proceder;
4. Estudo das ferramentas: é de extrema importância que, após o levantamento das
ferramentas, haja um estudo para saber quais realmente apresentariam dados concretos;
5. Testes nas cidades: etapa de início dos teste nas localidades participantes;
6. Dados obtidos: após os testes nas cidades, foi então obtido dados importantes para
serem analisados estatisticamente;
7. Estudo dos dados obtidos: os dados que foram obtidos foram avaliados e estudados de
forma rigorosa, para que não fossem apresentados erroneamente;
8. Resultado final: apresentação de todo o estudo do projeto

Figura 1 - Fluxograma das Atividades

De modo geral, a pesquisa corrente teve a metodologia ilustrada na Figura 1. Para as
cidades escolhidas foram avaliados critérios do número de habitantes e apenas as cidades com
mais de 20 mil habitantes (de acordo com o último censo do IBGE em 2010) na região de
Itaparica foram selecionadas, a saber: Floresta/PE, Belém do São Francisco/PE, Petrolândia/PE e
Tacaratu/PE. Além dessas cidades os municípios de Serra Talhada/PE e Paulo Afonso/BA, foram
selecionados por serem metrópoles regionais vizinhas a região de Itaparica.
O estudo foi baseado na coleta e análises de dados estatísticos referentes aos parâmetros
de qualidade das resoluções ANATEL, nº 574 e 575 de 28 de outubro de 2011, conforme
mostrado na Tabela 1 (ANATEL, 2011).
Tabela 1 - Parâmetros de qualidade definidos pela Anatel para qualidade de serviço na internet
PARÂMETRO
EXIGÊNCIA ATÉ
EXIGÊNCIA A PARTIR DE
OUTUBRO/2013
NOVEMBRO/2013
Velocidade instantânea
20% da velocidade máxima
30% da velocidade máxima
contratada
contratada
Velocidade média
60% da velocidade máxima
70% da velocidade máxima
contratada
contratada
Jitter
50 ms em 80% das medições
50 ms em 90% das medições
Latência
80 ms (milissegundos) em 85% 80 ms em 90% das medições
das medições
Disponibilidade
99% de 85% das medições
99% de 90% das medições
A priori, alguns levantamentos foram importantes na obtenção de resultados concretos
para serem apresentados, como por exemplo: ter conhecimento de quais provedores de acesso à
internet estavam disponíveis nas localidades e designar quais seriam as ferramentas de testes
online que seriam utilizadas no decorrer do projeto. Tendo em mãos os dados obtidos dos
levantamentos realizados em todas as cidades participantes, foram dadas iniciativas das
avalições para saber se as empresas que prestam serviço de acesso à internet nas cidades citadas
estão atendendo as normas previstas nas resoluções da ANATEL, nº 574 e 575 de 28 de outubro
de 2011; resoluções estas que que tratam das metas de qualidade da banda larga fixa e da banda
larga móvel para os usuários brasileiros. Foram aplicadas as principais métricas que a ANATEL
utiliza, para que ao final de todos os testes, sabermos se as empresas estavam nas
conformidades.
A primeira cidade no qual os testes foram feitos, foi a cidade de Floresta/PE, onde
tínhamos a presença de três provedores principais, são eles: OI VELOX, OXENTE.NET e AGS
CONNECT. Todas essas empresas tinham variados planos de acesso à internet, planos estes que
variavam entre 600Kbps à 10 Mbps no caso da OI VELOX; porém, o mais contratado era o plano
equivalente a 2 Mbps (Megabits por segundo) com exceção da AGS CONNECT, pois o plano que
mais caia em conta para os usuários era o de 600Kbps (Kbits por segundo). Os resultados não
foram satisfatórios, nenhuma empresa conseguiu atingir as conformidades e atender os
parâmetros da ANATEL. Finalizados os testes na cidade de Floresta/PE, foram iniciadas as
avaliações da cidade de Belém de São Francisco/PE. O principal fornecedor de conexão à internet
desta cidade, é a empresa ATEL TELECOM, que fornece planos de até 5 Mbps (Megabits por

segundo). Os resultados na empresa também não foram chamativos, apresentando
inconformidades em todos os testes realizados; sendo assim, a empresa também não está
atendendo as normas que a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) exige. Dando
continuidade as análises nas cidades, a próxima localidade a ser visitada foi a cidade de
Petrolândia/PE. Este município, contava com a mesma empresa da cidade de Belém de São
Francisco/PE, sendo assim os planos eram iguais; esta sede da empresa, também não atendeu as
normas previstas da ANATEL e também foi considerada não-conforme nas avaliações. Como foi
exposto, as cidades de Paulo Afonso/BA e Serra Talhada/PE, não faz parte do eixo da região de
Itaparica/PE, mesmo assim, foram escolhidas por se tratar de cidades que tem um número
considerável de habitantes e por uma delas possuir uma das principais fornecedoras de energia
elétrica do Nordeste. A cidade de Paulo Afonso/BA, sede do complexo hidroelétrico da
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) que abastece praticamente todas as cidades
do Nordeste, foi a próxima cidade que foi visitada e consequentemente a que foi realizada testes
de extrema importância por se tratar de uma cidade economicamente importante para o eixo de
Itaparica/PE; nesse município, a empresa de fornecimento de acesso à internet que mais é
procurada, é a OI VELOX. Sendo assim, a empresa também não estava nas conformidades e não
atendeu os parâmetros que a ANATEL exige. Por fim, a cidade de Serra Talhada/PE passou pelos
testes. A empresa que mais se destacava na cidade, era também a empresa OI VELOX. Como já
foi exposto, os testes realizados não atenderam as conformidades e a empresa foi considerada
não-conforme em relação aos parâmetros estabelecidos pela ANATEL. Além disso foram
realizados testes na rede dedicada da RNP de 4 Mbps recebida pelo Instituto Federal do Sertão
Pernambucano no município de Floresta que também revelou resultados aquém dos esperados
em relação a qualidade do serviço de internet.
Ao final de todos os testes nas cidades integrantes do projeto, os dados obtidos foram
minunciosamente estudados e processados para que fossem apresentadas as conformidades ou
não-conformidades nas empresas que fornecem acesso à internet.
RESULTADOS
Os resultados finais obtidos decorrentes da pesquisa realizada na região de Itaparica/PE e
nos municípios de Serra Talhada/PE e Paulo Afonso/BA, mostram que as empresas que fornecem
o serviço de acesso à internet para empresas e usuários domésticos não atendem as
especificações previstas nas resoluções da ANATEL nº 574 e 575 de 28 de outubro de 2011,
conforme a Tabela 2 (ANATEL, 2011).
Tabela 2 – Médias e medianas dos provedores e seus resultados de conformidade e não confomidade
Upload
Velocidade
Jitter
Latência
Disponibilidade
(TCP)
(TCP)
AGS
Média: 0,259
Média: 0,52
Média: 44,02
Média: 114,6
Média: 0,9
(Floresta)
Mediana: 0,245 Mediana: 0,58 Mediana: 36,09 Mediana: 107,4
Mediana: 1
Não Conforme
Conforme
Conforme
Não Conforme Não Conforme

ATEL
(Belém)
ATEL
(Petrolândia)
Velox
(Floresta)
Velox
(Paulo Afonso)
Velox
(Serra Talhada)
RNP
(Floresta)

Média: 28,46
Mediana: 26,9
Conforme
Média: 0,44
Mediana: 0,56
Não Conforme
Média: 0,23
Mediana: 0,24
Não Conforme
Média: 0,49
Mediana: 0,5
Não Conforme
Média: 0,45
Mediana: 0,49
Não Conforme
Média: 1,76
Mediana: 1,82
Não Conforme

Média: 4,94
Mediana: 4,62
Conforme
Média: 2,77
Mediana: 2,89
Não Conforme
Média: 0,99
Mediana: 0,99
Conforme
Média: 1,83
Mediana: 1,95
Conforme
Média: 8,67
Mediana: 9,26
Conforme
Média: 1,78
Mediana: 1,87
Não Conforme

Média: 2,86
Mediana: 1,73
Conforme
Média: 7,04
Mediana: 3,22
Conforme
Média: 64,84
Mediana: 35,44
Não Conforme
Média: 32,95
Mediana: 32,39
Conforme
Média: 490,87
Mediana: 492,9
Não Conforme
Média: 11,04
Mediana: 11,37
Conforme

Média: 64,31
Mediana: 64,47
Conforme
Média: 81,2
Mediana: 67,64
Não Conforme
Média: 127,35
Mediana: 90,42
Não Conforme
Média: 89,67
Mediana: 89,74
Não Conforme
Média: 543,96
Mediana: 542,7
Não Conforme
Média: 924,72
Mediana: 354
Não Conforme

Média: 1
Mediana: 1
Conforme
Média: 1
Mediana: 1
Conforme
Média: 1
Mediana: 1
Conforme
Média: 1
Mediana: 1
Conforme
Média: 0,96
Mediana: 1
Não Conforme
Média: 1
Mediana: 0,96
Não Conforme

Pode-se concluir através da Tabela 2 que, a maioria dos provedores não estão atendendo
as normas exigidas pela ANATEL, sendo assim, as empresas que fornecem esse serviço precisam
investir alto em qualidade, aprimorando suas instalações e equipamentos. A Figura 2 mostra um
gráfico que resume os índices de não conformidades apresentados nos testes destacando os
parâmetros avaliados.

Figura 2 – Resultado final das não conformidades

Pelo fato da região participante do decorrente projeto apresentar provedores da mesma
empresa em algumas cidades, foi feita uma comparação das métricas: Jitter e latência, entre as
conexões do mesmo provedor OI VELOX das municípios diferentes: Floresta, Serra Talhada e
Paulo Afonso/BA, conforme gráficos mostrados nas Figuras 3 e 4;

Figura 3 - Comparação entre o Jitter no provedor OI VELOX de Floresta, Serra Talhada e Paulo Afonso

Figura 4 - Comparação entre a Latência do provedor OI VELOX de Floresta, Serra Talhada e Paulo Afonso

Conclui-se que os valores das duas grandezas estão muito próximos um do outro, porém,
além dos valores estarem acima do aceitável pela ANATEL (80 milissegundos), observa-se que a
conexão de maior banda possui os piores valores de jitter e latência, se comparada às outras
duas conexões. Em tese, isso não deveria acontecer, pois espera-se que uma conexão que
oferece uma maior banda, deve possuir maior qualidade.
O mesmo procedimento foi feito e observado nos provedores da ATEL dos municípios de
Belém de São Francisco e Petrolândia, a velocidade TCP da cidade de Belém foi maior do que a
velocidade de Petrolândia, conforme a Figura 5, sendo que as duas conexões possuem um plano
dedicado de 5 Mbps. Esse é outro fato importante, pois ambos são o mesmo provedor e
oferecem a mesma velocidade de conexão.

Figura 5 - Comparação entre as velocidades da ATEL de Petrolândia e Belém de São Francisco
Foi constatado que apenas um os provedores de acesso à internet da região de
Itaparica/PE apresentam conformidades no quesito latência. Sendo que os demais ainda carecem
de qualidade neste quesito. O gráfico na Figura 6 mostra que os valores em geral da latência
estão bastante dispersos da média e mediana adequadas no provedor RNP do Instituto Federal
do Sertão Pernambucano na cidade de Floresta/PE. Como o provedor fornece um link dedicado
de 4 Mbps as oscilações apresentadas apresentam outra não conformidade na qualidade do
serviço prestado.

Figura 6 - Média e mediana da latência do provedores RNP no município de Floresta/PE

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A região de Itaparica/PE e cidades circunvizinhas carecem de uma tecnologia mais
avançada em relação à internet, já que essa localidade é de extrema importância econômica para
a região Nordeste. Os dados que foram obtidos mostraram que o usuário, tanto doméstico
quanto empresarial, não usufruem totalmente do serviço contratado; seja ela por lentidão na
conexão ou indisponibilidade da mesma, pois através de dados estatísticos foi comprovado que
os usuários ainda ficam por tempo indeterminado sem acesso à internet. Sendo assim, é de plena
consciência que a maioria dos provedores não estão nas conformidades estabelecidas pela
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), na qual não oferecem o serviço de forma
correta e, mesmo assim, ainda cobram altos preços em seus planos de contratação. Isso é um
fato alarmante, que comprova a falta de fiscalização por parte dos órgãos regulamentadores e
também o baixo investimento dos provedores na melhoria de seus serviços.
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RESUMO

O Saneamento Ambiental pode ser entendido como um
conjunto de ações socioeconômicas que tem por
objetivo alcançar a salubridade ambiental através de um
conjunto de infraestruturas que buscam contribuir para
prevenção de doenças e promover a saúde, o bem-estar
e a cidadania. Assim, objetivou-se com este estudo
realizar uma avaliação dos impactos ambientais
decorrentes da insuficiência do saneamento ambiental
no bairro Maia, na cidade de Princesa Isabel-PB. Os
procedimentos metodológicos são provenientes de
revisões bibliográficas sobre o tema, visitas in loco,
entrevistas semiestruturadas e registro fotográfico. A
partir dos dados obtidos, foi aplicado a proposta de
Seiffer (2011) com as adaptações pertinentes,
destacando a importância dos impactos potenciais por
serem classificados segundo escalas quantitativos e/ou

qualitativos, ou com enquadramento em categorias de
valor (desprezível, moderado e crítico). Observou-se
que, 80% dos moradores em estudo sofrem com
problemas de alagamentos, devido à falta e/ou
ineficiência de infraestrutura adaptadas para os
períodos de cheias e, embora haja a coleta regular do
lixo por parte do poder público, observou-se a
disposição irregular, podendo contribuir para
proliferação de vetores e consequentemente
disseminação de doenças e um percentual de 20% das
ruas estudadas não possuem esgotamento sanitário.
Justifica-se assim um estudo com a aplicação de projetos
e obras adaptadas à realidade local. Desse modo, o
município necessita da elaboração de um Plano
Municipal de Saneamento Básico, que vise melhorias no
sistema de infraestrutura pública.

PALAVRAS-CHAVE: Impactos ambientais, saneamento ambiental, infraestrutura inapropriada.

ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL IMPACTS DUE TO THE FAILURE OF THE ENVIRONMENTAL
SANITATION DISTRICT MAIA, CITY OF PRINCESS ISABEL - PARAIBA
ABSTRACT

The Environmental Sanitation can be understood as a
set of socio-economic actions that aims to achieve
environmental health through a set of infrastructures
that seek to contribute to preventing disease and
promoting health, well -being and citizenship. Therefore,
the objective of this study was to perform an
assessment of the environmental impacts of inadequate
environmental sanitation in the Maia district, in the city
of Princess Isabel -PB. The methodological procedures
are derived from literature reviews on the topic, site
visits, semi-structured interviews and photographic
record. From the data obtained, the proposed Seiffert
(2011) with the relevant adjustments was applied,
highlighting the importance of potential impacts to be
classified according to quantitative and/or qualitative

scales, or framework for value categories (negligible,
moderate and critical). It was observed that 80 % of
residents in the study suffer from problems of flooding
due to the lack and/or inefficient infrastructure adapted
to flood periods and, although there is regular garbage
collection by the government, there was irregular
arrangement and may contribute to proliferation of
vectors and consequently the spread of disease and a
percentage of 20 % of the streets have not studied
sewage. Thus justifies a study of the implementation of
projects and works adapted to the local reality. Thus,
the municipality requires the elaboration of a City
Sanitation Plan, aimed at improvements in public
infrastructure system.

KEY-WORDS: Environmental impacts, environmental sanitation, inappropriate infrastructure.

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA INSUFICIÊNCIA DO SANEAMENTO
AMBIENTAL NO BAIRRO MAIA/PRINCESA ISABEL - PARAÍBA
INTRODUÇÃO
Atualmente, com o crescimento desordenado da população nas cidades brasileiras, a
demanda nos espaços urbanos vem aumentando e, com isso os problemas socioeconômicos e
ambientais tendem a se agravar. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em 2010,
identificou que, no Brasil, 86% das pessoas residem nas cidades, conduzindo a essas um
crescimento exponencial de seu tecido urbano e, consequentemente, inúmeros problemas de
ordem socioambiental.
Dessa forma, Nascente e Ferreira (2007) afirmam que desde os anos 50, as cidades
brasileiras vêm crescendo de maneira desordenada devido à grande migração da população rural
para a zona urbana, contribuindo com a expansão das cidades, totalmente sem infraestrutura e
gestão urbana inadequada para o montante de pessoas, proporcionando uma má qualidade de
vida e aumento na desigualdade social das cidades. Para Tucci (2003) apud Santana (2011) os
países em desenvolvimento, como o Brasil, dispõem de processos de urbanização e de obras de
saneamento realizadas de forma insustentável e mal planejadas, gerando intensos processos de
degradação ambiental onde os recursos hídricos e a população são os que mais sofrem grandes
impactos.
Desse modo, ao tratar de impactos, é necessário ressaltar que esses impactos podem ser
econômicos, sociais e ambientais. Entre outras palavras, tomou-se como definição o conceito
proposto pela Resolução Conama n°1/1986 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 1986) que
considera impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas
do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.
Para Andrade e Santos (2009), a causa desses problemas está na impermeabilização do
solo, desmatamento da vegetação, ocupação das várzeas, estruturação do sistema viário em vias
de fundo de vale, erosão e assoreamento, lixo, poluição, retificação e canalização de rios,
agravados ainda pela ausência de planos urbanísticos específicos, e que tem como consequência
enchentes que geram impactos econômicos, sociais e ambientais, em todas as atividades e
funções da cidade, e praticamente a vida dos habitantes.
Diante dos problemas citados anteriormente, é importante ressaltar que, devido aos
problemas gerados pela falta de infraestrutura, principalmente nas áreas menos privilegiadas,
mostra-se a importância da implementação do sistema de saneamento ambiental, que de acordo
com Morais et al. (2010, p.1) pode ser compreendido como:

o conjunto de ações que visam melhorar a salubridade ambiental
contemplando o abastecimento de água em quantidade e qualidade, a
coleta, tratamento e disposição final adequada dos resíduos líquidos,
sólidos e gasosos, a prevenção e o controle do excesso de ruídos, a
drenagem das águas pluviais, promoção da disciplina sanitária do uso e
ocupação do solo, o controle ambiental de vetores de doenças
transmissíveis e demais serviços e obras especializados, buscando
contribuir para prevenir doenças e promover a saúde, o bem-estar e a
cidadania.
Em relação às pequenas localidades, os problemas decorrentes da insuficiência de
infraestrutura adequadas são preocupantes, pois, o sistema de saneamento ambiental muitas
vezes é ineficiente ou até inexistente, visto que, à população vive em condições inapropriadas e
expostas em ambientes insalubres, podendo gerar impactos negativos nas condições de vida e
comprometer o seu bem estar físico, mental e social. Como também, vivem às margens de rios
contaminados pelo lançamento indevido de dejetos gerados pelos moradores.
Assim, Carvalho (2010, p. 9) afirma que:
A falta de planejamento dos sistemas de saneamento ambiental (ineficiência ou
até inexistência) acarreta em diversos problemas à população. É evidente que
mantendo as condições de comportamento da sociedade e do serviço público
como estão (ocupação desordenada do solo e disposição inadequada do lixo nas
vias públicas, serviço de manutenção do sistema de drenagem inadequado,
entre outras) a situação atual não será sanada.

Contudo, o funcionamento e planejamento do sistema de saneamento ambiental,
garantiria uma melhor qualidade de vida à população, evitando inundações nos períodos de
cheias, exposição direta da população em águas contaminadas, devido os alagamentos, redução
de transtornos aos comerciantes e indústrias, destino adequado dos resíduos sólidos, rede de
esgoto apropriado, proporcionando conforto e bem estar à sociedade.
Diante deste contexto, objetivou-se com este estudo, realizar a avaliação dos impactos
ambientais decorrentes da insuficiência do saneamento ambiental no bairro Maia, pertencente
ao município de Princesa Isabel - Paraíba.
MATERIAIS E MÉTODOS
• CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
O MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PARAÍBA
A área de estudo foi a comunidade do bairro Maia, pertencente ao município de Princesa
Isabel-PB, que está localizado em uma região semiárida conhecida como Polígono das secas, que
envolve estados nordestinos como: Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
O município está situado a 419 km da capital do Estado da Paraíba, João Pessoa (7° 44’

13” sul, 37° 59’ 34” oeste, a 680m acima do nível do mar). Localizado na mesorregião da Serra do
Teixeira, apresenta área urbana de 374,1 km2, clima semiárido, quente e seco. Está inserido nos
domínios da bacia hidrográfica do Rio Piranhas com área de 26.047,49 Km2, sub-bacia do Rio
Piancó com área de 9.228 Km2 (MASCARENHAS et al, 2005).
Sua população corresponde a 21.283 habitantes, de acordo com dados do censo IBGE, em
2010, representando um crescimento demográfico nos últimos dez anos. Além disso, cerca de,
23% do Produto Interno Bruto (PIB) do município corresponde às atividades agropecuárias e
industriais e, constituem as principais atividades econômicas (IBGE, 2010).
• PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo baseou-se em: revisões bibliográficas utilizando artigos científicos, teses, livros e
revistas, relacionados ao tema em questão.
Para a efetivação da pesquisa, foi realizada visita in loco à comunidade do Bairro Maia,
onde foram feitas entrevistas semiestruturadas sobre os impactos socioeconômicos e ambientais
ocasionados nos períodos de cheias a 15 famílias pertencentes as 7 ruas do bairro, dentre elas:
Antônia Diniz Maia, Professor Antônio Eugênio bezerra, Hosana Maria Roberto, Cícero Bezerra,
Loteamento Coimbra Maia, Projetada e Frei Alberto Carneiro Leão. Registro fotográfico da área
em estudo para comprovação dos resultados obtidos nas entrevistas.
A metodologia foi desenvolvida buscando a melhor forma de identificação e avaliação dos
impactos decorrentes da insuficiência do saneamento ambiental, considerando-se sempre a
relação causa/efeito.
A partir da discussão interdisciplinar sobre saneamento ambiental e da avaliação dos
impactos ambientais na área, estabeleceu-se uma metodologia própria para identificação e
classificação dos impactos potenciais, utilizando-se como instrumento básico uma matriz de
interação. A Metodologia de Avaliação de Impactos Ambientais utilizada, baseia-se na proposta
de Seiffer (2011) com as adaptações pertinentes, destacando a importância dos impactos
potenciais por serem classificados segundo escalas quantitativos e/ou qualitativos, ou com
enquadramento em categorias de valor (desprezível, moderado e crítico).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos dados obtidos durante a visita à comunidade, foi possível fazer a caracterização
socioeconômica dos moradores, do esgotamento sanitário e resíduos sólidos gerados e
destinados na área e do sistema de drenagem do bairro, como descritos a seguir.
• CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS ENTREVISTADAS
Durante as entrevistas realizadas, foi possível observar os principais problemas
enfrentados pela população. Dentre os entrevistados, 73% possuem casa própria, 20% moram de

aluguel e 6,7% moram em casa cedida pelos familiares. Quanto à moradia, 46,7% moram no
bairro devido ao baixo preço do imóvel, 33,3% decidiram morar no bairro para ficar perto dos
familiares e 20% não souberam responder. Dos entrevistados, todos moram no bairro em média
de 12 anos.
• CARACTERIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Foi possível observar que 20% das ruas em estudo não possuem esgotamento sanitário e
todo o esgoto gerado na residência é direcionado às fossas e ruas, como descrito na (Figura 1) e
80% das ruas que possuem esgotamento sanitário, no qual o sistema é ineficiente (Figura 2).

Fig. 1. Local onde o esgoto é lançado
Fonte dos autores (2014)

Fig. 2. Rede de esgoto ineficiente
Fonte dos autores (2014)

• CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS E DESTINADOS
Segundo os entrevistados, no bairro há coleta de lixo durante 3 vezes por semana em
93,3% das ruas estudadas e 6,7% das ruas não tem coleta, onde todo o lixo gerado é queimado e
destinado às ruas. Embora haja a coleta regular do lixo por parte do poder público, em visita a
campo verificou-se a disposição irregular dos resíduos, podendo contribuir para proliferação de
vetores e ameaçar à saúde pública, como demonstra a figura 3.

Fig. 3. Acúmulo de lixo em área inapropriada
Fonte dos autores (2014)

• CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO BAIRRO
Sabe-se que a região Nordeste apresenta um período de estiagens prolongadas com cerca
de 8 meses e chuvas intensas em um curto intervalo de tempo, com cerca de 3 a 4 meses
(MASCARENHAS et al, 2005). Este fato torna-se perceptível na área em estudo, onde 80% dos
entrevistados responderam que durante os períodos de chuva tem suas casas alagadas devido à
falta de infraestrutura e 20% deles responderam que não ocorre alagamentos devido morarem
em locais com infraestrutura apropriada para os períodos de cheias (Figura 4)
Foi possível observar também que, 80% das famílias estudadas, que tem suas casas
alagadas, moram em locais onde a drenagem das águas é ineficiente ou inexistente, provocando
alagamentos e, consequentemente, danos materiais. Vale ressaltar ainda que as casas do bairro
foram construídas em locais inapropriados, visto que, antes eram caracterizados por vegetação
nativa e densa com algumas lagoas, com isso, os problemas decorrentes dos alagamentos
tendem a se agravar (Figura 5). É consenso entre os moradores, que a população passou a migrar
para essas áreas devido a expansão da cidade e baixo preço dos terrenos.

Fig. 4. Ruas sem chuvas, mas ainda alagadas
Fonte dos autores (2014)

Fig. 5. Residências às margens da lagoa
Fonte dos autores (2014)

A população do bairro estudado obteve conhecimento dos problemas a serem
enfrentados com a falta de infraestrutura adequada e, buscaram soluções junto às autoridades
do município com um abaixo assinado para a possível solução do problema, porém, não
alcançaram os resultados esperados. De acordo com relato de moradores, a população já se
acomodou com os problemas existentes e estão conscientes que não terão nenhuma solução.
Vale ressaltar ainda que a exposição direta aos resíduos destinados de forma inadequada,
rede de esgotos deficientes e águas contaminadas em consequência dos alagamentos implica em
problemas de saúde, através de doenças de veiculação hídrica, como a febre tifoide,
leptospirose, esquistossomose, dentre outras.
• IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
A identificação dos impactos ambientais foi realizada a partir da observação direta dos

problemas enfrentados pela população e os seus efeitos. As causas e o s impactos ambientais
potenciais negativos estão descritos na tabela 1.
Tabela 1. Deficiências identificadas e os possíveis impactos potenciais negativos gerados
DEFICIÊNCIAS IDENTIFICADAS

IMPACTOS POTENCIAIS NEGATIVOS IDENTIFICADOS

Redes de esgotos sanitários deficientes

Degradação da qualidade da água, ampliação na construção de
fossas negras, contaminação do solo

Rede de drenagem ineficiente e/ ou inexistente

Acúmulo de águas em lugares com declive, ocasionando
problemas de saúde aos moradores da área

Resíduos sólidos urbanos

Entupimento de galerias, acúmulo de lixo em área inapropriada,
poluição do ar decorrente da queima do resíduo, contaminação
da água

Ocupação inadequada da população

Moradores susceptíveis à doenças de veiculação hídrica,
tendência a alagamentos no interior das residências, prejuízos
decorrentes dos alagamentos

Desmatamento e desenvolvimento
indisciplinado

Tendência a alagamentos no interior das residências

Fonte elaborada pelos autores (2014)

• AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
A avaliação dos impactos ambientais identificados foi realizada, de acordo com a proposta
de Seiffert (2011), conforme a tabela 2.
Tabela 2. Avaliação dos impactos ambientais
IMPACTOS IDENTIFICADOS

(T) *

(S.O) *

(C.M) *

Degradação da qualidade da água

Atual

Normal

Média 40

Ampliação na Construção de fossas
negras

Atual

Normal

Acúmulo de águas em lugares com
declive causando prejuízos aos
moradores da área

Atual

Entupimento de galerias

(N. A) *

(F) *

(P) *

Local

Alta 30

Média20

Alta 60

Local

Alta 30

Alta 30

Anormal

Média 40

Local

Média 20

Média 20

Atual

Anormal

Media 40

Local

Média 20

Media 20

Poluição do ar decorrente da queima do
resíduo

Atual

Normal

Alta 60

Local

Alta 30

Alta 30

Acúmulo de lixo em área inapropriada

Atual

Normal

Média 40

Local

Alta 30

Média 20

Tendência a alagamentos no interior
das residências

Atual

Normal

Media 40

Local

Média 20

Media 20

Fonte: Elaborado pelos autores (2014) baseado e adaptado em Seiffert (2011).
(T) *- Temporalidade; (S.O) * - Situação operacional; (C.M) * - Consequência/Magnitude dos
aspectos/impactos; (N.A) * - Nível de Abrangência; (F) * - Frequência dos aspectos/impactos; (P) * - Probabilidade de
ocorrência dos aspectos/impactos.

Após esta avaliação dos impactos ambientais, foi realizado o enquadramento de cada
impacto, conforme proposto por Seiffert (2011), e descrito na tabela 3.
Tabela 3. Enquadramento dos impactos identificados (efeito) provenientes de cada causa
CAUSAS IDENTIFICADAS

IMPACTOS IDENTIFICADOS

ENQUADRAMENTO
DO IMPACTO

Redes de esgotos sanitários
deficientes

Degradação da qualidade da água, Ampliação na
construção de fossas negras, contaminação do solo

Crítico

Rede de drenagem ineficiente e/
ou inexistente

Acúmulo de águas em lugares com declive causando
prejuízos aos moradores da área

Crítico

Resíduos sólidos urbanos

Entupimento de galerias, acúmulo de lixo em área
inapropriada, poluição do ar decorrente da queima do
resíduo, contaminação da água

Crítico

Ocupação inadequada da
população

Moradores susceptíveis à doenças de veiculação hídrica,
maiores picos de vazão, prejuízos decorrentes dos
alagamentos

Crítico

Desmatamento e
desenvolvimento indisciplinado

Maior erosão e assoreamento, maiores picos de vazão

Crítico

Fonte: Elaborado pelos autores (2014) baseado e adaptado em Seiffert (2011).

Após a realização da Avaliação de Impactos Ambientais no bairro Maia, conforme a
proposta de Seiffert (2011) constatou-se que os impactos identificados foram considerados
significativos, portanto, todos foram enquadrados como críticos, visto que, causam grandes
prejuízos aos moradores do bairro e ao meio ambiente de vido à falta de infraestrutura adequada
implicando em problemas econômicos, sociais e ambientais. Com isso, os alagamentos durante
períodos chuvosos têm provocado prejuízo à população (desvalorização de imóveis, perda de
eletrodomésticos e outros materiais) sem que as autoridades adotem as devidas providências.
Portanto, grande parte da área em estudo é caracterizada como insalubre, ou seja, os problemas
são preocupantes, pois acaba expondo seus moradores a agentes nocivos à saúde
proporcionando a proliferação de vetores e o aparecimento de doenças que podem afetar a
população.
Como foi discorrido no presente artigo, as áreas com maiores problemas de drenagem
ineficiente e/ou inexistente, rede de esgoto insuficiente, disposição inadequada dos resíduos
sólidos, contaminação da água e a poluição do ar, destacam a importância de infraestrutura

adequada afim de minimizar os impactos existentes.
Diante deste contexto, cabe mencionar que a Lei 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que
estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico, determina que os municípios
elaborem seus planos de saneamento, dentro de uma visão integrada com a participação da
sociedade. Estes planos devem abranger os serviços de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem urbana, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, a serem realizados
de formas adequadas atendendo a saúde pública e a proteção do meio ambiente (BRASIL, 2007).
CONCLUSÃO
Diante dos impactos ambientais identificados e analisados e, através das informações
obtidas durante às visitas na área de interesse para o estudo, observou-se que o assentamento
populacional foi construído de forma irregular, sem respeitar as normas e requisitos legais. De tal
modo, nas cidades brasileiras devido aos problemas ambientais causam muita preocupação
quanto à poluição do ar, solo e água, destruição da cobertura vegetal e degradação das áreas de
interesse ambiental devido à grande disputa pelo espaço urbano. Com isso, hoje, os transtornos
na qualidade de vida e o bem-estar da população alvo é inevitável e, devido ao crescimento
urbano desordenado esses problemas tendem a se agravar.
Com relação à área de estudo, pode-se observar que a existência de moradias às margens
da lagoa, bem como a descarga de resíduos e esgotos domésticos na área, coloca em questão o
equilíbrio ambiental, uma vez que os problemas decorrentes dos alagamentos tornam-se
preocupantes. Assim sendo, o sistema de drenagem de água pluvial do bairro em estudo
encontra-se em situação precária, bem como a rede de esgoto e a destinação incorreta dos
resíduos sólidos necessitam da elaboração de um Plano Municipal de Saneamento Básico, que
visem melhorias no sistema de infraestrutura pública.
Desse modo, faz-se necessária a busca da sustentabilidade para o desenvolvimento
urbano, incluindo o acesso ao sistema de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, da
drenagem urbana e da coleta, tratamento e disposição final adequada dos resíduos sólidos e
pavimentação das ruas. Contudo, cabe a gestão ambiental, introduzir estudos que visem
melhorias na infraestrutura existente, buscando medidas para a redução dos impactos
encontrados na localidade, o que irá contribuir não só para o bem estar da população, com
garantia de melhores condições de vida, como também, proporcionar medidas mitigadores que
possam reduzir os impactos causados ao meio ambiente realizados pelas ações antrópicas,
levando em consideração homem/meio ambiente.
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RESUMO
A automação industrial aplicada em sistemas de
abastecimento de água pode se tornar bastante simples
quando usados mecanismos adequados e apropriados
aos sistemas. Com o advento dos Controladores
Programáveis, associado ao desenvolvimento da
moderna teoria de controle, permitiu elevar a aplicação
da automação tornando-a mais efetiva. Este trabalho
discute a utilização da automatização em sistemas de
abastecimento de água para tomada de decisão
operacional, visando uma melhor distribuição de água
entre reservatórios de distribuição. Para tanto o
dispositivo de controle do abastecimento de água, foi

implementado a partir de circuitos lógicos digitais
usados para o controle de um motor bomba e duas
eletroválvulas. A aplicação desse sistema pode trazer
ganhos relacionados ao atendimento das demandas
diárias de água do sistema de distribuição. O sistema se
torna viável pela possiblidade de ser expandido a
sistemas mais complexos, como por exemplo, sistemas
integrados resultante empregando CLPs e um sistema de
controle e aquisição de dados (Supervisory Control and
Data Acquisition - SCADA). Portanto, o artigo apresenta
o desenvolvimento do sistema para alunos de nível
médio.

PALAVRAS-CHAVE: automação, controle, eletroválvulas, fornecimento de água, lógica combinacional,

DEVELOPMENT OF TEACHING FOR CIRCUIT AUTOMATION SYSTEMS IN WATER SUPPLIES USING
LOGIC COMBINATIONAL
ABSTRACT
Industrial automation systems applied to water
supply can become quite simple when used mechanisms
adequate and appropriate systems. With the advent of
programmable controllers, associated with the
development of modern control theory, allowed us to
raise the application of automation to make it more
effective. This paper discusses the use of automated
systems of water supply for operational decision
making, to improve the distribution of water between
reservoirs distribution. For this purpose the device
controlling the supply of water was implemented from

digital logic circuits used for control of a pump motor
and two solenoid valves. The application of this system
can bring gains related to meeting the daily demands of
the water distribution system. The system makes
possible the possibility of being expanded to more
complex systems, such as systems employing integrated
result, and a PLC control system and data acquisition
(Supervisory Control and Data Acquisition SCADA).which ensures its wide application in practical
activities that enable the automated control. Therefore,
the paper presents the development of the system for
school students.

KEY-WORDS: automation, electronic, logic gate, water supply.

DESENVOLVIMENTO DE CIRCUITO DIDÁTICO PARA AUTOMAÇÃO EM SISTEMAS DE
ABASTECIMENTOS DE ÁGUA UTILIZANDO LÓGICA COMBINACIONAL
INTRODUÇÃO
Basicamente um circuito combinacional é aquele em que a saída depende única e
exclusivamente das combinações entre as variáveis de entrada (IDOETA, 1999). Sendo assim, ele
é diferente dos circuitos sequenciais que utilizam a saída atual e os valores de entrada para
prover uma saída futura num circuito lógico sequencial estudado.
Pode-se utilizar um circuito lógico combinacional para solucionar problemas em que se
necessita de uma resposta, quando acontecem determinadas situações, representada única e
exclusivamente pelas variáveis de entrada. Para construção destes circuitos, necessita-se de suas
expressões características que são obtidas de tabelas verdade que representam situações já
mencionadas (IDOETA, 1999). A tabela verdade é uma técnica para descrever como a saída de
um circuito lógico depende dos níveis lógicos presentes nas entradas do circuito (TOCCI, 2007).
O advento da eletrônica e suas tecnologias são responsáveis por grandes transformações
ocorridas no Século XX, nos âmbitos sociais e econômicos, levando países industrializados a
investirem em pesquisa básica e aplicada nesta área. Em uma definição mais geral, pode-se
mencionar que a eletrônica é a ciência que tem por objetivo principal a transmissão,
transformação, armazenamento e processamento de informações por meio de componentes
elétricos e eletrônicos, sendo os elétrons os protagonistas do processo (REZENDE, 2004).
No início da “era da eletrônica”, todos os problemas eram resolvidos por sistemas
analógicos, também conhecidos por sistemas lineares (IDOETA, 1999). Um sistema analógico
contém dispositivos que manipulam quantidades físicas que são representadas na forma
analógica. Em sistemas analógicos, as quantidades físicas podem variar ao longo de uma faixa
contínua de valores (TOCCI, 2007).
Um sistema digital é uma combinação de dispositivos projetados para manipular uma
informação lógica ou quantidades físicas que são representadas no formato digital, ou seja, as
quantidades podem assumir apenas valores discretos. Esses dispositivos são, na maioria das
vezes, eletrônicos, mas podem também ser mecânicos, magnéticos e pneumáticos. Alguns
sistemas digitais mais conhecidos são computadores digitais e as calculadoras, os equipamentos
digitais de áudio e vídeo e o sistema de telefonia, o maior sistema digital do mundo (TOCCI,
2007).
Esse ramo da eletrônica emprega em seus sistemas um pequeno grupo de circuitos
básicos padronizados conhecidos como portas lógicas, sendo estas portas utilizadas em ramos
mais complexos, como na inteligência artificial (GOULART SOBRINHO; MANTOVANI, 2006).
Através da utilização conveniente destas portas, pode-se implementar todas as expressões
geradas pela álgebra de Boole, que constituem a base dos projetos dos sistemas já referidos
(IDOETA, 1999).
O trabalho aqui realizado objetivou solucionar um problema de automação em um
sistema de abastecimento de água utilizando somente lógica combinacional no sistema de
controle. Foi realizado todo um estudo sobre as portas lógicas utilizadas, feito o levantamento de
todas as possibilidades reais do sistema numa tabela verdade, quanto aos eventos possíveis,

além de demonstrar a resolução através do diagrama de Veith Karnaugh para obtenção do
circuito lógico combinacional de controle do sistema proposto. Mostra-se um protótipo do
circuito eletrônico implementado e o circuito de interligação da parte de controle com a parte de
potência do circuito para automação do sistema proposto.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os componentes utilizados para a implementação do circuito eletrônico de controle
foram um CI 7432 (Quad Two-Input OR Gate), um CI 7404 (Hex Inverter), um CI 7411 (Triple
Three-Input AND Gate) e 4 chaves reed-switch.
Com a elaboração da tabela verdade e o uso do método gráfico de simplificação diagrama
de Veitch-Karnaugh 1, foi possível constatar a necessidade do uso das portas lógicas citadas
anteriormente. A Tabela 1 mostra as possibilidades e as operações dos processos.
A Figura 1 mostra o CI 7432 (Quad Two-Input OR Gate) utilizado no circuito
implementado, no qual é uma porta lógica do tipo OR. Esse componente é encapsulado em DIP
(Dual In-Line Package) de 14 pinos que contém quatro portas OR de duas entradas. O pino 14 Vcc
(Supply Voltage) é alimentado por uma tensão de 5VDC +/- 5% (Tensão contínua) e no pino 7
(Ground - GND) aterramento.

Figura 1 - Pinos do CI 7432 (Porta OR)
A Figura 2 mostra o CI 7404 (Hex Inverter) utilizado no circuito implementado, no qual é
uma porta lógica do tipo INVERSORA (NOT). Esse componente é encapsulado em DIP (Dual InLine Package) de 14 pinos que contém seis portas inversoras. O pino 14 Vcc (Supply Voltage) é
alimentado por uma tensão de 5VDC +/- 5% (Tensão contínua) e no pino 7 (Ground - GND)
aterramento.

1

Método criado por Edward Veitch e aperfeiçoado por Maurice Karnaugh. É um método gráfico usado para
simplificar uma equação lógica ou converter uma tabela-verdade no seu circuito lógico correspondente, de uma
forma simples e metódica (TOCCI, 2007).

Figura 2 - Pinos do CI 7404 (Porta Hex Inverter)
A Figura 3 mostra o CI 7411 (Triple Three-Input AND Gate) utilizado no circuito
implementado, no qual é uma porta lógica do tipo AND. Esse componente é encapsulado em DIP
(Dual In-Line Package) de 14 pinos que contém três portas AND de três entradas. O pino 14 Vcc
(Supply Voltage) é alimentado por uma tensão de 5VDC +/- 5% (tensão contínua) e no pino 7
(Ground - GND) aterramento.

Figura 3 - Pinos do CI 7411 (Porta AND)
A Figura 4 mostra o reed-switch que é um dispositivo que funciona como uma chave NA
(Normalmente Aberto) ou NF (Normalmente Fechado). No circuito ele é utilizado como sensor
que detecta a presença (nível lógico 1) ou a ausência (nível lógico 0) de água no reservatório.
Acionado por campos magnéticos produzidos por ímãs permanentes (utilizado no circuito
implementado) ou eletroímãs quando aproximado deste.

(a)

(b)

Figura 4 – Chave reed-switch: (a) componente. (b) simbologia

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 5 mostra o esquemático do projeto que foi automatizado, onde o circuito lógico
foi idealizado para automatizar tal planta hidráulica através de portas lógicas (circuito de
controle), relés e eletroválvulas e motor-bomba (circuito de potência). Os resultados do trabalho
foram obtidos através do método simplificação do de diagrama de Veith-Karnaugh e o circuito

implementado em protoboard.

Figura 5 - Modelo do sistema de abastecimento
Baseado na análise das situações do sistema foi definido os sinais de saída em cada
atuador, onde foi determinado o momento em que estes devem receber nível lógico alto “1”
(sensores acionados, demonstrando presença de água; motor-bomba ligada e eletroválvula
acionada, permitindo passagem de água) e o momento em que estes devem receber nível lógico
baixo, “0” (sensores não acionados, demonstrando ausência de água; motor-bomba desligada e
eletroválvula não acionada, não permitindo passagem de água). A Tabela 1 mostra os valores
obtidos com base nessa análise.
Entretanto, existe outra condição, que no caso é a irrelevante (x), ocorrendo quando a
entrada faz com que a saída possa assumir 0 ou 1 indiferentemente. Essa condição ocorre
principalmente pela impossibilidade prática do caso de entrada acontecer (IDOETA, 1999). Neste
trabalho, tais situações ocorrem devido aos sensores situados na parte superior do reservatório
receber nível lógico alto, indicando presença de fluido, e os sensores situados na parte inferior
receberem nível baixo, indicando ausência de fluido, sendo uma situação irreal do ponto de vista
físico do sistema proposto, entretanto pode ocorrer falhas nos sensores, e esse caso pode tornar
realidade, mas nesse trabalho considera-se irrelevante tal situação.
Entretanto foi realizado outro trabalho com a finalidade de obter um circuito lógico
combinacional que solucione o problema descrito anteriormente, mas não é foco deste trabalho
mostrar a solução deste problema. Portanto o presente trabalho está contribuindo no
desenvolvimento de um circuito digital utilizando lógica combinacional para solucionar o
problema de automação e outra pesquisa demonstra o erro dos sensores.

Tabela 1 - Tabela verdade dos possíveis casos
Entradas
Situação
Caso 0
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5
Caso 6
Caso 7
Caso 8
Caso 9
Caso 10
Caso 11
Caso 12
Caso 13
Caso 14
Caso 15

Saídas

Sensor
1
A

Sensor
2
B

Sensor
3
C

Sensor
4
D

Motobomba
MB

Eletroválvula 1
EV1

Eletroválvula 2
EV2

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

1
1
x
1
1
1
x
1
x
x
x
x
1
1
x
0

0
1
x
0
0
0
x
0
x
x
x
x
1
1
x
0

0
0
x
1
0
0
x
1
x
x
x
x
0
1
x
1

Baseado na Tabela 1 utiliza-se o método de simplificação de Expressões Booleanas através
do diagrama de Veitch Karnaugh, mostrado na Figura 6. A partir deste, foi possível obter as
funções lógicas para a escolha das portas lógicas digitais necessárias para a construção do
circuito de controle.

(a)

(b)

(c)

Figura 6 – Diagrama de Veitch Karnaugh e Álgebra de Boole para: (a) Motor-Bomba. (b)
Eletroválvula1. (c) Eletroválvula2.
Utilizando o software ISIS Professional® – Proteus®, foi possível simular o circuito lógico e
com isso elaborar o drive de controle e potência. Sendo que com o software PSIM®, foi

desenhado o circuito lógico obtido e testado todas as possibilidades da tabela verdade, conforme
pode ser observado através da Figura 7.

Figura 7 - Tabela Verdade em gráfico obtido no PSIM®.
Com a elaboração e a resolução do diagrama de Veitch Karnaugh, foi possível elaborar o
circuito lógico demonstrado na Figura 8. Composto por três portas AND (Três entradas), três
portas (Duas entradas) OR e cinco portas NOT.
Devido o circuito exigir uma porta AND com três entradas e duas portas AND com duas
entradas, optou-se por utilizar o CI 7411 (Triple Three-Input AND Gate), como mostra a Figura 8,
une-se duas das entradas da porta, fazendo-a uma. Com este recurso se reduz o custo adicional
na aquisição de outro CI.

Figura 8 - Circuito lógico implementado.
Foi realizado a implementação deste circuito, com isso constatou-se que com o aumento
de variáveis de entrada o circuito utilizado não será eficiente, pois aumentaria o custo na
manufatura deste. Mas o método de resolução do problema adotado, que foi o diagrama de
Veitch Karnaugh, pode ser utilizado em sistemas de qualquer tamanho (SIM, 1996). Já o uso de

microcontroladores, até certo ponto, pode ser uma solução mais econômica e prática quando a
situação exigir um número maior de possibilidades.
Com base no projeto realizado e estudo elaborado, o procedimento necessário para a
obtenção do circuito está representado na Figura 9, conforme (IDOETA, 1999).

Figura 9 - Metodologia para obtenção do circuito lógico
Realizado todas as simulações, foi implementado o circuito no protoboard e também
testado todas as possibilidades envolvidas no projeto, a fim de validá-las. Conforme os testes
realizados, comprovou-se sua viabilidade e o seu pleno funcionamento. Todos os dispositivos
envolvidos funcionaram de maneira correta, sendo que nos testes foram utilizados LED de
diversas cores para representar as saídas (motor-bomba e eletroválvulas), conforme pode ser
visualizado na Figura 10.

Figura 10 - Circuito lógico implementado no protoboard.
Para validação do circuito de interligação entre o circuito de potência e o circuito de
controle implementado no protoboard, foram testados também os optoacopladores, relés e três
LED, que representam os atuadores do sistema proposto, conforme pode ser visualizado na
Figura 11.
Posteriormente foi implementado o circuito de controle utilizando lógica combinacional
com o circuito de potência validando todo o trabalho aqui descrito e analisado. A contribuição
dessa pesquisa deve-se ao fato de que sistemas digitais não muito complexos podem ser
solucionados utilizando portas lógicas comerciais e mostra-se também que sistemas que
requerem uma análise e solução mais complexa dependem de sistemas mais sofisticados, como
por exemplo, a utilização de microcontroladores.
Existem diversos outros trabalhos utilizando lógica combinacional na literatura, sendo que
alguns com foco na área educacional na prática (CAJUEIRO, 2009). Sendo que a prática tem o
propósito de melhorar o aprendizado obtido em estudos teóricos, conforme (COELHO; NAKAO,

2001), (ROCHA et al., 2005). Sendo que também esta pesquisa pode ser usada no ensino da
eletrônica digital, na área de lógica combinacional.
Salienta-se que nessa pesquisa utilizam-se portas lógicas comerciais já implementadas,
sendo que existia a possibilidade de implementá-las através de transistores e outros
componentes eletrônicos (RABAEY, 1995).

Figura 11 – Teste dos atuadores em protoboard
CONCLUSÃO
O desenvolvimento deste trabalho demonstra a possibilidade de se elaborar um circuito
de automação de baixo custo que permita realizar o controle de sistemas de abastecimento de
água. O sistema se torna interessante quando efetua a substituição do controle manual pelo
controle automatizado, proporcionando a redução de custos de operação, modernização do
sistema e, principalmente, dando agilidade ao sistema. O uso deste sistema possibilitará
desenvolver outros circuitos eletrônicos usados para o controle, sendo que para sistemas mais
complexos, com muitas entradas, recomenda-se utilizar outros tipos de controle, uma vez que,
com essa metodologia de implantação o sistema torna-se muito complexo e economicamente
inviável.
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RESUMO
Este artigo é recorte de uma aplicação do projeto em
campo realizado no ano de 2013, com alunos do Ensino
Médio, em um colégio da rede pública estadual do
município de Itaberaba-Ba. O presente artigo propõe
uma reflexão sobre os processos de leitura e a escrita
para a construção do sentido nas aulas de Língua
Portuguesa e de Matemática. Tendo isso em vista,
discute-se a maneira tradicional e uma alternativa no
uso de softwares educativos propondo uma reflexão a
respeito da leitura e da produção de gêneros textuais

através de termos específicos da matemática,
possibilitando
a
interdisciplinaridade
e
a
transdisciplinaridade na integração de diferentes áreas
do conhecimento. Este trabalho tem relevância em face
do nível critico em que se encontram os alunos da
Educação Básica, sobretudo aqueles do Ensino Médio,
no que tange aos problemas matemáticos e aos
aspectos linguístico-discursivos.

PALAVRAS-CHAVE: Leitura, produção textual, interpretação, softwares educativos.

EDUCATIONAL SOFTWARE: A DIALOGUE ON POSSIBLE SCHOOL MATH AND ENGLISH LANGUAGE
ABSTRACT
This article is an application of the cut-out
design on field research conducted in 2013, with high
school students in a school of public schools in the
municipality of Itaberaba-Ba. This paper proposes a
reflection on the processes of reading and writing for
the construction of meaning in the classes of Portuguese
Language and Mathematics. With this in mind, we
discuss the traditional way and an alternative use of

educational software proposing a reflection on the
reading and production of textual genres through
specific terms of mathematics, enabling interdisciplinary
and transdisciplinary integration of different areas of
knowledge. This work has relevance in view of the
critical level at which are the Basic Education students,
especially those of high school, when it comes to
mathematical problems and linguistic-discursive aspects.

KEY-WORDS: Reading, textual production, interpretation, educational software.

SOFTWARES EDUCATIVOS: UM DIÁLOGO POSSÍVEL NAS AULAS DE MATEMÁTICA E LÍNGUA
PORTUGUESA
1. INTRODUÇÃO:
Este artigo foi motivado pela reflexão, observações e advertências constantes nos encontros de
formação de professores dos Projetos estruturantes da Secretária de Educação do Estado da
Bahia – GESTAR II e Ensino Médio em ação (EM-Ação) com professores de Língua Portuguesa e
Matemática da região da DIREC 18 – Itaberaba-Ba, onde os professores apontam “a falta de
leitura e interpretação” a situação mais grave relacionada ao ensino das disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática.
Considerando que os processos de leitura e escrita são primordiais para o desenvolvimento dos
educandos, as relações que se estabelecem entre interlocutores e textos precisam ser analisados
com cuidado, visto que o processo de aquisição da leitura tem sido pautado meramente na
codificação desses textos. Portanto, este artigo justifica-se pela necessidade de se entender a
prática da leitura e escrita como partes indissociáveis, que são responsáveis pela autonomia e
senso crítico-reflexivo do educando.
Nessa perspectiva, devem-se levar em consideração os meios pedagógicos que têm sido
utilizados em sala de aula, para que se possa compreender o processo de ensino aprendizagem.
Sendo assim, faz-se necessário conhecer os métodos de ensino que implicarão na formação do
aluno. A partir deste, é de fundamental importância identificar as metodologias e os gêneros que
os professores utilizam para trabalhar a aquisição da leitura e da escrita, bem como a concepção
que o educador tem a cerca do ato de ler em relação ao aspecto social.
É válido ressaltar a formação de leitores e produtores de textos não é tarefa apenas do professor
de língua materna, mas também dos professores que atuam em outras disciplinas. Portanto, este
trabalho é dirigido aos profissionais que vivenciam o cotidiano da sala de aula e buscam meios
que conduzam, enfim, à aprendizagem e ao exercício da leitura e, por meio destes, à produção
escrita.
Atualmente, percebe-se que os alunos ao chegarem ao Ensino Médio apresentam imensas
dificuldades de leitura / interpretação de textos e que as aulas de Língua Portuguesa e
Matemática até então, não estão privilegiando a leitura e sim a gramática normativa e
memorização de regras. E essa abordagem tradicional da linguagem e da Matemática são as
causas para as dificuldades dos alunos no seu processo de aprendizagem nessas áreas. Assim o
aluno precisa perceber que a leitura, produção de textos e matemática são conhecimentos
necessários a todos, pois estão presentes em tudo; portanto é preciso saber ler e interpretar os
diferentes códigos de linguagens tais como: leitura escrita, gráficos, tabelas, símbolos, etc. para
ter uma participação ativa no meio em que está inserido.
Tendo isso em vista, o presente artigo discute a maneira tradicional e uma maneira alternativa no
uso de softwares educativos no ensino da matemática. O computador, símbolo e principal
instrumento do avanço tecnológico, não podem mais ser ignorados pela escola. No entanto, o
desafio é colocar todo o potencial dessa tecnologia a serviço do aperfeiçoamento do processo
educacional, aliando-a ao projeto da escola com o objetivo de preparar o futuro cidadão. Além
desse desafio, outro, anterior ao uso desse instrumento, surge como fundamental para que o

potencial dessa tecnologia contribua de forma efetiva para o processo educacional: a avaliação
dos softwares educativos.
Assim sendo, a abordagem aqui colocada, em relação ao dialogo possível nas aulas de
matemática e Língua portuguesa, direcionado quase que especialmente àqueles que lecionam a
língua materna, poderá também favorecer aos que transmitem o conhecimento de outras áreas
do saber. Portanto, este trabalho é dirigido aos profissionais que vivenciam o cotidiano da sala de
aula e buscam meios que conduzam, à aprendizagem e ao exercício da leitura e, por meio destes,
à produção escrita.
2. DESENVOLVIMENTO:
2.1 LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL:
Falar em leitura remete à questão da produção de sentidos constituídos no contexto de interação
recíproca entre autor e leitor via texto, os quais se expressam diferentemente, de acordo com a
subjetividade do leitor: seus conhecimentos, suas experiências e seus valores.
Bakhtin (1992) enfatiza que quando “fala/escreve ou lê/ouve, o indivíduo ativa seu
conhecimento prévio do paradigma dos gêneros a que ele teve acesso nas suas relações com a
linguagem”. Em consequência, há de se considerar na prática pedagógica, ao orientar os alunos
para a produção textual ou para a leitura, essa dimensão que constitui o que Bakhtin chamou de
relação entre forças centrípetas (concentração) e forças centrífugas (expansão). Nos textos, as
forças de concentração atuam ao lado das forças de expansão. É a concentração que garante a
economia nas relações de comunicação e a intercompreensão entre os falantes pela estabilidade
do sistema, e é a expansão que permite a variabilidade: a criação, a inovação, a escolha do
idioleto e do estilo etc.
A fim de obtermos uma melhor compreensão sobre a importância da leitura e,
consequentemente, sobre as produções textuais, faz-se necessário compreendermos e
analisarmos algumas concepções de leitura.
Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a
partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significação, conseguir relacioná-lo a
todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de
leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa
leitura, ou rebelar-se contra propondo outra não prevista. (LAJOLOapud GERALDI,
2003, p. 59).

Assim, existe a necessidade de aprofundar as reflexões, os questionamentos e análises sobre a
atual conjuntura curricular interdisciplinar do ensino de Matemática e de Língua Portuguesa no
ensino fundamental e ensino médio tendo como referencial, a predominância de leituras
analíticas, críticas e interpretativas em uma linha de maior objetividade na seleção de conteúdos
ministrados nessas séries para facilitar ao educando as condições de apreender uma base
matemática através do domínio lógico da resolução de problemas e do uso de softwares
educativos e um pilar de Língua Portuguesa que mostre ao aprendiz o mundo de um jeito novo,
com a intenção de sensibilizar, convencer, fazer pensar ou divertir os leitores.

2.2 INTERPRETAÇÃO:
A interpretação textual permite a compreensão de todo e qualquer texto ou discurso e se amplia no
entendimento da sua essência e ideia principal. Trata-se de uma competência imprescindível nos
estudos. Kleiman (1996) analisa que o processo de interpretação de texto durante a leitura envolve
múltiplos aspectos cognitivos que representam a capacidade de projetar a compreensão da
mensagem do texto.
Segundo Kleiman (1996) “o processo de interpretação de texto durante a leitura envolve múltiplos
aspectos cognitivos que representam a capacidade de projetar a compreensão da mensagem do
texto”.
Entende-se neste sentido que no processo de leitura do texto matemático existe a necessidade de
habilidades metalinguísticas para analisar, interpretar e resolver ou solucionar os problemas.
Aprender um conceito matemático, portanto, implica dominar um conjunto de propriedades que
emergem diferentes situações e que são mediadas por diferentes sistemas de representações.
Dominar um campo conceitual significa saber resolver problemas em situações diversas nas quais
determinados conceitos estão inseridos.
Assim, os softwares educativos oportunizam a interpretação e aplicação dos conhecimentos
matemáticos e de outras áreas baseando-se em situações-problema que considerem os processos
cognitivos, o raciocínio, as estratégias adotadas durante o processo de resolução, os estágios de
desenvolvimento relativos às habilidades envolvidas e caracterização dos diversos problemas e seu
nível de complexidade.
2.3 SOFTWARES EDUCATIVOS NA EDUCAÇÃO

É notória a invasão das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na vida social dos seres
humanos. Integrar os recursos tecnológicos junto com aulas de matemática seria um caminho
inovador e diferenciado para o ensino aprendizagem nas escolas. Sem contar que deste modo o
professor estaria motivando e atraindo os alunos a participar mais ativamente das aulas.
Segundo Borba (apud Mendes, 2006 p. 23) “O uso da informática em aulas de matemática pode
alterar o pensamento matemático, provocando mudanças nas práticas pedagógicas e permitindo
aos estudantes maior acesso ao estudo da matemática e à resolução de problemas”. Entretanto, os
professores de matemática vêm enfrentando algumas barreiras que dificultam que o ensino –
aprendizagem aconteça de forma significativa em suas aulas. A decorrência dessas dificuldades se
dá na sua grande maioria pela falta de conhecimentos prévios que os alunos apresentam que são
essenciais à aprendizagem de novos conteúdos matemáticos. Muitos alunos não conseguem
acompanhar de forma satisfatória o que o professor ensina, dificultando o seu avanço. O professor
por sua vez tem buscado melhorar sua prática através de cursos de formação continuada, contudo,
percebe-se ainda muita deficiência no que tange à aprendizagem dos conteúdos matemáticos, pois
muitos alunos não conseguem desenvolver habilidades e competências que os tornem seres
criativos, capazes de interpretar situações-problema e de desenvolver o raciocínio lógico.
Um dos caminhos na busca da melhoria da educação matemática pode ser o uso de recursos
tecnológicos como ferramentas para auxiliar o trabalho do professor e contribuir para que o aluno
possa ter uma aprendizagem de melhor qualidade. Os softwares educacionais são exemplos de tais
ferramentas, pois estimulam e podem facilitar a transmissão da informação com auxílio do
professor que continua tendo papel fundamental na condução do aluno para a construção do
conhecimento. Os softwares educacionais quando bem utilizados pelo professor, motiva os alunos

e facilita na apropriação dos conteúdos estudados na sala de aula. De acordo com o PCN de
Matemática: As tecnologias, em suas diferentes formas e usos, constituem um dos principais
agentes de transformação da sociedade, pelas modificações que exercem no cotidiano das pessoas.
(BRASIL, 2001,46).
O software por si só não garante ao aluno construir seu conhecimento, é necessário que haja um
planejamento em torno do que se pretende desenvolver, destacando quais objetivos se pretende
alcançar com o uso do software e a partir daí criar situações que favoreçam a aprendizagem de
fato. Dullius e Haetinger afirmam que, “Assim como um bom livro – texto não é, por si só,
garantia de um bom curso, também um bom software precisa ser bem explorado por professores e
alunos para dar bons resultados. Ao contrário do que esperam muitos administradores
educacionais, o computador não faz milagres”. Com o uso dos softwares os alunos podem
melhorar a aprendizagem de conteúdos matemáticos, porém o sucesso depende da forma como o
professor conduzirá o trabalho, e isso começa pela escolha do software para que o uso desse
software se torne um meio de favorecer ao aluno a construção dos seus conhecimentos de forma
investigativa. Segundo Romero (2006) “ […] cabe ao professor analisar qual software utilizar para
satisfazer as necessidades da sala em que deseja realizar a actividade, como exemplo: considerar o
nível de aprendizado e a realidade de seus alunos.” O professor deve estar sempre atento,
observando os conceitos que não foram bem compreendidos pelos alunos, utilizando estratégias
variadas, aprimorando suas habilidades de facilitador.
3. SISTEMATIZAÇÃO DA ATIVIDADE
As oficinas foram elaboradas para estudantes do Ensino Fundamental e Médio, porém, aplicamos
inicialmente apenas em uma turma de 1ª ano, com uma carga horária de 12 horas- aula, durante o
segundo semestre do ano letivo de 2013. Tendo em vista a busca de um meio que proporcione a
interligação entre o jovem, a leitura, a escrita, e a resolução de problemas matemáticos nas aulas
de Língua Portuguesa e Matemática. Acreditamos que o trabalho com a leitura, a produção de
diversos gêneros textuais e a aprendizagem matemática através de softwares seja uma metodologia
de trabalho diferente da que se está acostumado a ver atualmente nas escolas, assim seria como
eixo de motivação para inserção dos alunos no universo da construção de sentido, e um alicerce
para o desenvolvimento do processo de interpretação de textos, possibilitando reflexões em prol do
aprimoramento da forma de produção textual no ENEM e possibilitando assim a
interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade na integração de diferentes áreas do conhecimento.
ZILBERMAN (1988, p 15) mostra que “a escola tem poder para promover essas mudanças e fazer
da leitura um instrumento de libertação dos leitores”.
As referidas oficinas iniciaram-se com as atividades de língua portuguesa, com a leitura de textos
sobre tecnologia, o significado dos softwares educativos e sua função social. Nosso objetivo era
fazer o aluno perceber que a leitura, produção de textos e a Matemática são conhecimentos
necessários a todos, pois estão presentes em tudo; portanto é preciso saber ler e interpretar os
diferentes códigos de linguagens tais como: leitura escrita, gráficos, tabelas, símbolos, etc. para ter
uma participação ativa no meio em que está inserido. Discutimos a maneira tradicional e uma
maneira alternativa na avaliação de softwares educativos e propomos uma reflexão a respeito da
leitura e da produção de gêneros textuais através de termos específicos da matemática, não
perdendo de vista uma reflexão sobre as competências que são exigidas nas produções textuais dos
vestibulares e no ENEM. Nas oficinas de matemática foi abordado o conceito de função
exponencial, inicialmente a aula foi expositiva, usando o livro didático e o quadro de giz e para a

construção dos gráficos foi utilizado o papel milimetrado e régua. Durante a aula convencional,
percebemos que os alunos apresentaram uma grande limitação no que tange o campo algébrico
devido às deficiências que trazem de séries anteriores relacionados com a álgebra, que são prérequisitos para a compreensão da função exponencial. Essas limitações apresentadas pelos alunos
nos levou a refletir como deveríamos desenvolver a aula seguinte quando pretendíamos utilizar o
software Winplot. Achamos que precisaríamos desenvolver estratégias que levassem o aluno a
compreender o conteúdo ensinado de modo que suas dúvidas e dificuldades fossem sanadas com
mais facilidade uma vez que com o método tradicional isso não foi possível. Partimos então para a
sala de informática, onde foram distribuídos dois alunos por computador. Além dos computadores
para os alunos, utilizamos um reprodutor de multimídia para apresentarmos inicialmente o
software Winplot, através de um tutorial que explicava o passo a passo de como utilizar o
software, bem como, suas propriedades. Escolhemos o conteúdo de função por entendermos da
grande aplicabilidade que esse conteúdo pode ter na vida do aluno tanto dentro como fora da
escola, pois em muitas profissões são exigidos a apropriação desse conhecimento.
Inicialmente percebemos o entusiasmo dos alunos, pois notaram que teríamos uma aula diferente,
utilizando uma ferramenta que hoje já é familiar para a maioria deles, o computador, mas que
teriam algo novo que foi o software Winplot, o qual despertou a curiosidade de como seria o seu
funcionamento e quais aplicabilidades o software possibilitaria na construção da aprendizagem do
conteúdo de funções exponenciais, escolhido para o estudo. Percebemos que muitos alunos ainda
confundem o gráfico da função exponencial, que é uma curva, com a parábola, que é o gráfico da
função quadrática. Fizemos os dois tipos de gráficos utilizando o software e chamamos a atenção
dos alunos para que percebessem a diferença entre os dois tipos de funções, bem como, dos
gráficos que as representam. Com certeza no quadro de giz faríamos tais representações, porém no
computador os gráficos apresentam detalhes que talvez fazendo à mão livre não fossem
percebidos. Com isso, tentamos mostrar que o uso das tecnologias auxilia muito na aprendizagem
de conteúdos matemáticos e que os alunos podem dar continuidade desses estudos em casa, ou em
espaços públicos como lan houses, pois o software é gratuito e pode ser instalado com facilidade.
Percebemos que a aula sobre funções exponenciais utilizando o software wniplot, fluiu com mais
aproveitamento por parte dos alunos, pois com o software foi possível fazer um número maior de
representações gráficas, além de possibilitar a compreensão das relações entre a função
exponencial e outros tipos de funções. Com isso, podemos perceber que os recursos tecnológicos
são ferramentas poderosas no auxílio da aprendizagem dos alunos, enquanto o professor
desempenha o papel de facilitador entre o aluno e a construção do seu conhecimento.
Finalizamos as atividades com a exposição das produções textuais elaboradas pelos alunos que
teve como objetivo fomentar e socializar a apreciação do trabalho que partiu das vivências das
aulas de Língua Portuguesa e de Matemática, considerando os trabalhos com os softwares
educativos, com as práticas de letramento e construção do diálogo com os gêneros textuais.
A avaliação deu-se ao longo do processo de ensino e aprendizagem, levando em consideração a
participação efetiva nas atividades propostas e o estabelecimento de relação entre a teoria e a
prática, assumindo, assim, a sua função diagnóstica e formativa.
Na última etapa da nossa pesquisa realizamos a aplicação de um questionário a três alunos
voluntários a fim de sabermos qual o pensamento dos alunos em relação ao uso do software
Winplot.
O questionário era composto de três questões:
1- Você teve dificuldade em compreender o tutorial do software apresentado?
2- O que lhe chamou mais atenção ao usar o software Winplot?

3- Você achou que o software Winplot auxiliou sua aprendizagem sobre função exponencial?
Baseado nas respostas dos alunos foi feito uma reflexão sobre até que ponto o uso de tecnologias
pode contribuir de fato com o ensino aprendizagem.
Percebeu-se que algumas respostas demonstram que houve avanços na aprendizagem dos alunos,
em outras já mostra que mesmo usando o software alguns alunos ainda demonstram dificuldades
que apontam uma necessidade maior de atenção por parte do professor ao trabalhar principalmente
com o campo algébrico. Apresentaremos a seguir algumas respostas em relação à primeira
pergunta:
1 - Você teve dificuldade em compreender o tutorial do software apresentado?
Resposta do aluno x:
“Não tive dificuldade nenhuma, pois sei usar muito bem o computador e foi fácil entender tosos os
passos demonstrados”
Resposta do aluno y:
“Mais ou menos, pois no início fiquei com algumas dúvidas porque não conhecia o assunto de
funções, eu não sou muito bom em álgebra, mas o tutorial me ajudou a compreender melhor”
Resposta do aluno z:
“Não, eu compreendi tudo muito bem, foi muito fácil para mim, pois uso muito o computador”
O aluno x já tem uma prática de uso do computador e já conhece alguns softwares o que facilitou a
sua compreensão.
O aluno y demonstrou que teve um pouco de dificuldade em compreender o tutorial, pois não
conhecia o conteúdo de funções. Isso nos fez perceber a importância do conhecimento prévio do
conteúdo a ser trabalhado, pois a falta desse conhecimento pode dificultar a compreensão do
funcionamento do software.
O aluno z tem experiência com as tecnologias, principalmente com o computador, fato que foi
observado na maioria dos alunos, pois são alunos que pertencem a geração tecnológica.
A segunda pergunta:
2- O que lhe chamou mais atenção ao usar o software Winplot?
Resposta do aluno x:
“O que eu achei mais interessante foi a facilidade como os gráficos são criados, é só digitar a
equação e o gráfico aparece”
Resposta do aluno y:
“eu achei muito interessante que com esse software nós podemos construir qualquer gráfico, de
qualquer função e tudo sai certinho”
Resposta do aluno z:
“O que me chamou mais a atenção foi que com esse software não perdemos muito tempo em fazer
os gráficos no caderno com a régua, podemos aproveitar muito mais o tempo da aula para
aprender coisas novas. Ter discutido o que é software e sua função nas aulas de Português para
que eu compreendesse melhor ainda.”
A terceira pergunta:
3- Você achou que o software Winplot auxiliou sua aprendizagem sobre função exponencial?
Resposta do aluno x:
“Achei, pois não tive dificuldade em compreender o conteúdo, já sei o que é uma função
exponencial e pude perceber que até o gráfico é diferente, ele não toca o eixo das abscissas.”
Resposta do aluno y:

“No início quando a professora explicou no quadro eu tive um pouco de dificuldade, pois sempre
tenho dificuldade nesse assunto, mas depois consegui compreender um pouco mais, acho que
agora ficou mais fácil”
Resposta do aluno z:
“Achei que ajudou muito, sem contar que é muito mais interessante com o software do que com a
professora explicando no quadro. Vou continuar estudando no meu computador em casa para
aprender mais ainda. Acho que consigo estudar até sozinho”
Analisando as respostas dos alunos x, y e z percebemos o quanto foi importante para eles a
utilização do software nas aulas de função exponencial. Esses depoimentos nos fez compreender
que muitas dificuldades de aprendizagens que aparecem ao longo da vida escolar do aluno podem
ser em decorrência das metodologias aplicadas pelo professor nos levando a pensar que um dos
caminhos para vencer essas dificuldades é o uso das TIC. Assim, comprovamos com a aplicação
dessas atividades que com o uso desses recursos os alunos ficam mais motivados e interessados, e
conseqüentemente, a aprendizagem acontece com mais facilidade. Percebemos também que o
diálogo com as aulas de Língua Portuguesa contribuiu para melhor entendimento na leitura e
interpretação das situações-problema apresentados.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas últimas décadas, muito se tem discutido sobre os conceitos de língua e linguagem, análise do
discurso, gêneros textuais e resolução de problemas matemáticos. Pesquisas e estudos
proporcionaram novas reflexões, mas ainda estamos galgando para encontrarmos estratégias de
ensino - aprendizagem que contemplem as necessidades do educando e que preencham as lacunas
conceituais tão recorrentes nos diferentes níveis de ensino.
Em consonância com os PCNs, o trabalho apresenta, de forma multidimensional a necessidade que
o ensino de Língua Portuguesa e da matemática tende a ampliar possibilidades do uso da
linguagem e se justifica frente às ações das escolas, quando buscam trabalhar com textos que
fazem parte da realidade do cotidiano do educando,integrando com uma estratégia inovadora e tão
presentes na vida dos nossos jovens que são os trabalhos com as TIC e os softwares educativos.
Com base no miniprojeto desenvolvido no Colégio da Rede Pública Estadual, em Itaberaba/BA
podemos observar que é de suma importância à escola trabalhar com estratégias de produção
textual, leitura, interpretação de texto e resolução de problema matemático, preparando assim, o
aluno para atuar efetivamente na realidade em que vive. A ideia do tema possibilitou que
professores e alunos, assim como, as pesquisadoras deste trabalho, desenvolvessem reflexões
sobre a vida social, política, econômica, por vezes de forma humorística, outras de modo mais
sério, outras com um jeito poético e mágico que indica o pertencimento do gênero à literatura.
Portanto, foi de fundamental importância à estratégia de trabalho com Softwares educativos como
um diálogo possível nas aulas de Matemática e Língua Portuguesa.
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RESUMO
Considera-se resíduo, restos provenientes de atividades
humanas consideradas muitas vezes pelo gerador como
inúteis. A geração desses resíduos em grandes
percentuais sendo na forma orgânica e toneladas de
nutrientes que podem ser aproveitados vão sendo
desperdiçados. O objetivo dessa pesquisa foi verificar o
uso de resíduos orgânico em hortas do município de
Corrente-PI e avaliar o grau de percepção dos
horticultores quanto o uso do mesmo. O estudo foi
desenvolvido através de constatações in loco em hortas
do município. Os resultados evidenciaram que há uso
dos resíduos orgânicos que segundo agricultores
utilizam por conta da fácil obtenção, baixo custo e
melhores qualidades do produto final gerado. Alegam
também a preocupação de quem irá fazer uso dos
produtos de suas hortas e qualidade ambiental. Por

outro lado, foi evidenciado que ainda há uso de insumos
químicos nas culturas, porem são conscientes e se
mostram dispostos a aceitação de ensinamentos de
novas técnicas para isenção do uso químico assim
inserindo
resíduos orgânicos na sua produção.
Constatou-se que as referidas hortas municipais utilizam
vários resíduos na forma orgânica, buscando um melhor
aproveitamento do mesmo. Deste modo, sugere-se
sejam feitas orientações que fomentem e a instrução
dos agricultores á práticas ambientais viáveis como a
extinção de insumos químicos e maior produção com
utilização de insumos orgânicos.
.
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ABSTRACT
Waste , debris from human activities often considered
as useless by the generator is considered . The
generation of such wastes in large percentage being in
the organic and tons of nutrients that can be availed
form are being wasted . The objective of this research
was to investigate the use of organic waste in the
municipality gardens Corrente -PI and the level of
perception of gardeners as the use of it . The study was
developed through in situ observations in the city
gardens . The results showed that there is use of organic
waste which according to farmers due to use of readily
available , low cost and best qualities of the final
product generated . Also claim concern for who will

make use of the products of their gardens and
environmental quality. Moreover , it was shown that
there is use of chemical inputs in crops , however they
are aware and are willing to accept the teachings of new
techniques for exemption from chemical use so inserting
organic waste in their production . It was found that
these municipal gardens utilize several residues in
organic form , seeking a better use of it. Thus , it is
suggested guidelines and instruction that foster farmers
will viable environmental practices as the extinction of
chemical inputs and increased production with use of
organic inputs are made.

KEY-WORDS: Minimização de resíduos, Insumo orgânico, Hortas.

UTILIZAÇÃO DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS EM HORTAS DO MUNICIPIO DE CORRENTE-PI.
INTRODUÇÃO
A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, define resíduos como os "restos das
atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis,
podendo apresentar se no estado sólido, semissólido ou líquido, desde que não seja passível de
tratamento convencional" (ABNT, 2004). Estes, segundo a Lei federal nº 12.305 de 2010, são
classificados em: resíduos domiciliares, de limpeza urbana, de estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviço, industriais, de serviços da saúde, da construção civil e de mineração.
Além da classificação quanto à origem podem ser feitas distinções entre os resíduos úmidos e
secos, orgânicos e inorgânicos e perigosos e não perigosos.
Segundo Scheren, no Brasil, todos os dias dia são gerados mais de 70 milhões de
toneladas de lixo e, com ele, cerca de 24,5 milhões de toneladas de matéria orgânica são jogadas
nos aterros sanitários levando a um desperdício de 490 mil toneladas de nutrientes, o suficiente
para adubar 104 mil hectares de hortas e jardins.
De acordo com Galvão Jr (1994) o percentual de matéria orgânica do lixo no Brasil é
elevado, situa-se em torno de 53%.
Em decorrência da quantidade de volume de resíduos produzidos, faz-se necessário
buscar soluções e formas de minimização destes. A considerar que a maior parte dos Resíduos
sólidos produzidos no país constitui-se de matéria orgânica, o uso de fertilizantes orgânicos
desponta como forma de minimização destes.
Segundo o Decreto Federal nº 4.954/04 fertilizantes orgânicos são definidos como
“produto de natureza fundamentalmente orgânica, obtido por processo físico, químico, físicoquímico ou bioquímico, natural ou controlado, a partir de matérias-primas de origem industrial,
urbana ou rural, vegetal ou animal, enriquecido ou não de nutrientes minerais”. Opta-se pelo uso
orgânico em vez de agrotóxicos.
Os agrotóxicos trazem um grande risco tanto para a saúde humana quanto para o meio
ambiente devido à variedade de substâncias químicas. Conforme Veiga (2007, p.147) estas
substâncias podem ser “[...] absorvidas via dérmica, inspirados pelos pulmões ou ingeridos em
produtos contaminados”. Destaca-se ainda, os prejuízos ao meio ambiente, uma vez que estes
podem contaminar o solo e chegar ao lençol freático gerando mais um risco à saúde devido à
contaminação das águas.
Para Gonçalves et al o uso de defensivos naturais em substituição aos agroquímicos
possui vantagens diversas, dentre as quais destaca-se o baixo custo de produção e baixo impacto
ambiental.
Diante dessa problemática, objetivamos verificar o uso dos resíduos orgânicos e suas
aplicações direcionadas a hortas no município de Corrente-PI.
MATERIAIS E MÉTODOS
O município de Corrente-PI, encontra-se localizado no extremo sul piauiense, entre a
latitude 11° 2′ 52″ S longitude, 45° 11′ 34″ W. Compreende uma área total de 3.045,92 km2.

Segundo IBGE, (2010) ultimo censo, o município possui uma população média de 25.407
habitantes. As condições climáticas caracterizam-se por temperaturas mínimas de 23°C e
máximas de 39°C, com clima quente e semiúmido.
O estudo foi realizado e hortas previamente escolhidas. O universo da pesquisa
compreendeu as três hortas, Sendo essas enquadradas como Privada, comunitária e acadêmica.
cuja descrição segue no quadro 1.
Quadro 1 - Descrição das hortas do Município de Corrente-PI.
Categoria da
Horta/Localização

ÁREA DA
HORTA

Privada/ Zona rural,
Povoado Calumbi)
45° 08´26´´
10° 26´32´´
Comunitária/ (Zona
urbana, Bairro Nova
1 Ha*
Corrente)
45° 09´12´´
10° 26´20´´
Acadêmica/ (Bairro
Aeroporto)
45° 09´12´´
10° 26´32´´
*Área aproximada do cultivo.
Fonte – Pesquisa direta, 2014.

PRODUTOS PRODUZIDOS

PARA ONDE É VENDIDO

Cebolinha, Coentro, Alface, Rúcula, Couve,
Tomate, Pimentão, Salsa, Espinafre,
Cenoura, Beterraba, Rabanete,
Milho, Mandioca.

Feira Municipal,
Supermercados e
Restaurantes.

Alface, Coentro, Tomate, Pimentão e
Cenoura.

Restaurantes, Compra
direta na Própria Horta.

Cebolinha, Abobrinha, Alface e Coentro.

Somente para fins
acadêmicos.

Foram realizadas visitas in loco, durante as quais se procedeu com observação direta,
registros fotográficos e entrevista informal junto os horticultores a fim de levantar questões
para aferir o grau de percepção acerca do uso de resíduos na horta e verificar quais são utilizados
pelos horticultores.
Foram levantados dados como a área das hortas, produtos produzidos e destinos, forma
de preparo do solo, utilização insumos químicos, destinação das embalagens dos mesmos,
resíduos orgânicos utilizados na atividade e origem destes, aplicação de técnicas de
compostagem e visão do agricultor sobre a importância do uso de adubo orgânico.
Os dados obtidos através da pesquisa de campo foram discutidos com base no
levantamento bibliográfico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os principais tipos de resíduos utilizados e suas aplicações na horticultura, segundo o
levantamento realizado, se mostraram semelhantes, entretanto, quanto ao uso e função, houve
significativa diferença quanto ao tipo de resíduo utilizado.

Quadro 2 - Resíduos utilizados na horta privada, povoado Calumbí, Zona Rural, Corrente-PI.
Resíduo
Esterco
Folhas
Cinzas
Palha De Arroz
Palha (Cama De Galinha)
Calda De Fumo
Fonte – Pesquisa direta, 2014.

Uso/Função
Adubação e nutrição do solo.
Nutrição do solo.
Nutrição do solo do proteção contra cupins.
Proteção contra perda de umidade.
Nutrição (fornecimento de nitrogênio).
Herbicida natural (principalmente no combate contra formigas).

A horta de caráter privado, faz uso de uso de insumos orgânicos com fins adubação,
promovendo melhor qualidade da área de cultivo e dos produtos que serão gerados. A utilização
resíduos orgânicos (Figura 2) como insumo agrícola também assume função de proteção física,
como é o caso da palha de arroz que impede a perda de umidade do solo, e outros, quais a calda
de fumo e cinzas servem para combater pragas como formigas e cupins, agentes que podem
interferir no cultivo em questão.

Figura 2 - Resíduos utilizados na horta privada - esterco e cinzas.
Na horta comunitária também foram observados uso de resíduos com as mesmas
finalidades da privada (nutrição, adubação solo e retenção de umidade), distinguindo-se da horta
1 por promover a mistura de composto orgânico (Figura 3) e material mineral (areia e argila) a
fim de obter melhor resposta de fertilização.
Quadro 3 - Resíduos utilizados na horta comunitária, (Bairro Nova Corrente) Corrente-PI.
Resíduo
Esterco
Composto: Material Mineral Do Solo (Partículas
De Areia E Argila), Folhagem, Estrume
Palha De Arroz
Fonte – Pesquisa direta, 2014.

Uso/Função
Adubação e nutrição do Solo.
Fertilização do solo.
proteção do solo, retenção de umidade e adubação.

Figura 3 - Composto utilizado na horta comunitária.
A horta acadêmica, utilizava somente esterco na nutrição e adubação do solo. Um ponto
de destaque, é que esta , utilizava garrafas pet para delimitar e melhor estruturar área de
cultivo da horta.
Tabela 4- Resíduos utilizados na horta Acadêmica, Corrente-PI (Bairro Aeroporto).
Resíduo
Esterco
Garrafas Pet
Fonte – Pesquisa direta, 2014.

Uso/Função
Adubação e nutrição do solo
Delimitação e Estruturação da Horta

Quanto a percepção dos horticultores constatou-se a preocupação destes quanto a no
uso de agroquímicos, onde também fazem uso de insumos orgânicos pelo de fácil obtenção do
recurso que é de baixo custo, e com o consumidor final do que será produzido.
Podemos citar uma forma consociada entre o gerador do resíduo (esterco) que fornece ao
produtor o resíduo, concedendo permissão de coletar o mesmo em suas fazendas bem como os
resíduos de cerâmicas (cinzas) que também são obtidos entre acordo do gerador e produtor, ou
seja evitando destinações inadequadas, retirando da área do gerador e inserindo novamente o
material no ciclo produtivo. Em contrapartida na horta privada ainda há utilização de insumos
químicos.

Figura 4- Pulverizador encontrado na horta privada.
Já na horta acadêmica os dados obtidos foram por informações prestadas uma vez que a
horta é de caráter avaliativo porém em períodos de recessos os alunos não continuar o cultivo,
porem as informações prestadas citam a importância de se inserir compostos orgânicos visando
uma melhor qualidade dos produtos.

CONCLUSÃO
As referidas hortas estudadas utilizam vários resíduos na forma orgânica, buscando um
melhor aproveitamento do resíduos e reposta a suas culturas, visando recursos de baixo custo e
fácil obtenção para melhor manejo e qualidade dos produtos. Ressalta-se também a visão dos
agricultores que tem uma breve consciência sobre os resíduos orgânicos porem ainda fazem uso
de insumos químicos. Sugere-se que, sejam feitas orientações que fomentem e venham instruir
os agricultores a práticas ambientais viáveis como a extinção de insumos químicos e maior
produção com utilização de insumos orgânicos, assim reduzindo a taxa que seria desperdiçada
encontrando saídas energéticas e ambientais.
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RESUMO
As plantas medicinais representam uma importante
ferramenta na promoção da saúde, tanto para as
populações do meio rural, tanto do meio urbano.
Este trabalho teve como objetivo realizar o estudo
etnobotânico de plantas medicinais no município de
Corrente-PI. Os dados foram obtidos por meio
questionários semiestruturado aos feirantes em que

foram catalogadas 14 famílias num total de 23
espécies de vegetais e suas aplicações terapêuticas e
modo de uso foram documentados e descritos. O
objetivo da pesquisa foi conhecer as espécies de
plantas
medicinais
do
Cerrado
que
são
comercializadas pelos vendedores e a comunidade no
município de Corrente (PI).

PALAVRAS-CHAVE: etnobotânica, uso popular, medicina popular, medicamento natural.

ETHNOBOTANICAL STUDY OF COMMERCIALLY MEDICINAL PLANTS FROM SAVANNA IN THE
MUNICIPALITY OF CURRENT, PIAUI.
ABSTRACT
Medicinal plants are an important tool in the
promotion of health for the people of rural areas,
much of the urban environment. This study aimed to
conduct ethnobotanical study of medicinal plants in
the municipality of Corrente-PI. Data were collected
through semi-structured questionnaires to the
fairground where 14 families were cataloged a total

of 23 species of plants and their therapeutic
applications and method of use were documented
and described. The objective of the research was to
investigate the medicinal plants of the Cerrado that
are marketed by vendors and the community in the
municipality of Corrente (PI).

KEY-WORDS: ethnobotany, popular usage, folk medicine, natural medicine.

INTRODUÇÃO
A utilização de plantas medicinais pelo homem é relatada desde a pré-história. No Cerrado
nordestino, essas plantas são amplamente utilizadas na medicina popular pelas comunidades
locais. As comunidades possuem uma vasta farmacopéia natural, pois a rica biodiversidade do
Cerrado oferece raízes, cascas, resinas, óleos, folhas, águas, e outros diversos recursos vegetais
que são encontrados nos ambientes naturais ocupados e manejados por suas populações para a
prática da medicina popular.
Na medicina natural existem premissas importantes, principalmente o modo de preparo
das espécies nativas, resgatando as técnicas terapêuticas amplamente utilizadas no passado. No
entanto, dessa vez, preocupando-se em registrar o modo de aplicação dos saberes para a
valorização da medicina popular, que é um sistema de cura utilizado pelo povo para o
tratamento de seus diversos males. A sua prática e baseada no conhecimento tradicional, que na
maioria das vezes é produzido coletivamente e transmitidos oralmente de geração em geração,
relatando o uso de diversos recursos como: remédios caseiros, dietas alimentares, banhos,
benzimentos, orações, aconselhamentos, aplicação de argila, entre outros.
O acúmulo de conhecimentos empíricos sobre a ação dos vegetais vem sendo transmitido
desde as antigas civilizações até os dias atuais, e a utilização de plantas medicinais tornou-se uma
prática generalizada na medicina popular (Dorigoni et al., 2001). Neste sentido, as feiras livres e
os mercados regionais constituem um espaço para a expressão da cultura de um povo, trazendo
à tona os aspectos e a relevância de seu vasto patrimônio etnobotânico, uma vez que um grande
número de informações encontra-se disponível, de forma centralizada, subjacente a um
ambiente de trocas culturais intensas, fornecendo informações da maior importância para o
conhecimento da diversidade e manejo das plantas medicinais.
É notável o crescente número de pessoas interessadas no conhecimento de plantas
medicinais. Medicamentos à base de ervas que se destinam as doenças pouco entendidas pela
medicina moderna – tais como o câncer, viroses, doenças que comprometam o sistema
imunológico, entre outras – tornaram-se atrativos para o consumidor (Parente & Rosa, 2001).
Segundo Albuquerque (2002), todas as ciências que se ocupam de investigar a relação
pessoas/plantas estão preocupadas em registrar e conhecer as estratégias e conhecimentos dos
povos locais, procurando também usar essa informação em benefício dessas pessoas. Nesse
sentido, a Etnobotânica visa o estudo das inter-relações ser humano-planta de uma comunidade,
resgatando as informações que são passadas de geração em geração, valorizando o
conhecimento tradicional dos povos e a utilização prática das plantas.
A Etnobotânica inclui todos os estudos concernentes à relação entre populações
tradicionais e as plantas (Cotton, 1996). Apresenta como características básicas de estudo o
contato direto com as populações tradicionais, procurando uma aproximação e vivência que
permitam conquistar a confiança das mesmas, resgatando, assim, todo conhecimento possível

sobre a relação de afinidade entre o homem e as plantas de uma comunidade (Rodrigues et al.
2001). O homem utiliza recursos naturais como os vegetais, para diversos fins, principalmente
alimentício e medicinal (Vila Verde et al., 2003).
As plantas medicinais têm um papel muito importante na questão socioeconômica, tanto
para as populações que vivem no meio rural, como as que vivem no meio urbano. A utilização de
espécies medicinais, na maioria das vezes nativa da sua região, ou cultivadas em seu quintal,
pode reduzir os gastos com medicamentos sintéticos (Calixto & Ribeiro, 2004).
As pesquisas com plantas medicinais podem não só contribuir para o melhor uso destes
recursos pela população, mas também trazer à luz o conhecimento de novas e efetivas drogas no
combate a diversos males (Amorozo & Gely, 1998), considerando ainda a riqueza da
biodiversidade do cerrado brasileiro, o objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento
etnobotânico das plantas medicinais comercializadas pela comunidade no município de Corrente
– PI.
MATERIAL E MÉTODOS
A coleta de informações foi realizada em uma feira livre (Figura 1A e 2B), no município de
Corrente, situado no Extremo Sul do Estado do Piauí. Localizada a uma latitude 10°26'34" Sul e a
uma longitude 45°09'43" Oeste de Greenwich, com uma altitude de 438 metros. Segundo IBGE
(2010) a população estimada é de 25.407 habitantes. Encontra-se a 890 km da capital do estado
(Teresina). O município está inserido na microrregião das Chapadas do Extremo Sul Piauiense
compreendendo uma área de 3.033,66 km2. O clima enquadra-se no tipo Tropical sub - úmido
quente (AW), com duração do período seco de cinco meses (BRASIL, 2004), com uma
temperatura média de 25°C.

Figuras 1A e 1B - Local de venda de plantas medicinais, feira livre do município de Corrente-PI
(área de estudo).

O estudo foi realizado por meio da aplicação de questionário semiestruturado aos feirantes
que comercializam plantas medicinais, na feira representativa da cidade, localizada no centro
comercial da cidade de Corrente. A coleta dos dados etnobotânicos para o desenvolvimento
deste trabalho foi realizada por meio de entrevistas diretas com os vendedores da feira,
aplicando perguntas através de um formulário acerca do conhecimento dos tipos de espécies,

usos, doenças tratadas, e a disponibilidade dessas espécies de plantas medicinais encontradas
em natureza (Filho et al., 2003). Além disso, o estudo também buscou verificar o perfil
socioeconômico desses comerciantes.
Os dados foram tabulados e organizados em nomes científicos, a família pertencente, parte
da planta utilizada e a disponibilidade dela na natureza, além da indicação terapêutica.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nesta pesquisa foi encontrado um grande número de espécies mencionadas na literatura
etnobotânica brasileira como úteis para o tratamento de diversas enfermidades à saúde humana.
O estudo catalogou 23 espécies de plantas medicinais comercializadas na feira livre do município
de Corrente, Piauí (Tabela 1).
Tabela 1: Recomendações populares de “raizeiros” quanto ao uso de plantas medicinais do
cerrado comercializadas na feira livre do município de Corrente – PI.
Nome
Popular
Angico
Ameixa
Arnica Brasileira

Nome Cientifico

Família

Indicação
Medicinal
Xarope para
resfriado

Disponibilidade
na Natureza
Fácil

Origem

Fabaceae

Parte
Utilizada
Raiz

Anadenanthera
falcata
Ximenia
americana
Lychnophora
ericoides

Olacaceae

Casca

Fácil

E

Asteraceae

Folha

Inflamação de
útero
Acidente vascular
cerebral, inchaço
e ferimento.
Inflamação de
útero

Difícil

N

Fácil

N

N

Barbatimão

Stryphnodendron
adstringens

Fabaceae

Casca

Braúna

Melanoxylon
braúna

Fabaceae

Casca

Circulação do
sangue

Fácil

N

Bureré

Brosimum
gaudichaudii
Tréc.
Mauritia flexuosa

Moraceae

Casca

Purificador do
sangue

Fácil

N

Arecaceae

Fruta

Fácil

E

Combretaceae

Casca

Fácil

N

Catinga de
Porco

Terminalia
eichleriana
Caesalpinia
pyramidalis

Picada de animais
peçonhento,
gripe e
inflamações nos
olhos
Diarreia

Fabaceae

Folha

Má digestão

Fácil

N

Folha de
carne
Gengibre

Casearia
sylvestris
Zingiber officinale

Flacourtiaceae

Folha

Fácil

N

Zingiberaceae

Rizoma

Azia e
antidiarréica
Gripe e dor de
garganta

Fácil

E

Buriti

Camaçari

Hortelã

Mentha sp.

Lamiaceae

Folha

Vermífugo

Fácil

E

Imburana

Leptophloeos
Amburana

Fabaceae

Casca

Má digestão

Fácil

N

Jatobá

Hymenaea
stignocarpa
Hymenaea
stilbocarpa

Fabaceae

Casca

Anemia

Fácil

E

Leguminosae

Casca

Dores na coluna

Fácil

N

Fácil

E

Fácil

N

Fácil

N

Jatobá de
casca fina ou
Jatobá –doCerrado
Mamona

Ricinus communis

Euphorbiaceae

Fruto

Mangaba

Hancornia
speciosa

Apocynaceae

Casca

Mangabeira

Hancornia
speciosa
Piptocarpha
rotundifolia
Tabebuia
impetiginosa
Capaifera
langsdorsffii

Apocynaceae

Casca

Tratamento
capilar e laxante
Fraqueza nos
ossos e dores na
coluna
Ferimentos

Compositae

Casca

Varias finalidades

Fácil

E

Bignoniaceae

Casca

Tosse

Fácil

N

Fabaceae

Casca

Inflamação de
garganta

Fácil

N

Commons
Wikispecies
Tamarindus
Himatanthus
obovatus

Fabaceae

Casca

Bronquite

Fácil

E

Apocynaceae

Casca

Vermes
intestinais, câncer
de pulmão,
câncer linfático.

Fácil

N

Para - tudo
Pau-d’arcoroxo
Pau-d’óleo ou
Copaíba
Tamarindo
Tiborna ou
pau de leite

Ao todo foram citadas 23 espécies utilizadas como medicinais, distribuídas em 14 famílias.
As famílias mais representativas foram: Fabaceae e Apocynaceae, sendo 8 espécies exóticas e 15
nativas, na qual, segundo os raizeiros as espécies são extraídas nas comunidades rurais do
município de Corrente, principalmente as comunidades Caxingó, Côcos, Simplício e Calumbi,
áreas nativas típicas de diferentes fitofisionomias do bioma Cerrado. A necessidade de ampliar os
estudos etnobotânicos sobre o local de aquisição das espécies medicinais é muito importante
para incentivar a promoção de trabalhos que auxiliem na ampliação do conhecimento do
patrimônio biológico do cerrado.
Em relação ao conhecimento sobre as funções destas espécies quanto ao potencial
medicinal, o estudo verificou que feirantes que comercializam estas, conhecidos popularmente
como “raizeiros”, possuem renda inferior a um salário mínimo, tendo como atividade econômica
principal a comercialização na feira destes produtos e a agricultura familiar. Quanto ao gênero
destes comerciantes verificou-se que 75% são mulheres, e obtiveram o conhecimento sobre o
uso medicinal das espécies pelos ensinamentos que lhe foram transmitidos oralmente, de

geração em geração, por relatos cotidianos e práticos, preservando assim a cultura e crenças da
região do uso dessas plantas.
Quanto à utilização da planta, o estudo verificou que as partes das plantas mais usadas
para comercialização, são as cascas e entrecascas, frutos, raízes e folhas. Logo, observa-se que a
comercialização das plantas com potencial medicinal nunca se dá com a planta inteira, e sim com
uma parte da mesma, uma vez que seus princípios ativos estão presentes em determinados
órgãos, dependendo da estrutura e composição morfofisiológica da planta e do período no qual
são coletadas.
Para Ladio & Lozada (2004), as plantas medicinais e seus usos terapêuticos são alvos de
pesquisas etnobotânicas, que mostram também as circunstâncias socioculturais da população e
preocupam-se em resgatar e valorizar o conhecimento tradicional e a diversidade cultural
dessas sociedades estudando a relação entre as plantas e as pessoas de uma maneira
multidisciplinar.
Segundo Pereira (1992), muitas das plantas úteis do Cerrado são comuns e fazem parte de
tradições e costumes regionais. O barbatimão (Stryphnodendron adstringens) é também
conhecido, pelas mulheres, como “casca da virgindade”, devido às suas propriedades
adstringentes. Na medicina popular, a casca do caule é usada externamente como antiinflamatório e cicatrizante, internamente para curar úlcera. As mulheres fazem um banho de
assento, com o cozimento da casca, para problemas ginecológicos: inflamações uterinas, doenças
venéreas, ferimentos vaginais e também hemorróidas. (LORENZI & MATOS, 2002).
A mangaba (Hancornia speciosa) é utilizada no tratamento de moléstias relacionadas ao
aparelho genitourinário (Monteles & Pinheiro, 2007), cólicas menstruais, luxações, hipertensão
(Souza & Felfili, 2006), diabetes, obesidade e dermatoses (Rodrigues & Carvalho, 2001).
A folha de carne (Casearia sylvestris), também conhecida como erva-de-lagarto e
guaçatonga, é utilizada na medicina popular como antidiarréica, antifebril, depurativa,
antirreumática, nas afecções da pele, em mordeduras de cobras, combate a sífilis e cicatrizante
(Rodrigues & Carvalho, 2001; Souza & Felfili, 2006).
Observou-se que sempre há uma concordância quanto às informações fornecidas pelos
raizeiros quanto à espécie e a parte da planta a ser utilizada, além da função medicinal destas.
Isso, provavelmente, decorre do conhecimento sobre a presença dos princípios ativos nesses
órgãos ou fragmentos destas plantas, corroborando o que diz Martins et al. (10), que tem
recomendado a colheita de casca e entrecasca, flores, frutos e sementes, raízes, talos e folhas
em plantas para o uso medicinal. O uso dos recursos vegetais está fortemente presente na
cultura popular que é transmitida de pais para filhos no decorrer da existência humana. Este
conhecimento é encontrado junto a populações tradicionais (Diegues, 1996) e/ou
contemporâneas, e pelo que se tem observado, tende à redução ou mesmo ao desaparecimento,
quando sofre a ação inexorável da modernidade (Guarin Neto et al., 2000).

O uso de plantas medicinais está ligado a manifestações culturais e é uma forma de
apresentar a importância que estas espécies têm em relação aos costumes de um povo. E ainda,
é possível inferir que estas plantas possuem novos princípios ativos, de importância ainda
desconhecida, que quando descobertos, tendem a se constituírem novos e promissores
medicamentos no combate as doenças. Apesar dos raizeiros reconhecerem que os
medicamentos industrializados limitam a comercialização das plantas medicinais, devido à
facilidade de acesso em farmácias, estes afirmam que a comunidade do município de Corrente,
ainda utiliza, consideravelmente, como método para o tratamento de sintomas, os recursos de
plantas medicinais, denotando a crença desta população aos conhecimentos obtidos de seus
antepassados. Verifica-se, portanto que a população ainda crê no uso e indicações feitas por
raizeiros da população rural e urbana, uma vez que a procura por esses permanece intensificada.
Os estudos etnobotânicos merecem destaque uma vez que o conhecimento da flora da
região ainda é incipiente (Albuquerque & Andrade, 2002) e são necessários para se obter
informações sobre o comércio das plantas que vem sendo estimulado nas últimas décadas pela
necessidade crescente de uma população que busca na diversidade natural uma saída para as
afecções que assolam parte da sociedade (Azevedo & Kruel, 2007).
CONCLUSÕES
Constatou-se que a venda das plantas medicinais no mercado do município em
questão são maioria feitas por mulheres de baixa renda que obtiveram o conhecimento que lhe
foram transmitidos, de geração em geração, observou que o uso das plantas medicinais e
utilizadas em sua grande maioria para o tratamento de diversos sintomas, especialmente má
digestão, anemia e inflamações. E importante ressaltar que o resultado obtido pelo presente
trabalho vem reforçar a necessidade de preservação da flora do cerrado que apresenta várias
finalidades de usos e grandes potencialidades para a exploração medicinal e apesar de serem
encontradas facilmente na região, por serem maioria nativas essas espécies apresentam grande
potencial vêm sendo exploradas de forma incorreta para construção civil, madeireira, marcenaria
e etc.
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RESUMO
As tecnologias sociais estão cada vez mais presentes na
vida do sertanejo que convive com o semiárido, devido
sua necessidade de aprender a conviver com problemas
ocasionados pelas altas temperaturas e escassez de
água típicas dessas áreas. Assim, este artigo procura
apresentar as tecnologias sociais como necessárias ao
semiárido, uma vez que se constituem em estratégias
para o desenvolvimento sustentável destas regiões,
além de identificar as principais realizadas no semiárido
potiguar. Para tanto, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica sobre o tema e realizadas entrevistas com
instituições que trabalham com tecnologias no
semiárido. Com isso, constatou-se que as tecnologias

sociais são fundamentais para o sertanejo, uma vez que
possibilita a sua inclusão social, a melhor convivência
com a seca e a superação de problemas que poderiam
resultar em abandono a sua cidade origem. Constatouse, ainda, que as tecnologias desenvolvidas nesta região
se voltam para o desenvolvimento da agricultura e para
o armazenamento de água. Muito ainda se tem a
acrescentar a este debate, porém este artigo já
corrobora para a continuidade dos estudos sobre o
tema.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias sociais , semiárido, desenvolvimento, inclusão.

SOCIAL TECHNOLOGIES AND THEIR IMPORTANCE FOR SEMIARID POTIGUAR
ABSTRACT
Social technologies are increasingly present in
the life of backcountry living with semiarid conditions,
due to their need to learn to live with problems caused
by high temperatures and water shortages typical of
these areas. Thus, this article presents the social
technologies as necessary to semiarid, since they
constitute strategies for sustainable development of
these regions, as well as identify key held in the potiguar
semiarid. Therefore, a literature search on the topic was
held and conducted interviews with institutions working

with technologies in the semiarid region. Thus, it was
found that social technologies are fundamental to the
backcountry, as it enables their social inclusion, better
dealing with drought and overcoming problems that
could result in abandoning their city home. It was found
also that the technologies developed in this region turn
to the development of agriculture and water storage.
Much still has to add to this dispute, however this article
now confirms the continuation of studies on the subject.

KEY-WORDS: Social technologies, semiarid, development, inclusion.

TECNOLOGIAS SOCIAIS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O SEMIÁRIDO POTIGUAR

INTRODUÇÃO
Atualmente, as temáticas ligadas ao meio ambiente chamam a atenção da sociedade
como um todo e, principalmente, da classe empresarial, devido à relação existente entre recurso
natural e uso. No que diz respeito às tecnologias sociais, muito se fala, mas pouco realmente se
sabe sobre a importância delas para a sustentabilidade socioeconômica e ambiental do
semiárido. Vários estudos são feitos com frequência sobre o tema, no entanto, ainda há muito a
ser discutido e comentado, uma vez que o espaço em que se concretizam as tecnologias sofre
constantes mudanças.
Ao serem aplicadas, as tecnologias sociais – TS’s causam mudanças em várias áreas da
vida dos que dela fazem uso. Mudanças essas de ordem econômica, social e ambiental. As
tecnologias sociais significam um avanço para as comunidades que a utilizam, pois representam
impacto social em suas vidas. Elas são desenvolvidas de acordo com as necessidades e
características de cada localidade onde se desenvolvem, como assinalam Jesus e Costa (2013).
Para os autores, as tecnologias sociais devem considerar as realidades sociais locais e estarem
associadas às formas de organização coletiva, representando soluções para a questão da inclusão
social e para a melhoria da qualidade de vida da população.
Nesse contexto, surgem, por todo o mundo, inúmeras tecnologias como estratégias para
a promoção do desenvolvimento social e a minimização de problemas ligados à estabilidade
comunitária da população. Dentre os mais variados tipos de tecnologias sociais, os principais
exemplos são o próprio desenvolvimento da agricultura familiar, a construção de cisternas, as
barragens subterrâneas, a bomba d’água bola de gude, o barramento de água de chuva, o
barreiro trincheira, a barraginha e o tanque de pedra. Essas tecnologias surgem em regiões
semiáridas, onde problemáticas com falta e armazenamento de água e com irrigação e
preparação do solo para o cultivo da agricultura são mais intensos.
As tecnologias sociais se fundamentam no pressuposto de que os indivíduos devem
buscar uma sociedade mais justa e sustentável, alcançada com a interação entre os indivíduos,
meio ambiente e as tecnologias fundamentais à existência e sobrevivência humana. Nas palavras
de Ribeiro (2010, p. 1), “[...] a questão ambiental é fundamental à existência humana, pois é do
ambiente que provém à base material de reprodução da vida, aliás, das diversas formas de vida”.
Objetiva-se, assim, com o texto em tela, compreender a importância das tecnologias
sociais para o desenvolvimento e a prosperidade do semiárido potiguar. Tecnologias essas que se
constituem em estratégias para o desenvolvimento sustentável da região do semiárido potiguar e
para a melhoria nas condições de existência do homem no campo.

CONFIGURAÇÃO DAS TECNOLOGIAS SOCIAIS
Nos últimos tempos, inúmeras são as expressões que vem ocupando os espaços
tecnológicos e científicos a respeito de formas e estratégias que tenham como ponto de partida o
desenvolvimento social em parceria com a preservação e conservação ambiental. É neste
contexto que ganha visibilidade a expressão ‘tecnologias sociais’, que de acordo com Otterloo
(2010, p. 21), “[...] compreende produtos, técnicas ou metodologias, reaplicáveis, desenvolvidas
na interação com a comunidade e que representam efetivas soluções de transformação social.”
Ou seja, as tecnologias sociais se propõem a promover o desenvolvimento local, constituindo-se
em instrumentos de mudanças sociais, nada fáceis de ocorrer diante do atual cenário social do
país.
As tecnologias sociais não demandam grandes custos, elas são pensadas de forma a
minimizar os gastos, maximizando os resultados, promovendo a resolução de problemas até
então sem soluções. Elas se fortalecem na construção social em que os custos estão em relação
inversa a sua multiplicação, ou seja, quanto maior for sua abrangência social, menos são seus
custos (RTS, 2010). Elas não devem ser entendidas como elementos favorecedores das políticas
governamentais, mais sim como elementos promotores do desenvolvimento comunitário,
através das iniciativas da própria população. De acordo com Jesus e Costa (2013, p. 20),
A proposta de tecnologia social enfatiza a perspectiva de que cidadãos,
associações de bairro, empreendimentos de economia solidária, organizações
não-governamentais, movimentos sociais e outras instituições da sociedade civil
organizadas podem desenvolver, apropriar-se de, ou adequar tecnologias em
benefício de sua coletividade.

Pensar as tecnologias sociais é pensar no desenvolvimento sustentável local das
cidades/regiões onde elas são desenvolvidas, pois, não são apenas as necessidades
momentâneas destas comunidades que são atendidas com elas, mas sim suas necessidades de
subsistência por longos tempos. As tecnologias representam um avanço ao levar em
consideração as realidades sociais locais e estarem, de forma geral, associadas a formas de
organização coletiva, representando assim, soluções para a questão da inclusão social e melhoria
da qualidade de vida da população. No semiárido potiguar, dentre as várias tecnologias sociais
desenvolvidas, as cisternas e barragens (Figura 1 e 2) ganham espaço por proporcionarem, a
população sertaneja, melhores condições de conviver com problemas como a acumulação da
água.

Figura 1 – Cisterna - calçadão
(Fonte: MDS, 2014)

Figura 2 – Barragem subterrânea
( Fonte: MDS, 2014)

Assim, as tecnologias sociais se configuram de forma a responder as necessidades de
desenvolvimento comunitário, proporcionando a estes oportunidades de melhor convivência
com as difíceis condições do semiárido potiguar, promovendo em contra partida a geração de
serviços e alternativas tecnoprodutivas ao cenário socioeconômico de extrema pobreza local.

TECNOLOGIA SOCIAL E SEMIÁRIDO
As tecnologias sociais apresentam a sociedade uma oportunidade de melhor conviver
com problemas ligados a estabilidade comunitária da população que dela faz uso, sendo
implantadas em áreas/locais onde existe a necessidade urgente de uma intervenção. Aplicando
este conceito a realidade do semiárido potiguar, pode-se dizer que esta é uma área que necessita
do desenvolvimento de tecnologias devido suas características ambientais e climatológicas.
O semiárido é uma região que possui elevada temperatura e regime pluvial desregular,
onde a média pluviométrica anual oscila entre 400 e 800 mm e seu volume anual de precipitação
está em 700 bilhões de m³. Outra característica marcante desta região é a configuração dos solos
que são geralmente rasos, pedregosos e com ocorrência de vegetação xerófila (SUASSUNA,
2007). Essas regiões apresentam, ainda, grandes desigualdades sociais, prolongados períodos de
seca e êxodo rural considerável.
De acordo com dados do Ministério da Integração, o semiárido brasileiro ocupa, hoje,
uma área de 969.589,4 km² compreendendo 1.133 municípios de nove estados do país, sendo
por isso considerado o semiárido mais populoso do planeta. O semiárido potiguar, por sua vez,
inclui 44 municípios (Figura 3). Destes, apenas o município de Brejinho foi incluído na nova
delimitação ocorrida em 2005. (Ministério da Integração Nacional, 2005).

Figura 3 – Delimitação do Semiárido potiguar brasileiro
(Fonte: Brasil, 2005; Pesquisa de campo, 2014; ArcGIS 10.2, 2013)

As tecnologias sociais desenvolvidas nas regiões semiáridas, geralmente se voltam para o
desenvolvimento da agricultura e captação e armazenamento de água, uma vez que estes são os
principais problemas destas regiões. Elas se consolidam como alternativas de convivência com a
seca, cumprindo assim o papel de manter as famílias no campo através da geração de trabalho,
produtos e renda durante o ano todo (FERREIRA, et. al., 2011).
Com base no pressuposto de que todos os indivíduos devem buscar uma sociedade mais
justa, sustentável e economicamente agradável, as tecnologias sociais se afirmam como uma
estratégia de, através da interação entre indivíduos, meio ambiente e tecnologia, promover o
equilíbrio econômico e a diminuição da exclusão social. No semiárido potiguar, essas tecnologias
buscam atender a estes princípios, como comenta Kuster, Martí e Melchers (2006, p. 17),
[...] a difusão de tecnologias adequadas também é uma questão social, trazendo
instrumentos para amenizar a hostilidade do clima, mas contribuindo também
para a organização dos produtores familiares e o fortalecimento de estruturas,
que contribuem para melhorar a qualidade da vida no campo.

Assim, as TS’s nas regiões de semiárido permitem o processo de empoderamento da
coletividade, habilitando-as a disputar nos espaços públicos por alternativas de desenvolvimento
e minimização da exclusão social, partindo do pressuposto de que homens e mulheres podem e
devem estar envolvidos no processo de ação e reflexão, de modo que essa interação entre
indivíduo e tecnologia colabore para uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável (JESUS, et.
al., 2013).

MATERIAIS E MÉTODOS
Seguindo-se uma abordagem qualitativa de investigação, que busca a compreensão
ampliada do fenômeno/objeto estudado (GODOY, 1995), os procedimentos metodológicos
adotados para a construção deste artigo são próprios da pesquisa exploratória, a qual é realizada
com o objetivo de trazer à tona o entendimento das tecnologias sociais como estratégia para a
sobrevivência no semiárido potiguar, discutindo sobre sua importância para o desenvolvimento
do referido recorte espacial. Para tanto, foi feito uso da pesquisa bibliográfica em fontes como
livros e anais, e a pesquisa virtual em sites que tratam dos assuntos aqui abordados, periódicos,
revistas e trabalhos acadêmicos, constatando-se a aplicabilidade das TS’s nas áreas consideradas
integrantes do semiárido potiguar.
Como procedimento técnico, foram realizadas entrevistas por telefone (KIDDER, 1987)
com representantes de algumas instituições que trabalham com tecnologias sociais no semiárido
potiguar, a fim de se chegar a uma amostra das principais desenvolvidas, já que o número dessas
tecnologias, em geral, é grande, não sendo diferente no semiárido potiguar, onde vários
problemas interferem na sobrevivência do homem. As informações bibliográficas sobre as
características e o funcionamento das tecnologias levantadas foram coletadas a partir de
levantamentos em sites de instituições que são referência no que diz respeito à implantação e
desenvolvimento de tecnologias sociais para o semiárido, tais como a Associação do Semiárido
(ASA) e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Ambas as instituições
acompanham a evolução das tecnologias sociais ao longo dos anos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos suportes teórico-metodológicos adotados para a realização desta pesquisa,
chegou-se a alguns resultados. Primeiramente, constatou-se que as tecnologias sociais fazem
parte do cenário socioambiental do semiárido potiguar. Por meio da pesquisa exploratória,
realizada através de levantamentos documentais e bibliográficos, e, posteriormente, de
entrevista por telefone com membros de organizações não governamentais, integrantes da
Associação do Semiárido (Sertão Verde, Terra Viva, Coopervida, dentre outros) foram
evidenciadas as principais tecnologias sociais que vêm sendo utilizadas no semiárido potiguar.
Diante do recorte espacial desta pesquisa, constatou-se que as principais tecnologias
encontradas se voltam para o fortalecimento da agricultura familiar e para a captação e o
armazenamento de água, uma vez que estes são os principais problemas da região. Destacaramse, dentre as tecnologias sociais mais utilizadas no semiárido potiguar, as seguintes: barreiro
trincheira, cisterna-calçadão, cisterna-enxurrada, barraginha, barragem subterrânea, tanque de
pedra e bomba popular.
O barreiro trincheira é uma tecnologia social do tipo tanque longo, de formato estreito e
fundo escavado no solo (ASA, 2013). É bastante utilizada para armazenar água nas pequenas

propriedades rurais, objetivando-se saciar a sede dos animais e utilizá-la na produção de
alimentos e hortaliças, garantindo-se a sobrevivência familiar.
A cisterna-calçadão é uma cisterna amparada por um calçadão de cimento que apara a
água da chuva que cai e a escoa, através de canos, para dentro da cisterna construída na parte
mais baixa do terreno, próximo à área de produção (MDS, 2013).
A cisterna-enxurrada é construída dentro da terra, ficando exposta apenas a cobertura, de
modo que o próprio terreno exerce a função de captação da água. Durante as chuvas, a água
escorre pelo terreno, passando por duas peneiras antes de desaguar no tanque de decantação
(ASA, 2014), conforme Figura 4, abaixo.

Figura 4: Cisterna – enxurrada
(Fonte: ASA, 2014)
A barraginha é um reservatório em formato de concha, com diâmetros que variam entre
12 e 30 metros. Possibilita o armazenamento de água da chuva por dois ou três meses, o que
torna possível a permanência da umidade no solo por um período maior que o natural. Ela
também colabora para a alimentação dos lençóis freáticos, a melhoria no microclima ao redor de
sua instalação e evita erosão (ASA, 2013).
No tocante à barragem subterrânea, consiste numa construção transversal ao leito dos
rios e riachos, onde é escavada uma vala até a camada impermeável do solo, a qual é forrada
com lona de plástico e, em seguida, fechada. Tal procedimento intercepta o fluxo de água,
condicionando-a a se acumular no interior do solo, ou seja, contribuindo para a conservação da
água da chuva e tornando o solo mais úmido e propício à plantação (MDS, 2013).
O tanque de pedra consiste em fendas largas, barrocas e buracos naturais situados em
áreas de serra ou onde existem lajedos, que funcionam como áreas de captação da água da
chuva. Com o objetivo de aumentar sua capacidade, são construídas paredes de alvenaria na
parte mais baixa, as quais funcionam como barreiras para acumular mais água. A água é utilizada
para os afazeres domésticos, para saciar a sede dos animais e para a irrigação (ASA, 2014).

Por fim, as bombas populares são instaladas em cima de poços tubulares inativos com
profundidade máxima de até 80 metros, com o objetivo de reativá-los. Têm capacidade de
beneficiar, com abastecimento de água, de dez a vinte e cinco famílias (MDS, 2013).
Todas essas tecnologias atuam facilitando a convivência do sertanejo com o semiárido,
provocando significativas transformações sociais, capazes de reestruturar sua condição de vida
(ALBUQUERQUE, 2009). O sertanejo se apropria delas e as utiliza como forma de se reinserir na
sociedade como cidadãos de direitos, sobrevivendo aos problemas sociais, econômicos e
ambientais. Toda tecnologia que se propõe a provocar mudanças significativas na vida da
sociedade pode ser considerada tecnologia social, pois só se concretiza em espaços de
convivência do ser humano, com o objetivo de tornar mais fácil a convivência deste com os
problemas sociais, culturais, ecológicos e econômicos e é nesse ponto que reside sua
importância.
Diante dos resultados obtidos na pesquisa, pode-se afirmar que as tecnologias sociais,
têm uma enorme importância social e ambiental, pois são construídas por pequenos agricultores
e seus familiares, visando à sustentabilidade e à prosperidade do ambiente em que vivem, assim
como à melhoria de sua condição de vida, numa região tão penalizada pelos fatores ambientais e
climáticos. Sua importância está, ainda, em se constituírem em formas de melhor convivência
com a semiaridez e escassez de água (captando água para a produção de alimentos para
sobrevivência) bem como por se tratar de técnicas e tecnologias que surgem das necessidades
locais, demandando baixos custos e atendendo as necessidades mais prementes dos agricultores.
Tais tecnologias se fundamentam e se consolidam na necessidade e na importância da execução
de novas formas de desenvolvimento para o semiárido.
As TS’s aqui citadas estão presentes em quase todas as cidades do semiárido potiguar e
foram apresentadas por todas as instituições, o que reafirma a eficácia, aplicabilidade e
resultados positivos de cada uma delas, pois sua reprodução continua a ser feita em outros locais
que delas necessitam. Essas tecnologias não só possibilitam ao sertanejo condições de
convivência com a seca como contribuem para sua reinserção social e para seu crescimento
econômico também.
A apropriação dessas tecnologias pelo sertanejo fortalece a participação comunitária e
contribui para o equilíbrio social da população, representando uma possibilidade de melhor
qualidade de vida, além da manutenção da sustentabilidade ambiental, já que oferecem a
oportunidade de uma convivência saudável com o semiárido, respeitando as características da
região e se adequando às necessidades dos que lá vivem.
Assim, por não demandaram custos altos, serem de fácil manuseio e atenderem as
necessidades especificas de cada localidade, as tecnologias justificam sua importância como
fundamentais ao desenvolvimento do semiárido potiguar e importantes degraus de acesso da
comunidade a uma vida socialmente justa, ambientalmente correta e economicamente viável.

CONCLUSÃO
Diante da identificação de algumas das principais tecnologias sociais desenvolvidas no
semiárido potiguar e com base nos resultados e reflexões aqui apresentados, torna-se evidente
que a utilização de tecnologias sociais em regiões semiáridas possibilita ao sertanejo melhores
condições de vida e de sobrevivência frente aos desafios climáticos apresentados por essas áreas.
Tecnologias essas que se constituem no conjunto de técnicas e metodologias transformadoras
que representam soluções para a inclusão social e melhoria na condição de vida da população
que delas se apropria e as desenvolve (JARDIM E OTERO, 2004).
Espera-se que este estudo possa contribuir para a visualização da aplicação das
tecnologias sociais no semiárido potiguar, assim como para a compreensão da importância de
seu desenvolvimento, já que, nos dias de hoje, a melhor convivência com os problemas nessas
regiões é um desafio a ser vencido. Cabe, ainda, ressaltar que o assunto em tela tem sido
bastante trabalhado no meio acadêmico, mas ainda há muito a ser investigado e escrito a
respeito dele, pois as tecnologias, com o passar dos tempos, estão evoluindo de forma a
proporcionar melhorias de vida aos sertanejos que delas fazem uso. Assim, a maior contribuição
deste artigo consiste na reafirmação de que as TS’s são fundamentais a sobrevivência do homem
nas regiões semiáridas, oferecendo condições mais adequadas de convivência com o semiárido.
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RESUMO
O controle de motores DC é uma das aplicações
mais usuais da engenharia de controle, sendo necessário
no projeto de veículos autônomos. O estudo propõe a
utilização
do
controlador
Proporcional-IntegralDerivativo visando o controle de velocidade de dois
motores DC que devem ser integrados ao controle de
uma bancada didática. Este controlador possui

característica: erro nulo de regime permanente simulado
no ambiente Simulink/Matlab, com o modelo
matemático do motor DC, sendo que os parâmetros dos
motores foram obtidos experimentalmente e levantadas
as suas curvas. Foi desenvolvido e testado também um
circuito de acionamento e um de tratamento de sinal do
sensor de realimentação para a balança de força.

PALAVRAS-CHAVE: Motor DC, Controle Proporcional – Integral - Derivativo, Controle de velocidade e posição.

DEVELOPMENT OF A DIDACTIC STAND OF CONTROL - BALANCE OF POWER
ABSTRACT
The control of DC motors is one of the most
common applications of control engineering, necessary
in the design of autonomous vehicles. The study
proposes the use of the controller Proportional-IntegralDerivative aiming speed control two DC motors to be
integrated to control a didactic stand. This controller
features characteristic: null error simulated steady in

Simulink / Matlab environment, with the mathematical
model of the DC motor, and the motor parameters were
obtained experimentally and raised curves of the
engine. It was also developed and tested in drive circuit
and signal processing of the feedback sensor to the
balance of strength.

KEY-WORDS: DC Motor, Proportional – Integral - Derivative control, speed control and position.

DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA DIDÁTICA DE CONTROLE - BALANÇA DE FORÇA

1. INTRODUÇÃO
A teoria de controle tem contribuído de maneira fundamental para o progresso
tecnológico. Sendo utilizada na sociedade moderna em aplicações simples, como o controle
de temperatura a sistemas altamente sofisticados, tais como aeronaves e satélites (OGATA,
2010).
A abordagem de técnicas de controle aplicadas no acionamento controlado de
máquinas de corrente contínua, é um campo bastante explorado pelas escolas de
engenharia, que encontram na aplicação de desenvolver experimentos de laboratório
aliados a conceitos teóricos a situações práticas do mundo. Portanto, este artigo propõe o
projeto e a construção de uma malha fechada de controle velocidade e de posição. A malha
de controle de velocidade será empregada na balança de força e o controle de posição deve
ser empregado para equilibrar o sistema e controlar a posição em relação a uma referência.
Com isso, nosso objetivo do trabalho é manter a posição angular da barra que
sustenta os dois motores inalterada, ou seja, com um ângulo próximo de zero graus. Este
controle de posição será obtido pela variação das forças produzidas pelas hélices nos
motores DC situados nos dois extremos da barra na balança. Sendo a força está relacionada
com a rotação do motor, como se pode observar na figura 1.

Figura 1- Balança de força (Imagem retirada do laboratório de mecatrônica)

2. METODOLOGIA
Este trabalho foi dividido em duas partes, uma teórica e outra experimental. A parte
teórica consistiu em conhecer os fundamentos conceituais acerca dos modelos matemáticos
de controle de velocidade e posição de motores DC através de um levantamento
bibliográfico na literatura específica, Ogata (2003), Dorf (2001), e do trabalho de conclusão
de Lopes (2009). Com o levantamento bibliográfico escolheu-se um modelo de controle, o
qual foi avaliado no ambiente Simulink/Matlab. Na parte experimental foram levantadas
características de um motor DC e construído um circuito de tratamento de sinal de controle
e um circuito de acionamento para o mesmo. Foi desenvolvido a bancada didática onde
formam integrado, o sensor de posição aos motores DC e o circuito de acionamento e
tratamento, assim como a implementação do algoritmo de controle a partir do modelo
matemático escolhido.
3. PRINCÍPIOS FÍSICOS DE FUNCIONAMENTO DE MOTOR DC
Os motores DC são conhecidos por seu controle preciso de velocidade, por isso são
frequentemente usados como dispositivo atuador em servomecanismos que atuem
manuseando pequenas cargas. O conceito do motor DC foi baseado na bibliografia de
(OLIVEIRA, 2005).
O motor de corrente contínua possui como característica duas estruturas magnéticas
básicas: o estator e o rotor. A estrutura girante (rotor) recebe a denominação de armadura,
enquanto que na parte fixa (estator) fica situado o campo magnético, observado na figura 2.
Como no motor DC, existem várias espiras em diversos planos formando um conjunto
cilíndrico, o qual através de um dispositivo mecânico (comutador + escovas) alimenta
sempre a espira que está no plano mais próximo paralelo ao plano B. Essa estrutura irá
então ter um movimento de rotação, e portanto apresenta um momento de inércia J. Sob a
ação do torque T teremos uma velocidade de rotação W(t). Deve-se considerar que a
estrutura esteja apoiada em algo fixa (rolamento) de modo que mantê-la sob a região do
fluxo magnético, nisso aparecerá um atrito viscoso que depende da velocidade de rotação.

Figura 2 – Estrutura interna de um motor DC (DORF, 2009).

O motor descrito neste artigo é de imã permanente onde o fluxo magnético é
considerado como uma constante, em que o controle de velocidade se faz somente pela
corrente de armadura.

4. MODELAGEM MATEMÁTICA
4.1 Modelo Matemático do motor DC
O modelo que representa matematicamente um motor DC são equações diferenciais
de 1º ordem e 2º ordem, sendo que foi analisado em duas partes: uma para o circuito de
armadura e outro para o circuito de campo, onde suas definições se baseiam em (OLIVEIRA,
2005), (BOLTON, 2010).
Primeiramente temos os conjuntos de espiras que constituí a armadura. Estas espiras
caracterizam uma resistência (elétrica) de armadura denominada Ra e também uma
indutância de armadura denominada La. A tensão induzida nas espiras pode ser deduzida
como sendo diretamente proporcional à velocidade de rotação w(t), como mostra a equação
1 e figura 3 logo abaixo, desde que B, L e d sejam constantes. Logo

E(t)=Ke(t)*w(t)

Equação (1)

onde Ke é denominada constante de tensão ou constante de força contra – eletromotriz
(fcem). Aplicando-se as Leis das tensões de Kirchhoff ao circuito de armadura, obtém-se a
equação 2.

Va(t)-e(t)=Ra*Ia(t)+ La*(da/dt)*Ia

Equação (2)

Podemos pensar nesta equação em termos de diagrama de bloco mostrado na figura
4. A entrada para o motor nos sistema é Va, e esta é somada com o sinal de realimentação
da FEM contrária E, gerando um sinal de erro que é a entrada do circuito de armadura. A
equação 2 descreve a relação entre a entrada do sinal de erro para a bobina de armadura e a
saída da corrente de armadura Ia.
A corrente (Ia) gera um torque T. Visto que, para um motor controlado pela
armadura, B é constante, logo temos a equação 3.

Te=Kt*Ia(t)

Equação (3)

Onde Kt é denominado constante de torque e Ia(t) é a corrente instantânea de armadura.
Este torque torna-se então a entrada para o sistema da carga. Logo o torque
resultante na carga é mostrado na equação 4.

Te(t)-b*W(t)=J*(dW(t)/dt)

Equação (4)

sendo o torque de amortecimento é b*W(t) em que b é um constante. Logo esse torque
provoca um aceleração angular de dW(t)/dt.

Figura 3 – Diagrama eletromecânico do motor DC (OLIVEIRA, 2005).

Usando a transformada de Laplace nas Equações (1) e (2) tem-se as equações 5 e 6:

E(s)=Kw*W(s)

Equação (5)

V(s)= (sLa+Ra)*Ia(s)+E(s)

Equação (6)

que isolando Ia(s) temos a equação 7.

Ia(s)=(V(s)-E(s))/(sLa+Ra)

Equação (7)

Continuando a aplicando a transformada de Laplace, assumindo condições iniciais nulas,
temos a equação 8:

Equação (8)

Te(s)=sJ*W(s)+b*W(s)

Resolvendo a equação para W(s) temos:

Equação (9)

(W(s)/Te(s))=(1/sJ+b)

Figura 4.

O diagrama em blocos relaciona as equações (5), (7), (8) e (9) são apresentado na
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Figura 4 - Diagrama de Blocos dos dois motores

Aplicando essas definições no modelo do motor DC, obtém-se a seguinte função de
transferência. Mas se La for muito pequena podemos desprezá-lo, ocasionando numa
função de segunda ordem dada pela equação 10.

T(s)=(W(s)/V(s))=(Kt/(R*(Js+b)+Kt*Kw)

Equação (10)

5. CARACTERIZAÇÃO DO MOTOR DC
As medidas apresentadas nesta seção seguiram o esquema apresentado na figura 5.
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Alimentação

Motor
DC
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Figura 5 – Esquema de acionamento dos motores DC.
O procedimento adotado foi acionar o motor com uma tensão de alimentação
variando com incrementos em degraus de 0,5V. A tensão de alimentação for fornecida por
uma fonte de alimentação marca ICEL, modelo TS4100. Para cada novo níveis de
alimentação do motor foram lidas a corrente do motor, a rotação no eixo e o sinal de saída
do circuito de tratamento do sinal de realimentação. A rotação foi medida utilizando-se um
tacômetro de contato marca ICEL, modelo 5030.

5.1. Obtenção do sinal de realimentação
Foi utilizado um motor DC marca Singer NP 1600-011, o qual possui um resolver
monofásico acoplado ao seu eixo, de modo que para cada rotação é gerada uma onda
senoidal completa, cuja amplitude é proporcional a intensidade da rotação do eixo. Este
sinal foi tratado para gerar um nível de tensão contínua com amplitude proporcional à
rotação. Para isso aplicou-se um circuito retificador de onda completa, seguido de um filtro
passa-baixa.

5.2. Controle do motor DC
Para o acionamento do motor DC foi construído um circuito em ponte H utilizando o
L298, que controla o sentido de do fluxo de corrente nas boninas dos motores.

6. CURVAS DE COMPORTAMENTO DO MOTOR DC

Através do esquema da figura 5 pode-se verificar a tensão, a rotação e a corrente do
motor, para obter os parâmetros necessários para construção de gráficos no ambiente
Matlab. A figura 6 apresenta a curva de consumo do motor. Nela se verifica a relação entre
tensão e corrente. Os valores obtidos não foram muitos próximos dos valores reais, devido
que a corrente do motor ser diretamente proporcional a uma fonte chaveada.
Essa diferença surgiu numa região em que a fonte chaveou internamente, gerando
como sinal de saída na curva em que o motor aparentemente teve várias quedas
momentâneo de demanda de corrente, o que não corresponde ao seu comportamento
normal, como pode ser visto na linearidade dos valores reais.

Figura 6 - Levantamento de Km.

A figura 7 apresenta certo ruído no sinal de rotação. Pois mesmo utilizando um
sensor infravermelho para leitura no tacômetro os valores oscilavam, como se pode
constatar no gráfico obtido.

Figura 7 - Relação de tensão X rotação

7. MODELO PARA O CONTROLE DE VELOCIDADE E POSIÇÃO
O modelo usado foi um controlador PID que tem a vantagem do controle
proporcional resposta mais rápida, com a do integral, erro de regime nulo e derivativo
resposta mais lenta. Na figura 8 tem-se o diagrama de blocos e o controle PID da malha de
controle. Com a balança didática e constituída por dois motores em sua extremidade,
precisa-se de dois blocos em paralelos contento os modelos dos motores DC.
A saída de cada motor será a velocidade angular que em seguida vai ser convertida
em força, essas forças iram somar e sua diferença vai também ser convertida, nesse caso em
posição. Pois a ideia é que o sistema fique em equilíbrio quando a posição angular tiver
aproximadamente zero graus, caso não ocorra, o controlar PID irá compensar a diferença,
acelerando ou retardando o sinal de tensão nos motores.

Figura 8- Malha de controle do sistema da balança de força

8. RESULTADOS E DISCUSSOES
Foi obtido o modelo matemático e a simulação do controle de velocidade do motor
DC, como também as funções de transferências da planta.

Verificou-se que, o circuito de acionamento e o circuito de tratamento de sinal foram
testados e melhorados o sinal de retificação além da elaboração do diagrama do sistema da
balança de força.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O algoritmo de controle PID de velocidade se encontra em processo de
implementação. Espera-se que os primeiros resultados experimentais como a curva de
resposta a uma entrada degrau seja obtida em breve.
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RESUMO
O descarte inadequado dos resíduos gera impactos
ambientais. O óleo lubrificante usado e contaminado
(OLUC) proveniente da troca de óleo em postos de
combustíveis da Região Metropolitana de Natal/RN
pode ocasionar danos ao solo e mananciais se não
disposto de forma ambientalmente correta. Uma das
alternativas para a disposição adequada é por meio do
processo de rerrefino, o qual, o OLUC é reciclado
retornando ao fornecedor e em seguida ao consumidor
conforme a logística reversa preconizada na Lei 12.305
de 2 de agosto de 2010 que institui a Política Nacional

dos Resíduos Sólidos (PNRS). Deste modo, o referido
artigo apresenta um estudo comparativo do manuseio,
armazenagem e, principalmente, destinação do OLUC
em dois postos de combustíveis. Para tanto a
metodologia pautou-se na pesquisa descritiva
exploratória, coleta de dados para posterior estudo
acerca da necessidade da adequação dos postos para a
real implementação da logística reversa sem o risco de
impactos ambientais significativos que traga problemas
de ordem ambiental e de saúde a população.

PALAVRAS-CHAVE: OLUC, rerefino, Não conformidade.

REVERSE LOGISTICS: A COMPARATIVE STUDY OF THE FATE OF LUBRICANTS OILS USED/
CONTAMINATED (OLUC) IN TWO GAS FUELS IN THE METROPOLITAN AREA OF NATAL/RN
Improper disposal of waste generates environmental
impacts. Used lubricating oil and contaminated
(OLUC) from the oil change at gas stations in the
Metropolitan Region of Natal/RN can cause damage
to the soil and water supplies if not disposed of in an
environmentally correct way. An alternative to the
proper disposition is through re-refining, which
process the OLUC is recycled back to the supplier and
then the consumer reverse logistics as advocated by
Law 12,305 of August 2, 2010 establishing the
KEY-WORDS: OLUC, Re-refining, nonconformity.

National Policy Solid Waste (PNRS). Thus, this Article
presents a comparative study of the handling, storage
and especially allocation of OLUC two gas stations. For
both the methodology was based on descriptive
exploratory research , data collection for further study
on the need of the adequacy of the posts for the
actual implementation of reverse logistics without the
risk of significant environmental impacts that bring
issues of environmental and population health.

LOGÍSTICA REVERSA: UM ESTUDO COMPARATIVO DO DESTINO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES
USADOS/CONTAMINADOS (OLUC) EM DOIS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS NA REGIÃO
METROPOLITANA DE NATAL/RN

1. INTRODUÇÃO
A compreensão da logística está relacionada ao caminho que os bens têm de efetuar das
indústrias até o consumidor final, esse sistema constitui-se em vias de distribuição diretas ou
simplesmente vias de distribuição (LEITE, 2006). Entretanto, existe um método que faz o caminho
inverso, nele as etapas existentes devolverão os bens ao ciclo produtivo ou de negócios, as
chamadas vias de distribuição reversa (SILVA et al., 2006). Com isso, Leite (2006) define a
logística reversa:
Como a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as
informações logísticas, do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de
negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, agregandolhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem
corporativa, entre outros. (LEITE, 2006, p. 17).

A logística reversa foi instituída no Brasil a partir da lei 12.305 de 2 de agosto de 2010, Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que define:
Logística reversa é o instrumento econômico e social caracterizado por um conjunto de
ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. (BRASIL, 2010)

Logo, a logística reversa não configura somente uma cadeia específica de devolução dos
bens aos seus respectivos produtores, mas de todo sistema de atividades. Sendo ainda
encarregada de tratar informações, dados e agregar valor ao bem retornado.
A logística reversa de óleos lubrificantes é realizada no país desde os anos 50, do século
passado, e seu aperfeiçoamento tem se dado com as Resoluções Normativas da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com as Portarias Interministeriais MMA/MME
e com a Resolução Conama Nº 362/2005.
Nesse contexto, o referido artigo trata de um estudo comparativo entre dois postos na
Região Metropolitana de Natal/RN, acerca dos óleos lubrificantes usados e contaminados (OLUC)
que representam um risco de contaminação ambiental, sendo classificado como resíduo
perigoso, segundo a norma brasileira, NBR 10.004 (ABNT, 2004), considerado como objeto
obrigatório da logística reversa nos termos da PNRS:
Ficam proibidos quaisquer descartes de óleos usados ou contaminados em solos,
subsolos, nas águas interiores, no mar territorial, na zona econômica exclusiva e nos
sistemas de esgoto ou evacuação de águas residuais [...] não se entende a combustão ou
incineração de óleo lubrificante usado ou contaminado como formas de reciclagem ou
de destinação adequada. (BRASIL, 2005)

Portanto, torna-se necessariamente obrigatória o processo de logística reversa ou uma
destinação ambientalmente adequada para o OLUC, pois devido à formação geológica da região
o risco de contaminação aumenta em águas subterrâneas, principal recurso hídrico que abastece
a população. Desse modo, o objetivo desse trabalho é apresentar um estudo comparativo do
destino e gestão do OLUC em dois postos de combustíveis da região metropolitana de Natal/RN.
1.2 IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA REVERSA
No Brasil temos legislações e normas que servem como regulamento para os
empreendimentos que visam à prevenção ou eliminação dos impactos ambientais, e se tratando
de Logística Reversa, não é diferente. Atualmente, postos de gasolinas que oferecem o serviço da
troca de óleo, precisam se adequar as leis e para isso estão aderindo à terceirização com serviço
da coleta do óleo lubrificante contaminado para o rerrefino. Segundo a Resolução Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA 362/2005, Art 3°) “todo o óleo lubrificante usado ou
contaminado coletado deverá ser destinado à reciclagem por meio do processo de rerrefino.”
O óleo lubrificante contaminado é um resíduo perigoso, quando feito seu descarte
inadequadamente, independente do volume, tem um alto potencial de contaminação de grandes
volumes de água. Por seu poder de degradação, ele requer um armazenamento, transporte e
tratamento adequado.
Portanto, a logística reversa tem uma grande importância ambiental já que o OLUC, ao
contrário de ser lançado no meio ambiente volta à para o rerrefino, evitando possíveis poluições.
Com isso as empresas que usam esse sistema ganham na sua parte social e garantem uma
imagem positiva no mercado ao adotarem esse procedimento, por fim, garantem um aumento
no lucro. Outra importância da logística reversa é a reciclagem da matéria-prima usada, nesse
caso ajuda na reintegração do resíduo no processo produtivo e no mercado comercial.
Logo, conclui-se que a logística reversa possui uma importância ambiental, econômica e
social. Para a empresa é importante na busca da implantação da NBR ISO 14001, como também,
o licenciamento ambiental do empreendimento, já que para isso é necessário o gerenciamento
adequado dos resíduos gerados.
1.3 PROCESSO E FLUXO DE RERREFINO – O FUNCIONAMENTO DA LOGÍSTICA EM DOIS
POSTOS DE COMBUSTÍVEIS
O petróleo é fonte, através do seu refino, do óleo lubrificante e de vários outros produtos
que geram combustíveis, gás, asfalto, entre outros. O óleo lubrificante é comercializado por
diversos fabricantes com aditivos ao óleo básico caracterizando cada um deles, já no mercado
depois de utilizado o OLUC se caracteriza por não ter mais as propriedades iniciais e é descartado
e trocado por um novo.
O OLUC lançado de forma indevida acaba por contaminar o meio ambiente, dessa
maneira é preciso mecanismo legalmente e ambientalmente correto. O rerrefino é considerado
um destino legal para este resíduo perigoso (BRASIL, 2005).
Por meio do rerrefino o OLUC se transforma em óleo mineral básico resgatando as
propriedades originais do produto usado na fabricação de óleos lubrificantes acabados (Lwart,

2013), após o rerrefino são adicionados novamente aditivos à base completando o ciclo da
logística reversa, voltando ao mercado suprindo a necessidade de forma sustentável.
Um exemplo para esse tipo de atividade, o rerrefino do óleo, é vista nos postos de
combustíveis visitados, onde a empresa coletora contratada é responsável pela coleta do óleo
usado repassando à indústria que tem a função de refinar novamente o OLUC com a adição de
aditivos para que dessa maneira seja distribuída novamente no mercado aos consumidores.
1.4

LEGISLAÇÃO VIGENTE

Considerado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 10004 “como
resíduos perigosos pela presença de tóxicos” e toda uma série de problemáticas causados pela
disposição do OLUC de forma incorreta foi criado pelo CONAMA à resolução 362/2005 que em
seu artigo primeiro dispõe:
Art. 1º Todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser recolhido, coletado e ter
destinação final, de modo que não afete negativamente o meio ambiente e propicie a
máxima recuperação dos constituintes nele contidos, na forma prevista nesta Resolução.
(BRASIL, 2005)

Fica ainda mais claro pela Lei 12.305/2010 que institui a Politica Nacional de Resíduos
Sólidos em seu inciso IV do art. 33, a obrigação e responsabilidade quanto ao manejo do óleo
usado:
Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do
serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de:
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens (BRASIL, 2010).

Como pode-se observar no que tange a legislação, a responsabilidade parte do principio
do poluidor-pagador agregando produtores, fornecedores e consumidores para em conjunto
efetivar a logística reversa, cada qual com suas obrigações específicas seja de coleta, controle ou
até mesmo de conscientização.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para a consecução do trabalho utilizou-se, inicialmente, a pesquisa exploratória, assim
sendo, foram realizadas pesquisas bibliográficas buscando a contribuição de alguns autores em
livros, artigos e outros materiais disponibilizados na internet sobre os temas pertinentes ao
trabalho analisando criticamente os textos selecionados. Realizou-se também pesquisa
documental por meio da consulta de leis e normas. A escolha dos postos foi baseada na
existência da logística reversa, isso quer dizer, manuseio, armazenagem e destinação do OLUC,
por meio disso, o estudo comparativo foi realizado. As empresas selecionadas disponibilizaram o
sócio do posto I e o gerente do posto II, durante a visita, os dados foram coletados por meio de
um checklist realizado nos postos pesquisados na Região Metropolitana de Natal, no mês de
novembro de 2013.
A análise crítica dos textos selecionados teve como estratégia investigar rigorosamente
os conceitos que contribuem para o conhecimento dos temas desse trabalho. A coleta de dados

primários foi realizada por meio de visitas de campo aos postos estudados e utilizou-se como
instrumento de coleta um checklist com objetivo de levantar conformidades e não
conformidades dos postos.
Para assegurar a privacidade dos nomes dos postos estudados, esses foram denominados
de: posto I e posto II. A empresa terceirizada responsável pela coleta do OLUC será tratada como:
empresa coletora.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Região Metropolita Natal é notória a preocupação com a contaminação do aquífero,
uma vez que mais de 70% do suprimento hídrico da população é feito por águas subterrâneas.
Essa preocupação se dá devido à fragilidade geológica, pois o manancial de águas subterrâneas
ocorre no sistema aquífero Dunas-Barreiras, onde o lençol freático é raso e induz a uma maior
vulnerabilidade desse aquífero à contaminação; não só por sua menor profundidade, mas
também pela natureza arenosa, bastante porosa e permeável do solo. A facilidade da
permeabilidade do contaminante tem uma relação direta com a porosidade do solo. Nos solos
arenosos (como o caso de Natal), os poros são maiores, por isso sua permeabilidade é mais
rápida (DIAS, 2012).
Para a promotora do Meio Ambiente, Gilka da Mata, os serviços oferecidos pelos postos
de revenda de combustíveis são bastante diversificados e envolvem não só o abastecimento, mas
também troca de óleo e lavagem de veículos, loja de conveniência, lanchonete e restaurante, os
quais podem causar impactos negativos sobre o meio ambiente (DIAS, 2012).
De acordo com a visita realizada em dois postos de combustíveis localizados na Região
Metropolitana de Natal percebeu-se alguns cuidados distintos entre ambos, apesar de
pertencerem à mesma bandeira. A adequação ambiental dos postos continua ocorrendo,
inclusive, o posto I ainda não possui nenhum tipo de licença ambiental.
Na visita foi perceptível à divergência entre os postos visitados, o posto II (FIGURA 1b) que
possui a Licença Ambiental, é visivelmente ajustado aos padrões para troca e coleta do óleo, em
comparação ao posto I (FIGURA 1a) que fora de conformidades apresenta um grande risco de
contaminação ao solo.

a)

b)

Figura 1: a) plataforma do posto I. B) plataforma do posto II.
Fonte: Arquivo do autor.

Nos postos I e II, a logística reversa é aplicada, e funciona com o acondicionamento do
OLUC, até o momento que a empresa coletora o retira. Ambos recebem orientações do
fabricante, e o posto II afirma receber visitas mensais do IDEMA (Instituto de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente) órgão responsável pelo licenciamento ambiental.
O armazenamento do óleo usado é realizado em bombonas, com a capacidade de
armazenamento de 200L óleo no posto I (FIGURA 2a) enquanto no posto II (FIGURA 2b) em
tanques de alvenaria, com capacidade é de armazenar até 1000L.

b)
Figura 2: Bombonas para armazenamento do OLUC. a) posto I, b) posto II.
Fonte: Arquivo do autor.

Como citado anteriormente, a destinação do óleo usado é feita por meio de uma empresa
coletora, devidamente licenciada e certificada. Porém, outros materiais fazem parte desse
processo. As embalagens do óleo no posto I são enviadas para incineração. Enquanto que no
posto II, as embalagens e os trapos utilizados na execução da troca do óleo, são entregues à
própria empresa coletora. Ainda no posto II, no ambiente de trabalho os resíduos gerados são
armazenados em bombonas fechadas, segregados de acordo com seu grau de risco, facilitando a
coleta dos mesmos. A empresa coletora retira o óleo usado duas vezes por semana, logística
realizada em ambos os postos, dando aos postos o retorno financeiro de R$ 0,35 a R$ 0,40 por
litro.
O óleo tem um prazo de validade de seis meses, ou a partir da quilometragem rodada
pelo veículo, porém, o prazo de validade é contado a partir do momento que o consumidor
utiliza seu produto.
Os dois postos estão em funcionamento há 11 anos. Contudo, foi a partir da promulgação
da portaria 464/2007, que o posto I de fato passou a fazer coleta do óleo usado e contaminado.
Com isso, os postos passaram a fazer o acondicionamento para posterior recolhimento desse

resíduo. O posto II passou a agir em conformidade com essa portaria, após a adequação
ambiental feita a partir da instalação da atual bandeira do posto, há 3 anos.
Por meio do Check-list foi realizada a avaliação de conformidades e não conformidades,
onde pode-se ver no quadro 1 o resultado desse levantamento. O quadro 1 apresenta a
atividade, conformidades e não conformidades do posto I e II atendendo o objetivo inicial de
comparar a gestão do OLUC.
Quadro 1 - Conformidade e não conformidades dos postos I e II.
ATIVIDADES

POSTO I

POSTO II

Armazenamento adequado do OLUC

Desconforme

Conforme

Armazenamento de estopas adequado

Desconforme

Conforme

Armazenamento de embalagens

Desconforme

Conforme

Plataforma de troca do óleo

Desconforme

Conforme

Conforme

Conforme

Licenciamento Ambiental

Desconforme

Conforme

Treinamento para funcionários

Desconforme

Conforme

Drenagem e armazenamento na Plataforma de troca de óleo

Desconforme

Conforme

Uso de EPI's

Desconforme

Conforme

Terceirização de empresa coletora do OLUC

Fonte: Autor.

Ao passar pelo processo de adequação ambiental, as empresas são economicamente
beneficiadas, mas, além disso, a visão de uma empresa ecologicamente correta abre mercado,
pois demonstra sua preocupação com as questões ambientais. Os representantes de cada posto
em questão foram questionados sobre a preocupação dos clientes, com relação ao resíduo
gerado por seus veículos. No posto I, o sócio afirma que os clientes nunca perguntaram sobre o
que acontece com o OLUC após ser retirado do automóvel. Já no posto II, o gerente afirma que
muitos clientes demonstram interesse sobre sua destinação final.
O principal objetivo da logística reversa é mitigar o descarte de resíduos gerados em
qualquer atividade potencialmente poluidora, reduzindo o lançamento inadequado no meio
ambiente, de dejetos indesejáveis, os quais alteram as características naturais ou não, do
ambiente.
Ao utilizar o sistema de logística reversa, visando um retorno de longo prazo, a empresa
terá inúmeros benefícios, de ordem econômica, legal, ambiental e de imagem corporativa, além
de obter vantagem competitiva sustentável perante os concorrentes.
4. CONCLUSÃO
A pesquisa realizada através de análise bibliográfica e visita aos postos pretendeu obter
conhecimento e informar, o que seria a logística reversa do óleo lubrificante usado, como
acontece o processo e suas finalidades usando uma situação divergente entre postos que fazem
a logística reversa do OLUC, sendo eles da mesma bandeira.

A idealização do estudo foi restrita a dois postos da Região Metropolitana de Natal. Foram
identificadas divergências quanto à maneira de realizar o ciclo da logística reversa principalmente
na forma de manuseio e armazenamento do OLUC.
Fica clara a importância da logística reversa como ferramenta para a gestão desse resíduo,
já que ela ocorre nos dois postos que apresentam distinção na maneira de gerir o OLUC. O posto I
por meio de suas não conformidades causa diversos impactos ambientais, como a contaminação
do solo, de contra partida, o posto II apresenta medidas para mitigar os impactos ambientais
causados por sua atividade, como o tanque de alvenaria construído para o armazenamento do
OLUC. Como pode-se perceber, os dois empreendimentos estão usando a logística reversa
atendendo a legislação, porém o estudo comparativo provou que a forma de manuseio e
armazenamento do OLUC ainda necessita de melhoras e adequações ambientais.
Para o levantamento dos dados, tivemos algumas limitações com posto I, pois o sócio
omitiu algumas respostas, de contra partida, o gerente do posto II respondeu a todos os
questionamentos sem restrições.
Portanto, como resultado é conhecido o posto II que possui licença ambiental, está em
conformidade com as legislações vigentes, já o posto I demonstra conhecimento quanto à
necessidade de uma adequação ambiental, mas afirma que é necessário um grande investimento
financeiro e que estão se organizando para em breve cumprir a legislação.
Para um estudo mais aprofundado ainda é recomendável uma pesquisa mais ampla
envolvendo um campo maior de postos que realizam a troca do óleo para assim dispor de dados
que concluiria a situação mais realista quanto ao que ainda é deficiente quando falamos do OLUC
e sua logística reversa.
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RESUMO

Este trabalho pretende diagnosticar os principais
tensores ambientais e a percepção da comunidade do
entorno no que tange a disposição inadequada de
Resíduos Sólidos Urbanos e sua problematização
ambiental na Área de Relevante Interesse Ecológico
(ARIE) das nascentes do rio Jaguarema em São Luís –
MA. Quatro áreas nas proximidades do Rio Jaguarema
foram demarcadas, com base nas análises realizadas, foi
diagnosticada uma variedade de resíduos domésticos,
comerciais e da construção civil, sendo este ultimo em
escala maior que as demais tipologias. Os passivos
ambientais decorrentes da disposição inadequada
desses materiais, refletem no equilíbrio e na qualidade

do meio ambiente. Pode-se citar a pressão exercida pelo
peso desses rejeitos, contaminação de solo e água por
componentes químicos como alguns desses impactos. A
sobreposição desse material no solo ocasiona a sua
compactação, o que dificulta a infiltração da água e
interfere na reposição das águas subterrâneas.
Campanhas educacionais ambientais voltadas à
população e atentando-os para um importante detalhe,
que em vez de dispostos na natureza de forma
imprópria, esses resíduos, podem gerar uma fonte de
renda, já que o mesmo é tido com um produto
comerciável.
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ENVIRONMENTAL IMPACTS OF SOLID WASTE IN THE JAGUAREMA RIVER HEADWATERS, SÃO
LUÍS - MA
ABSTRACT

This work aims to diagnose the key environmental
stressors and the perception of the surrounding
community regarding the improper disposal of
municipal solid waste and its environmental problematic
in the Area of Relevant Ecological Interest ( ARIE ) the
sources of the river Jaguarema in São Luís - MA . Four
areas near the Rio Jaguarema were demarcated based
on analyzes detected a variety of household ,
commercial waste and construction , the latter being
higher than in the other scale types . Environmental
liabilities resulting from improper disposal of these
materials reflect the balance and quality of the

environment . Can mention the pressure exerted by the
weight of these tailings , soil and water contamination
by chemicals , as some of these impacts . The overlap of
this material in the soil causes soil compaction , which
hinders water infiltration and interferes with
replenishment of groundwater . Focused on population
and paying attention to them an important detail , that
instead of willing the nature of such waste improperly ,
can generate a source of income , since it is taken with a
marketable
product
environmental
educational
campaigns .
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IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS POR RESÍDUOS SÓLIDOS NAS NASCENTES DO RIO
JAGUAREMA, SÃO LUÍS - MA
1. INTRODUÇÃO
Os resíduos sólidos constituem uma preocupação ambiental mundial, especialmente em
centros urbanos. Os resíduos, quando coletados e tratados inadequadamente, provocam efeitos
diretos e indiretos na saúde da população e contribuem para degradação do ambiente. Isto
porque os resíduos são materiais e substâncias que, depois de utilizados, se não houver a
destinação adequada possa por em risco as atividades que venham a ser desenvolvidas onde
foram dispensados (GRANZIERA, 2009).
Uma das grandes problemáticas no que se refere aos resíduos gerados atualmente em
áreas urbanas é a sua produção demasiada e desordenada, o que dificulta e impossibilita uma
gestão adequada. As formações dos lixões em áreas urbanas são provenientes principalmente de
domicílios localizados em suas proximidades, que somados com o acumulo e disposição indevida
da construção civil e comercio, resulta em um aglomerado de lixo que gera transtornos e
impactos na qualidade ambiental e de vida da população.
No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da Norma
Brasileira Registrada (NBR) nº. 10.004, define resíduos sólidos como: “Resíduos nos estados
sólidos e semi-sólido que resultam de atividades da comunidade de origem industrial, doméstica,
hospitalar, comercial, agrícola, de serviços de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades
tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para isso
soluções técnica e economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível”. (ABNT,
NBR nº 10.004/2004. p. 01).
Entre os impactos ambientais negativos que podem ser originados a partir do lixo urbano
produzido, estão os efeitos decorrentes da prática de disposição inadequada de resíduos sólidos
em fundos de vale, às margens de ruas ou cursos d’água. Essas práticas habituais, podem
provocar, entre outras coisas, contaminação de corpos d’água, assoreamento, enchentes,
proliferação de vetores transmissores de doenças, tais como cães, gatos, ratos, baratas, moscas,
vermes, entre outros. Soma-se a isso a poluição visual, mau cheiro e contaminação do ambiente
(MUCELIN; MARTA BELLINI, 2008).
Dentre as diversas problemáticas envolvendo a disposição inadequada de resíduos
objetáveis em regiões urbanas, as que acontecem em áreas de importância ambientais e
Unidades de Conservação, são as mais preocupantes, devido à relevância ambiental dessas áreas.
Costa et al., (2008), considerada Unidades de Conservação, como uma área protegida
legalmente, que possuem toda a riqueza da natureza, ou seja, a biodiversidade dos ecossistemas.

Segundo o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) caracterizam-se em: espaço
territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características
naturais relevantes, sendo legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam
garantias adequadas de proteção.
O Maranhão possui em seu território 34 UC's, sendo dez subordinadas ao IBAMA como
Unidades Federais, treze à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e onze privadas. Em São Luís,
existem cinco Unidades de Conservação no âmbito estadual: Estação Ecológica do Rangedor,
Parque Estadual do Bacanga, Parque Ecológico da Lagoa da Jansen, Área de Proteção Ambiental
do Maracanã, Área de Proteção Ambiental do Itapiracó APA do Upaon-Açu. (COSTA et al., 2008).
No município de São Luís, Estado do Maranhão, existem algumas importantes áreas
legalmente protegidas, já previstas no SNUC. Podem ser consideradas: ARIE das nascentes do rio
Jaguarema, Parque Ambiental Santa Eulália, Parque Ambiental Bom Menino e Parque Rio das
Bicas.
Dentre as Unidades de Conservação municipais, destaca-se a Área de Relevante Interesse
Ecológico - ARIE das Nascentes do Rio Jaguarema, que foi instituída pela Lei Municipal 4770/07.
As principais funções deste ambiente são, abrigo a fauna e flora o que incluem espécies
endêmicas, auxilia na formação de micro climas e sua importância na manutenção do equilíbrio
ecológico regional, porém evidenciam-se vários impactos negativos provocados pela disposição
inadequada de resíduos sólidos neste ambiente. Desta forma, neste trabalho, pretende-se
diagnosticar os principais tensores ambientais e avaliar a percepção da comunidade do entorno,
no que tange a disposição inadequada de Resíduos Sólidos.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo foi realizado nas localidades situadas no entorno da ARIE do Jaguarema,
localizada no bairro do Anil, São Luís, Estado do Maranhão, a aplicação de questionários, bem
como a medição da área ocupada por resíduos sólidos encontrados nos respectivos pontos
demarcados. Também fez parte do estudo, à análise/percepção observando a relação existente
entre a quantidade e qualidade de resíduos, avaliando seus impactos sobre o meio ambiente.
Foi realizada uma visita in loco, onde cada ponto de depósito de resíduos sólidos foi
observado e demarcado, onde passou por um processo de análise por parte dos pesquisadores.
Em todos os pontos foram realizados os seguintes procedimentos:
1ª - Visando um melhor levantamento de informações sobre a temática supracitada,
aplicou-se uma série de questionários igualmente distribuídos por área, os quais continham
questões abertas e fechadas, com perguntas referentes à temática do estudo. Em seguida,
realizou-se a demarcação da área total em que os resíduos encontram-se dispostos e quando

depositados de forma fragmentada subdividiu-se em áreas menores denominadas de “Pontos’’,
sendo a demarcação realizada com a utilização de fita métrica. Foram medidos largura,
comprometo e altura dos pontos;
2ª - Nesta etapa, depois de anotados os valores da área em metros quadrados (m2), a
equipe de estudo prosseguiu com uma criteriosa avaliação qualitativa das tipologias de resíduos
diagnosticados nos pontos e foi realizada uma breve caracterização do entorno da área de
estudo.
3ª - Todas as informações coletadas durante a visita foram postas em discussão pela
equipe de estudo. Os dados obtidos com as medições em metros (m) foram convertidos para m3
para uma melhor representatividade e possibilitar a estimativa do volume ocupado pelos
resíduos em cada ponto.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
• Percepção Ambiental
A avaliação das características dos impactos decorrentes das deposições indevidas de
resíduos sólidos partiu em primeiro momento da análise da percepção ambiental, em um
levantamento das características locais e das proximidades de cada ponto avaliado. Os dados
coletados na aplicação dos questionários mostram que a população é ciente dos reais impactos
que podem ocorrer devido a tal disposição. Cerca 80% dos entrevistados Figura 1 (a), afirmam
saber diferenciar os resíduos considerados perigosos à saúde e a salubridade ambiental dos não
perigosos.

Figura 1. (a) Reconhecimento da População em saber diferenciar lixo perigoso e não perigoso; (b)
afirmativa dos Moradores do entorno das ARIE do Jaguarema em Conhecer Coleta Seletiva.

Quando perguntados (65%) dos entrevistados disseram saber o que é coleta seletiva,
como demonstra a Figura 1 (b), entretanto deste percentual quando questionados se realizam tal
prática, 100% afirmam não executá-la em sua residência. Apesar de uma parcela expressiva ter

conhecimento da coleta seletiva, a mesma não a realiza, pois o sistema público de coleta
municipal, não atende está necessidade.
Grande parte dos resíduos reutilizáveis é desperdiçada por não haver a devida coleta
seletiva de materiais diferentes. A coleta seletiva é uma alternativa politicamente correta que
impede que estes resíduos, vão para os aterros sanitários, e assim possam ser reaproveitados.
(SEMA, 2012)
Um importante aspecto levantado neste estudo é que as nascentes do rio Jaguarema
foram que instituída como ARIE pela Lei Municipal 4770 desde 2007. Os moradores que residem
em suas áreas de influência o que corresponde a 70% dos entrevistados desconhecem residir nas
proximidades de uma área protegida legalmente Figura 2 (a) e 75% desconhecem que as
nascentes do rio Jaguarema correspondem a uma ARIE Figura 2 (b). Estes percentuais
demonstram a falta de informação sobre a importância das áreas no entorno do rio Jaguarema e
a relevância em existir práticas voltadas para conservação desta área. A falta de informação da
população pode ser um agravante no aparecimento de pontos impróprios de destinação de
resíduos provenientes de atividades humanas.

.
Figura 2. (a) Reconhecimento da População em está residindo próximo a uma área de Preservação; (b)
Reconhecimento da População na existência da (ARIE) das Nascentes do rio Jaguarema.

100% dos entrevistados afirmam existir um sistema público de captação para resíduos
sólidos na região do Jaguarema e que passa em média três dias semanal, o que reafirma a relação
e influência da falta de educação ambiental e o aparecimento de micro lixões nestas áreas, uma
vez dado a existência de uma coleta pública. Vale ressaltar que essa realidade estende-se por
todo o Estado do Maranhão, de todo os resíduos sólidos gerados no Estado, somente 56% são
coletados pelo sistema público, por ineficiência do sistema ou por falta de educação ambiental
por parte da população (ABRELPE, 2011).
• Avaliação de Impactos Ambientais
As quatros áreas delimitadas para estudo no entorno da ARIE das nascentes do rio
Jaguarema, foram encontrados pontos de deposição inadequada de resíduos sólidos, onde foram
calculados e estimado do volume em que estes resíduos ocupavam em cada ponto de disposição

(Tabela 1), nestes pontos existem uma grande variedade de matérias, desta forma Oliveira
(1997), reafirma que para determinar a melhor tecnologia para tratamento, aproveitamento ou
destinação final do lixo é necessário conhecer a sua classificação, pois o lixo possui uma complexa
composição, onde atuam diversos elementos de diferentes fontes. O lixo pode ser classificado de
acordo com sua natureza física, composição química, origem, riscos potenciais ao meio
ambiente, entre outros fatores. Quanto a sua natureza e estado físico, o mesmo pode ser
classificado em sólido, líquido, gasoso ou pastoso.
Tabela 1 – Estimativa do Volume de resíduos nos Pontos Avaliados nas ARIE das nascentes do rio
Jaguarema, São Luís, MA.
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0,9
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8,8
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5

5
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3

5
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5
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1,5

10,56

16,1

120

20

349,65

3,36

Medidas

3

Volume/Ponto (m )

Fonte – Dados da Pesquisa
ÁREA 01
A área 01 está situada entre a Rua Cônego Tavares e o antigo Grêmio Lítero Recreativo
Português no bairro do Anil. A vegetação secundária encontrada aponta um histórico de
degradação, composta por plantas rasteiras, espécies arbóreas frutíferas de grande porte e
palmáceas típicas de regiões alagadas. A presença de aviofauna também foi notada. A área foi
dividida em três pontos distintos para facilitar a representação dos dados:
Ponto 01: Está localizado à margem da Rua Cônego Tavares no bairro do Anil (Figura 01),
onde ficou evidenciado o lançamento de resíduos oriundos de estabelecimentos comerciais,
residências e da construção civil, prática ratificada pelos dados coletados através de
questionários aplicados nas proximidades da área de estudo.
Neste ponto foi estimado cerca de 10, 56 m3 (Tabela 1) de resíduos. Material orgânico
encontrava-se em quantidades expressivas, destacando a proximidade deste ponto com a
principal feira do bairro, desta forma, os levantamentos apontam que os feirantes têm o hábito
de depositar produtos orgânicos não mais aptos a comercialização neste ponto. Lixo disposto em
sacolas plásticas e animais mortos também fazem parte do cenário de sujeira e descaso
propiciado pela população que reside nas proximidades da região. O volume de entulho

proveniente da construção/demolição civil foi o principal material encontrado neste ponto. Os
passivos ambientais decorrentes da disposição incorreta desses materiais refletem no equilíbrio e
na qualidade do meio, pode-se citar a pressão exercida pelo peso desses rejeitos como um
desses impactos. A sobreposição desse material no solo ocasiona a sua compactação, o que
dificulta a infiltração da água e interfere na reposição das águas subterrâneas.
Os animais mortos podem contribuir para proliferação de microrganismos patogênicos e
para o aparecimento de vetores transmissores de doenças, como moscas, ratos, baratas e outros,
o mau cheiro disperso pelo vento também pode vir a ocasionar patogenias e gera incômodo aos
moradores. Sabe-se que o acondicionamento do lixo pode servir como atração para diversos
organismos capazes de transmitir inúmeras doenças atribuídas ao lixo, uma vez que os vetores
utilizam o ambiente do lixo como abrigo, alimento e local ideal para sua reprodução (REIS et al.,
2008). Segundo BARROS et al. (1995), Os mecanismos de transmissão são complexos e ainda não
totalmente compreendidos.
Ponto 02: Distancia-se 200 metros do anterior e 20 metros da margem do Rio. Neste
ponto não foram encontrado resíduos provenientes de domicílios e estabelecimentos comerciais.
Materiais como pedra, restos de concretos e areia compõe o único grupo de resíduos presentes
na área, que contem cerca de 16,10 m3. A Resolução CONAMA 307 (2002) Estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil e define resíduos da
construção civil, como aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de
obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como:
tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras
e compensados, forros, argamassas gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos,
tubulações, fiação elétrica, etc., comumente chamados de entulho de obra, caliça ou metralha.
A presença de restos de cimento e gesso põe em risco a qualidade das águas pluviais, que
já se encontram bastante comprometida e apresentam níveis preocupantes de poluição. Estes
tipos de materiais são considerados perigosos uma vez que são depositados na natureza de
forma imprópria, pôs contém em sua composição substâncias químicas como o CaCO 3
(Carbonato de Cálcio) e CaSO 4 (Sulfato de Cálcio) quem em contato com a água e gases como
CO 2 , formam sais solúveis, que alteram significativamente as propriedades físico-químicas da
água, como alteração do pH e aumento da concentração de elementos como o Cálcio, que em
excesso causa um fenômeno químico chamado de “dureza”, o que dificulta a sobrevivência de
algumas espécies aquáticas, que dependem do rio para sobreviver.
Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de São Luís, em média, são
destinadas ao Aterro da Ribeira, 1.400 toneladas de lixo por dia. Convém destacar que, em torno
de 36% do lixo domiciliar-comercial de São Luís são potencialmente reciclável, 34% são resíduos
da construção civil, sendo estes direcionados para usina de reciclagem no Parque Vitória (IMESC,
2011). Este resíduo disposto inadequadamente neste ponto é tido como reaproveitável e,
portanto tem um valor comerciável.
Ponto 03: Situa-se ao lado do ponto 01 e é deste separado por um muro. Neste ponto
foram encontrados os mesmos tipos de materiais do ponto 01, diferenciando-se apenas pelo

volume de materiais, estimado em 120 m3 (Tabela 1). No ponto 01 os resíduos orgânicos eram
mais abundantes, já no ponto 03 a quantidade de lixo eletrônico é bem maior, uma grande
quantidade de tubos de televisores analógicos forma encontrados. O descarte deste tipo de
resíduos também interfere na qualidade do solo e oferece riscos a animais e aos seres humanos
que por ali transitam. Por tratar-se de material perfurocortante e por conter elementos químicos,
destacando os metais pesados que acumulam-se ao longo da cadeia trófica e que podem chegar
ao organismo humano através da ingestão de alimentos contaminados, ocasionando problemas
graves a saúde e podendo levar a morte.
Conforme Natume (2011), em meio à grande quantidade de resíduos sólidos gerados, um
tipo específico merece um foco especial pela sua característica de periculosidade ao meio
ambiente, que são os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, também denominados
Resíduos Eletroeletrônicos (REE's), Resíduos Tecnológicos ou popularmente lixo eletrônico. “Lixo
eletrônico” é o nome dado aos resíduos da rápida obsolescência de equipamentos eletrônicos,
que incluem computadores e eletrodomésticos, entre outros dispositivos.
ÁREA 02
A área 02 localiza-se na Rua Aldemar Corrêa no bairro do Anil, próximo à antiga
“LAVAMATIC”, onde hoje funciona uma recicladora. Este ponto se estabeleceu em uma área
onde comportou um antigo clube público, denominado “Clube Jaguarema”, que hoje se encontra
demolido. A única vegetação presente neste ponto são espécies arbóreas de grande porte, que
compõe a mata ciliar do Rio Jaguarema, que se distancia do lixão a cerca de 50 metros.
Ponto 01: Assim como na área anterior a quantidade de rejeitos provenientes da
construção civil supera as outras categorias de resíduos. O lixo doméstico também está presente,
disposto em sacolas plásticas, neste ponto estima-se cerca de 20 m3 de resíduos (Tabela 1). Outra
observação relevante é a presença de bares na localidade que contribuem, despejando dejetos
na área.
É grande a quantidade de materiais potencialmente recicláveis poluindo o ambiente e que
não são aproveitados, visto que uma recicladora e um ponto de recebimento de materiais
recicláveis do projeto ECO – CEMAR existem no mesmo local. São claras as marcas de queimadas
recentes e de grandes proporções no ponto 01, os moradores relatam que é comum a prática de
queimar lixo naquela área e que certa vez um dos moradores ateou fogo a um monte de lixo e
que o tempo seco e os fortes ventos dispersaram as chamas, que chagaram a atingir o depósito
da recicladora, o incêndio só foi contido com a chegada dos Corpos de Bombeiro.
ÁREA 03
A área 03 esta localizada próxima a pequenos estabelecimentos comerciais que
contribuem de forma significativa para o aumento da quantidade de lixo naquela região, mesmo
assim o volume dos resíduos da construção civil é superior a todos os demais. Em apenas 20
minutos no ponto de pesquisa, três moradores foram vistos depositando lixo no local. Os
levantamentos apontaram que a coleta nesta área é feita por caminhões da prefeitura, em média

três vezes por semana, mesmo assim calculou-se cerca de 349,65 m3 de resíduos ali dispostos,
Tabela 1.
Neste ponto existe uma quantidade expressiva de gesso, este material é proveniente da
gipsita pode ser utilizada na forma natural ou calcinada, que para Baltar, et.al, (2005) a forma
natural é bastante usada na agricultura e na indústria de cimento. Enquanto a forma calcinada,
conhecida como gesso, encontra várias utilizações na construção civil, como material ortopédico
ou dental. A resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, que estabelece as diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, e alterada pela
Resolução CONAMA nº 348, de 16 de agosto de 2004, da algumas classificações aos resíduos da
construção civil, o gesso e produtos oriundos de sua matéria prima, enquadra-se na Classe (C),
que são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação.
ÁREA 04
A área 04 está localizada na Av. Santos Dumont próxima às nascentes do rio Jaguarema.
Nesse ponto a vegetação encontrada é mais densa e diversificada. Um alambrado cerca a região
das nascentes e a deposição de resíduos, só ocorre onde há uma pequena abertura, mesmo
assim não foi evidenciada a existência de quantidades significativas de materiais descartados ali,
valor este estimado em 3,36 m3, Tabela 1.
As queimadas de lixo também são frequentes naquele local, e segundo relato de
moradores duas árvores já tombaram por conta dessa prática, uma delas, tombada minutos
antes da chegada da equipe de estudo, neste local ainda havia indícios de queimada, que
possivelmente foi proveniente da queima de resíduos depositados nesta área.
4. CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos, verificou-se é que apesar de tratar-se de uma área
Protegida legalmente, a ARIE das nascentes do rio Jaguarema, vem sendo agredida de todas as
formas possíveis, com destaque a excessiva deposição de matérias de origem antrópica, os quais
o ambiente não é capaz de depurar. O estudo diagnosticou a existência de um sistema público
de captação de resíduos sólidos realizado pela prefeitura. As problemáticas decorrentes desta
disposição de forma inadequada trazem transtornos a própria comunidade, ao rio Jaguarema e a
biota que compõem seu entono. Como sugestão a solução destes passivos ambientais na
localidade, o estudo propõem a contenção nos locais onde não mais existem (exemplos, muros,
alambrados e etc.) e nos locais onde a problemática existe, campanhas educacionais voltadas à
população. Deve-se atentar para o importante detalhe, esses resíduos podem atribuir uma fonte
de renda extra, já que o mesmo é tido com um produto comerciável.
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UTILIZAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO MÓVEL PARA IRRIGAÇÃO POR
GOTEJAMENTO DE TOMATE, COENTRO E PIMENTA NA AGRICULTURA FAMILIAR
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RESUMO
O presente trabalho consiste na proposta e estudo de um sistema integrado de
irrigação por gotejamento e utilização da energia solar fotovoltaica como forma de
proporcionar melhores condições de vida aos agricultores familiares e que torne
possível a utilização de fontes de água distantes da rede elétrica convencional e/ou a
redução dos custos de produção dos cultivares. Analisou-se a utilização das culturas
da pimenta, do tomate e do coentro, além da disponibilidade e uso de placas solares
fotovoltaicas existentes e ociosas na localidade, adequando-se o dimensionamento do
sistema de energia fotovoltaico com o volume de água necessário para cada cultura e
o valor agregado projetado com a possível implantação do sistema. Os resultados
mostraram ser viável tanto tecnicamente quanto economicamente a implantação do
sistema para beneficiamento individual de um número adequado de famílias de
agricultores por sistema de irrigação por gotejamento empregado, bem como a
possibilidade de adequação do sistema analisado para irrigação de uma área maior de
cultivo, mantendo a relação custo x benefício dentro de patamares aceitáveis,
proporcionando baixos custos de investimento e operação e redução do preço final do
produto, constituindo-se num meio de agregação de valores para a agricultura familiar
e de incentivo para a fixação do homem rural no seu meio ambiente, com a
implantação de uma atividade sustentável, ambientalmente correta e
economicamente viável.
Palavras-chave: energia solar fotovoltaica, irrigação por gotejamento, agricultura
familiar.
ABSTRACT
The present work consists in the proposal and study of an integrated system of drip
irrigation and use of solar PV as a way to provide better living conditions for farmers
and to make possible the use of water sources away from the conventional electric
grid and / or reduction of production costs of cultivars. We analyzed the use of cultures
of pepper, tomato and cilantro, and the availability and use of existing and idle
photovoltaic solar panels in the city, adapting to the sizing of the photovoltaic power
system with the volume of water needed for each crop and the aggregate projected
value with the possible deployment. The results proved to be feasible both technically
and economically implemented the system for individual processing of an adequate
number of farm families by drip irrigation system employee as well as the fit of the
analyzed system to irrigate a larger area of cultivation, maintaining the cost-benefit

ratio within acceptable levels, providing low investment costs and operation and
reducing the final price of the product, thereby constituting a means of adding value to
family farming and incentive for fixing the rural man in his environment, with the
implementation of an environmentally sound and economically viable sustainable
activity.
Keywords: solar photovoltaics, drip irrigation, family farming.
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa justifica-se pelo uso de energia solar fotovoltaica, fonte
renovável de energia, no processo de irrigação de cultivo de culturas em pequenas
propriedades rurais, contribuindo assim para uma renda familiar a mais aos pequenos
agricultores, bem como para o desenvolvimento sustentável, tendo em vista as
condições naturais adequadas quanto a radiação solar e horas de insolação nos
municípios do oeste potiguar.
Partindo dessa premissa, o objetivo deste trabalho é trazer benefícios a
pequenos agricultores através da plantação das seguintes culturas: coentro, tomate ou
pimenta onde será desenvolvido um projeto de irrigação por gotejamento, e neste um
sistema móvel de energia solar por placas solares com baterias para armazenar a
energia provida do sol acoplada em uma base móvel para locomoção desse sistema
para outras plantações, juntamente, com uma bomba que funcionará para encher a
caixa de água para irrigação por gotejamento dessas culturas.
Os municípios do oeste potiguar estão inseridos numa região de clima
semiárido, caracterizado por difíceis condições naturais para a agricultura, além das
restrições impostas pela limitada disponibilidade de água na região e o baixo índice
pluviométrico da cidade de Apodi, no período de 1963-2013. A precipitação durante os
50 anos foram de 29745,9mm, que corresponde a uma média anual de 594,9mm de
chuva para esta cidade, o que leva aos pequenos agricultores a sobreviverem através
de uma agricultura de subsistência.
Neste quadro de dificuldades para a agricultura familiar, o projeto tem o
propósito de se constituir numa alternativa possível de baixo custo, que contribua para
o desenvolvimento econômico e social dos que vivem esta realidade, adequando as
condições locais disponíveis, naturais e de materiais, na busca de soluções que
amenizem ou resolvam estas problemáticas localizadas, proporcionando melhoria na
qualidade nutricional.
A adequação das condições quanto ao uso de materiais, refere-se a utilização
de possíveis dispositivos existentes, como módulos solares fotovoltaicos
remanescentes de antigos projetos de incentivos a disseminação das fontes renováveis
de energia no meio rural do nordeste brasileiro, como, por exemplo, o Programa de
Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios – PRODEEM, do Governo
Federal, instituído em 1994 para atender as comunidades isoladas, naquele momento,
não supridas pela rede elétrica de energia convencional.
Outra condição natural que também direcionou para a elaboração deste
estudo, foi a existência detectada de fontes de água para irrigação distantes da rede
elétrica convencional, com possibilidades de serem utilizadas em projetos de irrigação

de pequeno porte, de forma a contribuir para a implantação de um sistema
autossustentável e de baixo custo.
O projeto visa beneficiar duas famílias por dia, e uma média de 10 a 15 famílias
em um período de plantio onde o mesmo sistema móvel se locomova para abastecer a
cada cultura plantada em seu determinado dia. Assim sendo observado cada milímetro
gasto em determinada área para abastecer cada cultura. E diante disso, realizar-se-á
levantamentos de tempos gastos para encher as caixas de água com várias alturas
possíveis, foi observado também que, em uma caixa de água com capacidade para
2000 litros pode abastecer sem prejuízo uma cultura de 80m² por 3 dias isso
respingando por gotejamento em média de 8 a 9 milímetros por metro quadrado. Já
em uma caixa com suporte a 3 mil litros, pode abastecer esta mesma cultura por 5
dias, e assim beneficiando mais agricultores por período de enchimento dessa caixa
d’água e assim é visto que quanto maior a caixa de agua, é possível beneficiar mais
agricultores.
Logo após a colheita, estes frutos serão comercializados, trazendo benefício de
uma renda a mais a cada família de agricultor. No caso do tomate, este pode ser
destinado para secagem em estufas para ser comercializado em melhor preço,
trazendo assim mais lucro, já o coentro, pode ser vendido para fábricas de temperos
ou negociado em cooperativas do governo, enquanto, que a pimenta pode ser
comercializada para fabricação de molho.
MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais Utilizados
• Bomba d’água solar Shurflo modelo 2088-443-144;
• Módulo Solar Fotovoltaico Kyocera modelo KD135SX-UPU, Potência: 135 W ± 5%,
Voltagem de Circuito Aberto: 22,1 V, Corrente de Curtocircuito: 8,35 A, Voltagem de
Potência Máxima: 17,7 V, Corrente de Potência Máxima: 7,63 A;
• Bateria Freedom DF2550, 12 Vcc, 165Ah. Tensão de Flutuação: de 13,2V a 13,8V
@20°C
Tensão de Carga/Equalização: de 14,4V a 15,5V @20°C;
• Caixa de Água em PVC, 500 litros;
• Balança de Precisão semi-analítica BALMAK, modelo ELP 25;
• Manômetro de Pressão de glicerina – Inox: 100 PSI, 63 mm - ¼ vertical.
Procedimentos Metodológicos
Com base nas características observadas no município de Apodi quanto a
disponibilidade de água para irrigação, culturas que se adequassem à região que
apresentassem ciclos de cultura pequenos e que pudessem agregar valores, além de
necessitarem de um volume de água adequado para a irrigação por gotejamento,
foram selecionados para o desenvolvimento deste trabalho as culturas do tomate,
coentro e da pimenta. O número de famílias a serem beneficiadas foi definida em
função da operacionalização do sistema móvel fotovoltaico no sentido de beneficiar o
maior número de agricultores no tempo definido pelas culturas a serem trabalhadas.

Definiu-se utilizar neste projeto, os materiais e equipamentos disponíveis no
Laboratório de Energias Renováveis do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte, Câmpus Apodi, por motivo de disponibilidade e
facilidade de uso.
Primeiramente, testou-se a bomba a ser utilizada no sistema de irrigação
proposto com intuito de verificar o tempo determinado para enchimento de uma caixa
de água, em função da vazão proporcionada e da pressão de trabalho.
Para esta finalidade, realizou-se um procedimento da extração da água de um
manancial para a caixa de água utilizando a bomba Shurflo para as alturas de 1m, 2m,
3m, 5m, 10m e 15m, tendo em vista que estes valores situam, em média, as alturas
manométricas encontradas em situações de campo no município de Apodi. O objetivo
destas medições foi o de descobrir a vazão desse equipamento a ser utilizado no
sistema, com o intuito de avaliar a performance do sistema em diversas situações e de
comparação dos dados obtidos com a curva de vazão x pressão e a performance típica
de funcionamento da bomba.
Este procedimento foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa, para as
alturas de 1m a 3m, montou-se uma estrutura com a caixa d’água nas alturas citadas
para a realização dos testes; na segunda etapa, os testes realizados para as alturas de
5m a 15m foram realizados com a pressão de trabalho sendo simulada através do
manômetro.
Para saber a quantidade de água diária para uma determinada cultura, no caso
das culturas trabalhadas no projeto, foi feito um levantamento com dados históricos
da evapotranspiração de culturas da região de Apodi/RN como referência, onde se ver
que esta região comporta um clima bem semelhante.
Através do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), foram coletados os
dados da evapotranspiração de referência (ETP), dados históricos e o coeficiente de
cultivo (Kc) para cada cultura, esses dados servem para relacionar a evapotranspiração
máxima ou potencial da cultura (ETc), que tem a função de medir as necessidades
diárias de água no cultivo de plantas. A Tabela 1, a seguir, mostra a média dos dados
históricos da evapotranspiração de referência e a Tabela 2, seguinte, mostra o
coeficiente de cultivo, a evapotranspiração de referência e o potencial da cultura para
as culturas do coentro, pimenta e tomate.
Tabela 1: Média dos dados históricos da evapotranspiração de referência
Mês

ETP

Média mensal

Dias no mês

Janeiro

184,2

5,9

31

Fevereiro

141,8

5,1

28

Março

137,4

4,4

31

Abril

128,9

Maio

128,9

4,3
4,2

30
31

Junho

117,0

Julho

132,4

3,9
4,3

30
31

Agosto

142,8

4,6

31

Setembro
Outubro

148,1
181,2

4,9
5,8

30
31

Novembro

183,8

6,1

30

Dezembro
197,8
6,4
31
Fonte: INMET, Instituto Nacional de Meteorologia.

Tabela 2: Dados de KC/dias, Etp e Etc para a pimenta, coentro e tomate
Culturas
PIMENTA
COENTRO

TOMATE

KC/dias
(Etp)
(Etc)
(a partir da data de
histórico do mês mais crítico,
consumo de água por ciclo
plantio)
para cada ciclo em dias
em milímetros por m²/dia
6,4
6,14
0,96(25 dias)
6,4
8,26 Media = 7,43
1,29(75 dias)
1
6,4
7,9
1,24(120 dias)
0,82 (inicial)
6,4
5,25
1,07 (médio)
6,4
6,85 Media = 6
2
0,93 (final)
6,4
5,95
0,55 (10 - 20 dias 6,4
3,52
inicial)
0,65 (30 dias 6,4
4,16 Media = 4,4
vegetativo)
6,4
5,44
0,85 ( 40 dias 3
frutificação)
Fonte: Elaborado pelos autores com base nas referências utilizadas.

A produção de determinadas culturas (no nosso caso, o tomate, pimenta e
coentro) depende de vários fatores como clima, solo, tamanho da área a ser utilizada
para plantação, cuidados necessários para cada tipo de plantas, bem como a dedicação
do agricultor na plantação dessas culturas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os testes para avaliar a performance do sistema foram realizados em triplicata
para se obter a média dos valores, obtendo-se os resultados mostrados na Tabela 3:

0,0
1,0

15,889
15,834
15,764
15,589

15,829
15,577

91
90
90
90

Média

Tempo (s)
Medição

Média

Altura (m)
(Pressão (psi)**)

Medição

Peso (Kg)*

Vazão Média
(l/min)

Tabela 3: Tempo necessário para encher a caixa de água em vários níveis
Tempo Médio / Volume Reservatório
3000 l

4000 l

90

10,6

17.057,30 s
(4:42 h)

22.743,07 s
(6:18 h)

90

10,4

17.333,25 s

23.111 s

5000 l

1

Dados
referentes
ao
Kc
da
pimenta
com
base
no
site:
http://www.ccarevista.ufc.br/seer/index.php/ccarevista/article/view/231/226. Em 26 de janeiro de 2014 as
16:00.
2

Dados referentes ao Kc do coentro com base no site: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010205362013000200013&script=sci_arttext. Em 26 de janeiro de 2014 às 16:39.
3
Dados
referentes
ao
Kc
do
tomate
conforme
informações
do
site:
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Tomate/TomateIndustrial/irrigacao.htm. Em
26 de janeiro de 2014 às 16:52.

(1,4226)
2,0
(2,8452)
3,0
(4,2678)
5,0
(7,113)
10,0
(14,226)

15,0
(21,339)

15,484
15,624
15,604
15,209
14,754
15,089
14,979
15,269
13,719
13,739
13,754
12,534
12,509
12,504
11,979
11,474
11,449

15,189
15,112
13,737
12,516

11,467

90
90
91
89
86
89
89
91
90
90
90
90
90
90
90
90
90

(4:48 h)

(6:24 h)

89

10,1

17.578,51 s
(4:54 h)

23.438,01 s
(6:30 h)

90

10,1

17.866,60 s
(4:58 h)

23.822,13 s
(6:36 h)

90

9,2

19.654,95 s
(5:28 h)

26.206,60 s
(7:12 h)

32.758,24 s
(9:00 h)

90

8,3

21.572,38 s
(6:00 h)

28.763,18 s
(8:00 h)

35.953,97 s
(9:59 h)

90

7,6

23.545,82 s
(6:32 h)

31.394,43 s
(8:43 h)

* Medições realizadas já descontando o peso do balde utilizado, que foi de 0,726 Kg.
** 1 metro de coluna d’água (mca) =1,4226 psi

Partindo-se dos dados citados anteriormente, constatou-se que em uma área
de 100 m² é possível, a produção de 250 plantas, resultando assim 750 kg por cultura
de tomate.
Já o cultivo do coentro, se for plantado em uma área equivalente a um hectare
renderá a produtividade de aproximadamente 75 mil molhos 4 de coentro por hectare.
Com base nesses dados, pode-se verificar que em uma área de 100 m², comportará
uma produtividade de 750 molhos de coentro.
A produtividade média da pimenta malagueta é de 10t/ha, dependendo das
condições ambientais e do manejo pode-se atingir a produtividade de até 14t/ha.
Mas, segundo o engenheiro agrônomo e instrutor do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/AL), José Jalme Calheiros, aponta que os
coeficientes técnicos para um hectare, com plantel de 10.000 plantas, os custos de
implantação no 1º ano são em média de R$ 95.000,00 e a partir do 2º ano chegam a
R$ 80.000,00. Cada planta pode produzir cerca de 2kg a 4kg e o plantel gerar
rendimentos no 1º e 2º anos, respectivamente, de 20.000 t e 40.000 t (RURAL CENTRO,
2013).
De acordo com a (RURAL CENTRO), sobre a produtividade média da pimenta
malagueta, e com os estudos do engenheiro agrônomo, onde aponta que para cada
hectare com 10 mil plantas, se uma hectare e 10.000 m², em uma área de 100 m²
suportara 100 plantas onde cada planta produzindo de 2 a 4 kg, isso mostra que a
produção pode chegar de 200 a 400 Kg, de rendimento e conforme o preço a ser
comercializável, pode gerar uma boa renda para o agricultor.
O coeficiente de cultivo (Kc) tem a função de medir as necessidades diárias de
água no cultivo de plantas, seus cálculos serve para relacionar a evapotranspiração
4

Esses dados foram retirados do artigo: MONTEIRO, P. Alagoas se torna auto-suficiente na produção de
alface,
coentro
e
cebolinha.
Disponível
em:
http://www.agenciasebrae.com.br/noticia.kmf?noticia=7461893&canal=36&total=73606&indice=10. Em
26 de janeiro de 2014 às 15:45.

máxima ou potencial da cultura (ETc) e a evapotranspiração de referência (ETo). No
processo de irrigação de culturas, os cálculos do Kc juntamente com o Etp, permite
informar a quantidade de água necessária para determinado tipo de cultura
dependendo do clima, se o dia está ensolarado ou nublado, proporcionando assim
maior produtividade física de qualquer cultura. Portanto, o Kc:
é um fator indicativo do consumo de água ideal para a planta.
Na maioria das culturas anuais, o valor de Kc aumenta a partir
da emergência até um valor máximo no período em que é
alcançado seu pleno desenvolvimento, diminuindo a partir daí
até a maturação (Doorenbos&Kassan, 1979 apud Sousa et al
(2011, p.1).
Deste modo, enfatizamos as vantagens dos cálculos do Kc no processo de
irrigação de plantas, pois além de contribuir para uma maior produtividade da cultura,
permite também o racionamento de água, já que o agricultor irá utilizar somente a
quantidade necessária. Veja a seguir a tabela 4 com os cálculos de coeficientes de
cultivo (Kc) das culturas:
Tabela 4: Coeficiente de cultivo do tomate, coentro e pimenta
Culturas

PIMENTA
COENTRO
TOMATE

KC/dias (a partir da data de plantio)
0,96(25 dias)
1,29(75 dias)
5
1,24(120 dias)
0,82 (inicial)
1,07 (médio)
6
0,93 (final)
0,55 (10 - 20 dias - inicial)
0,65 (30 dias - vegetativo)
7
0,85 (40 dias - frutificação)

Fonte: Elaborada pelos autores com base nas referências citadas
Com os dados citados, é possível calcular o consumo de água para a cultura
utilizada, onde pode ser observado, no caso do tomate, que em uma cultura de 100
m², é necessário 440 mm/dia de água, já uma caixa de 3 mil litros pode regar essa
cultura por 7 dias, e se esta caixa estiver a uma altura de 10 m, levará 6 horas para
encher com a bomba estudada.
Com isso pode-se ver que durante sete dias é possível regar uma área de 700
m², onde pode-se chegar a 1750 plantas, e em média de 5250 Kg de tomate. Nessas
condições é possível beneficiar 7 agricultores, para cada sistema de irrigação montado,
e se utilizado para encher duas caixas por dia, este rendimento pode dobrar,
beneficiando assim 14 pequenos agricultores.
Se calcular em uma caixa de 5 mil litros, vai beneficiar uma cultura maior, ainda
no caso do tomate, pode regar uma plantação em média de 1150 a 1200 m² por dia, e

5

Dados retirados do site: http://www.ccarevista.ufc.br/seer/index.php/ccarevista/article/view/231/226.
Em 26 de janeiro de 2014 às 16:23.
6
Dados referentes ao Kc do coentro com base no site: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010205362013000200013&script=sci_arttext. Em 26 de janeiro de 2014 às 16:39.
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26 de janeiro de 2014 às 16:52.

se esta for dividida em 12 plantios de 100 m², vai beneficiar a 12 agricultores.
Rendendo no plantio geral, em média de 9 mil Kg de tomate.
No caso do coentro, para cada 100 m² plantado, são necessários 600 milímetros
de água, uma caixa de 3 mil litros pode irrigar por 5 dias esse plantio ou seja, 500 m²
por dia de área. Já uma caixa de 5 mil litros, pode irrigar em média uma área de 850
m², podendo assim beneficiar até 8 pequenos agricultores. Possibilitando uma renda
média de 6375 molhos de coentro por safra.
Com a pimenta, para uma área de 100 m² é preciso 743 milímetros por dia,
onde uma caixa de 5 mil litros, pode irrigar em média 7 dias, isso significa que pode
beneficiar até 7 famílias de agricultores, comportando uma área geral de 700 m², onde
a produtividade da pimenta pode chegar em média de 2800 Kg no plantel geral.
Pode-se sintetizar os dados apresentados até o momento, na tabela 5 a seguir,
para possibilitar um melhor entendimento das situações a serem analisadas.
Tabela 5: Produtividade de culturas por ciclos anuais e rendimento anual
Cultura

Área
Padrão
2
(m )

Volume de
Agua/ Plantio (l)

Ciclos
Anuais

Produção

Ciclo
Anual
Coentro
100
42000
5
797m
3985
Pimenta
100
89160
1
400kg
400kg
Tomate
100
52800
4
750kg
3000kg
*De acordo com preços de mercado em Março/2013, na região.

Rendimento Estimado
Anual* (R$)
3985,00
1600,00
6000,00

CONCLUSÃO
O presente trabalho objetivou apresentar uma proposta de um sistema
integrado de irrigação por gotejamento e utilização da energia solar fotovoltaica como
forma de proporcionar melhores condições de vida aos agricultores familiares,
tornando possível a utilização de fontes de água distantes da rede elétrica
convencional e/ou a redução dos custos de produção dos cultivares.
Portanto, esse sistema possibilita a execução em locais onde não tenha energia
elétrica, como em açudes, lagoas, cacimbas entre outros, assim tomando-se por base a
cultura do tomate, tendo em vista ser a mais rentável, conforme mostrado na Tabela 5
e utilizando-se os dados encontrados, é possível beneficiar 12 famílias cada uma com
uma caixa de 5000 litros que renderá 12 dias com água para irrigação de uma área de
100 m², sendo que, nesta área, será plantado 250 mudas de tomateiros com colheita
no final do ciclo de em média 750kg. Em resumo, vendendo 1 kg por R$ 2,00, cada
família terá uma renda de R$ 1.500,00 por ciclo que se dá em média de 120 dias.
Os Custos de implantação do sistema, conforme pesquisados em lojas de
vendas pela internet, ficou estimado em R$ 24.000,00, sendo que a Placa e
controlador de carga estimou-se em R$ 778,00, a Bateria de 165 Ah em R$ 799,00, as
12 Caixas D’água de 5000 litros em R$ 18.000,00 (R$ 1.500,00 x 12 unidades), a
Bomba Solar em R$ 450,00, com as Mangueiras, sementes e outros estimando-se em
R$ 3.973,00.
Em relação ao investimento, o valor total poderia ser dividido entre as doze
famílias, totalizando dois mil reais para cada, custo que pode ser recuperado já no

segundo ciclo, ou formado uma associação de onde se conseguiria recursos para
compra desse material.
Nesse contexto, foi escolhido o cultivo de três culturas: da pimenta, do tomate
e do coentro. Para a realização do sistema de irrigação foi feito a análise da utilização
dessas culturas, o volume de água necessário para cada cultura e o valor agregado
projetado com a possível implantação do sistema.
A partir da análise do sistema, conclui-se que o presente projeto é satisfatório,
uma vez que, apresenta resultados viáveis no que diz respeito à estrutura técnica
quanto econômica da implantação desse sistema como forma de gerar benefícios a
pequenos agricultores, possibilitando uma renda familiar, bem como incentivando a
estádia dessas famílias em seu meio ambiente.
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RESUMO
O presente artigo apresenta os resultados do
diagnóstico realizado da situação atual dos resíduos
sólidos gerados no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Palmas. Para
isso, identificou-se os setores geradores e os tipos de
resíduos gerados. Dados sobre as formas de coleta e
destinação final também foram coletados. Os resultados
revelaram que boa parte dos resíduos gerados é
composta por resíduos de construção e demolição,
sendo que esses resíduos permanecem aglomerados em
diversas partes do campus, sem serem encaminhados ao
aterro municipal apropriado. Muitos deles são passíveis

de reuso, reciclagem/compostagem, demonstrando a
necessidade de ações de educação ambiental e
minimização de resíduos, de acordo com o que
determina as leis vigentes. A metodologia adotada para
o desenvolvimento deste foi o uso de pesquisas
bibliográficas acerca dos resíduos sólidos e registros
fotográficos. Diante deste cenário se faz indispensável a
elaboração e aplicação de um Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos afim de trazer a comunidade escolar
um ambiente saudável, melhorando assim o convívio
interpessoal e a imagem da instituição na sociedade
tocantinense.

PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento, resíduos sólidos, legislação, educação ambiental.

SOLID WASTE MANAGEMENT CAMPUS PALMAS - IFTO
ABSTRACT
This article presents the results of the diagnostics of the
current situation of solid waste generated at the Federal
Institute of Tocantins, Palmas Campus. In this way, we
identified the generating sectors and types of waste
generated. Dice on how to collect and disposal were also
collected. The results revealed that most of the waste
generated consists of waste from construction and
demolition waste and these clusters remain in various
parts of the campus without being forwarded to the
appropriate municipal landfill. Many of them are
amenable to reuse, recycling or composting,

demonstrating the need for environmental education
and waste minimization, according to what determines
the laws. The methodology adopted for the
development of this was the use of bibliographic
research on solid waste and photographic records. Given
this scenario it is essential to plan and implement a Plan
for Solid Waste Management in order to bring the
school community a healthy environment, thereby
improving interpersonal interaction and the image of
the institution in tocantinense society.

KEY-WORDS: Management, solid waste, legislation, environmental education.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO CAMPUS PALMAS - IFTO
INTRODUÇÃO
A crescente geração de resíduos sólidos urbanos é um dos problemas mais preocupantes
da sociedade contemporânea, sendo que devem ter destinos sustentáveis, com técnica e
ambiente apropriados. Esses resíduos têm apresentado grandes problemas às áreas urbanas,
provocando impactos ambientais, sociais, econômicos e de saúde publica, pois são gerados,
descartados e dispostos de forma inadequada. (GONÇALVES et al., 2010)
Com tudo, para SANTOS, T., NOVAIS e SANTOS, G. (2012) a criação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, veio intervir sobre os princípios, objetivos
e instrumentos, assim como relacionar diretrizes referentes à gestão integrada e ao
gerenciamento de resíduos sólidos, classificando os resíduos, incluindo os perigosos, enfatizando
as responsabilidades dos geradores e do poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis.
Enquanto grande gerador de resíduos derivados de diferentes atividades e serviços
desenvolvidos, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), Campus
Palmas, fez-se consciente de suas responsabilidades, em níveis educacional, ético e social,
através de levantamento de dados, que possibilitem a gestão desses resíduos visando adequada
prevenção, redução, tratamento e destinação. Ressaltando-se que todos os grandes geradores de
resíduos sólidos municipais, conforme Resolução CONAMA nº 448 (BRASIL, 2012), devem
elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e implementá-lo,
objetivando estabelecer procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente
adequados dos resíduos por ele gerados.
O objetivo deste trabalho é contribuir para a redução da geração de resíduos sólidos,
orientando o correto acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Tocantins, Campus Palmas, durante o mês de maio de 2014. Localizado no centro
da cidade, o campus ocupa uma área de aproximadamente 123 mil m². Atua na formação
profissional de jovens e adultos tendo cerca de 4500 alunos, dentre 35 cursos técnicos,
superiores e a distância. Para a elaboração do mesmo foram feitos levantamentos bibliográficos
acerca da temática, registros fotográficos da situação do campus e discussões sobre a situação
encontrada e o que recomenda a legislação referente ao assunto. O diagnóstico foi desenvolvido
para que posteriormente seja elaborado e implementado um Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos de acordo com a legislação vigente.

O levantamento dos tipos e locais de geração de resíduos no Campus e o dos sistemas de
coleta e destinação final desses resíduos foram realizados a partir de observações locais e coleta
de informações a partir do Plano Municipal de Saneamento Básico de Palmas, junto a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente de Palmas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O Campus Palmas, visualizado na figura 2, pode ser definido como o mais importante do
Instituto Federal do Estado do Tocantins, por ser pioneiro e o maior, tanto em relação a sua
estrutura física quanto ao número de cursos e alunos vinculados a ele. Tornou-se ponto para a
realização das mais diversas atividades culturais, de ensino e pesquisa. Por isso, tem com a
sociedade o compromisso no controle de suas ações no meio ambiente e principalmente pela
qualidade na formação profissional oferecida.
Localizado nas quadras AE (Área de Equipamentos) -308 Sul e AE-310 Sul, de acordo com a
figura 1, encontra-se acessível para a coleta de resíduos tanto pela prefeitura, quanto pelas
empresas privadas que fazem parte da ASTTER – Associação Tocantinense de Transportadoras de
Entulhos, Recicláveis e afins, responsáveis pela coleta de resíduos sólidos da construção e
demolição, de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Palmas (PALMAS, 2014).

Figura 1 - Mapa localização do IFTO em relação à
cidade.

Figura 2 – Entrada principal do Instituto
Federal do Tocantins - IFTO

Com o diagnóstico da situação na escala local identificou-se os pontos geradores de
grandes quantidades de resíduos, conforme figura 3. Entretanto, não foram relacionados e
quantificados os resíduos sólidos não provenientes da construção e demolição.

Por estar em processo de ampliação, tendo por volta de 4 (quatro) pontos onde
acontecem diversas atividades construtivas, tanto para a implantação de novas edificações
quanto para a reforma e ampliação de edificações existentes, grande parte dos resíduos gerados
ainda permanecem acumulados de forma indiscriminada pela vasta área livre do campus.

Figura 3 – Localização dos pontos geradores de resíduos e seus fluxos.
Classificou-se os resíduos encontrados (figura 4) de acordo com a Resolução CONAMA nº
307 (BRASIL, 2002) alterada pela Resolução CONAMA nº 348 (BRASIL, 2004) que define, para a
construção civil, quatro classes de resíduos que deverão ter tratamentos distintos: (1) Classe A:
resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como agregados, tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento, argamassas, concretos, tubos, meio-fio, solos de terraplanagem, etc; (2) Classe B:
resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel/papelão, metais,
madeiras, etc; (3) Classe C: resíduos ainda sem tecnologias ou aplicações economicamente
viáveis para a sua reciclagem/recuperação, tais como os oriundos do gesso (tratamento pelo
gerador); (4) Classe D: perigosos, como tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles
contaminados (tratamento pelo fabricante) ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições,
reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como materiais
que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.

Resíduos de podas de árvores, restos de vegetação e solos também foram encontrados
acumulados em alguns pontos. Esses resíduos não foram enquadrados em nenhuma das classes
citadas acima, sendo definidos no mapa apenas como "outros resíduos".

Figura 4 – Localização dos quatro tipos de resíduos encontrados pela implantação do
campus.
Segundo a Resolução CONAMA nº 307 (BRASIL, 2002), alterada pela Resolução CONAMA
nº 448 (BRASIL, 2012) os resíduos da construção civil, após triagem, deverão ser destinados das
seguintes formas: (1) Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; (2)
Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; (3) Classe
C e D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas;
Na Resolução CONAMA nº 448 (BRASIL, 2012) também são estabelecidas as seguintes
definições: (a) Aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros: são áreas
tecnicamente adequadas onde serão empregadas técnicas de destinação de resíduos da
construção civil classe A no solo, visando a reservação de materiais segregados, possibilitando
seu uso futuro ou futura utilização da área, através de princípios de engenharia para confiná-los
em menores volumes, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente e licenciados pelo
órgão ambiental competente; (b) Área de transbordo e triagem de resíduos da construção civil e

resíduos volumosos (ATT): são áreas destinadas ao recebimento de resíduos da construção civil e
resíduos volumosos, para triagem, armazenamento temporário dos materiais segregados,
eventual transformação e posterior remoção para destinação adequada, observando normas
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e a segurança e a
minimizar os impactos ambientais adversos;
De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Palmas (PALMAS, 2014, p.
103), “no município de Palmas o serviço de coleta e transporte dos resíduos da construção civil e
demolição são realizados por 10 (dez) empresas privadas, que fazem o serviço através de
caçambas e caminhões poli guindastes.”
Os resíduos de construção civil e demolição, coletados pela ASTTER, são depositados em
aterro de inertes, com prévia triagem manual de alguns materiais. “Não existe no município
atividade de reaproveitamento e reciclagem dos resíduos classe A, com uso potencial como
agregados.” (PALMAS, 2014, p. 103). A área de destinação de resíduos da construção civil e
demolição encontrava-se no centro da cidade, passou por recuperação ambiental e os resíduos
da construção passaram a ser despejados em outro local, até então não informado pela
prefeitura.
Além dos resíduos produzidos pelas atividades construtivas do campus, identificou-se
também que as mobílias deterioradas e não mais utilizadas são aglomeradas em pontos distintos
permanecendo na maioria das vezes em áreas comuns de passagem, como observado nas figuras
5 e 6. Em razão dessas mobílias serem compostas basicamente de materiais como madeira, aço
e plástico, foram enquadradas como resíduos pertencentes a Classe B, de resíduos recicláveis e
deverão ser destinados conforme classificação para tal.

Figura 5 – Mobílias aguardando verificação de
patrimônio, nos fundos das salas de aulas.

Figura 6 – Mobílias aguardando em meio a
circulação, próxima ao laboratório de
construção civil.

Sugere-se a implantação de cursos com aulas de manutenção, prevenção e conserto de
boa parte dessas mobílias acumuladas, que atualmente encontram-se sem condições de uso, mas

que depois de submetidas à conservação podem ser reutilizadas. Assim, como a construção de
um galpão de armazenamento dessas mobílias e resíduos sólidos, para que não fiquem em meio
a espaços de circulações da instituição, onde também aconteceriam as oficinas de reciclagem e
conservação desses materiais.
A situação do Campus pode ser vista através dos registros fotográficos abaixo (figuras 7, 8,
9 e 10) os mesmos mostram irregularidades que confirmam mais uma vez a necessidade de um
plano no trato com os resíduos sólidos gerados:

Figura 7 – Resíduos sólidos provenientes de
construção, descartados em meio ao Campus
Palmas, IFTO.

Figura 8 – Restos de madeiras junto a outros
tipos de resíduos, sem armazenamento e
triagem adequados.

Figura 9 – Resíduos de vegetação, restos de
solos escavados e de construção.

Figura 10 – Garrafas PET, restos de EPI e
materiais de construção descartados.

As atividades desenvolvidas nos cursos de construção civil, tanto nos laboratórios quanto
ao ar livre na realização de pesquisas e na formação de profissionais executores de técnicas
construtivas, também geram resíduos que permanecem no campus aglomerados sem os devidos
cuidados, registrado nas figuras 11 e 12.

Figura 11 – Resíduos sólidos descartados
pelos laboratórios da construção civil.

Figura 12 – Resíduos sólidos descartados pelas
atividades de formação profissional.

Quanto à geração de resíduos sólidos de construção civil e demolição proveniente dos
cursos de formação de profissionais executores de técnicas construtivas, sugere-se que as aulas
sejam realizadas em campo, a partir do acordo entre o órgão (IFTO) e quem necessita desse tipo
de serviço, exemplo uma obra em andamento onde o proprietário, disponibilizaria os materiais e
os alunos em meio às aulas, executariam as atividades. Com isso, a instituição diminuiria seus
custos relacionados à compra de materiais e a geração de resíduos sólidos dentro da instituição,
os docentes ganhariam experiências em locais diferenciados e os proprietários economizariam
com o valor de mão-de-obra.
O campus não dispõe de containers para que o armazenamento e triagem de todos esses
resíduos sólidos sejam feitos da forma adequada. As atividades de construção desenvolvidas
nele, em geral são feitas por empresas privadas contratadas em processo licitatório. Nota-se que
não há o devido cuidado dessas empresas em relação aos resíduos gerados. Assim, esses resíduos
tendem a se acumular por tempo considerável até receber a destinação correta, conforme
observado nas figuras 13 e 14.

Figura 13 – Únicos contêineres encontrados para
disposição dos resíduos sólidos do Campus.

Figura 14 – Disposição inadequada dos
resíduos sólidos do Campus Palmas, onde
são encontradas as classes A, B e C.

Algumas medidas de reutilização e reuso desses resíduos sólidos dispostos e sem uso no
instituto foram realizadas, como: a reutilização da grama tirada dos campos esportivos, em
espaços sem vegetação pertencentes ao paisagismo de entrada do Campus (figura 15); a
reciclagem de resíduos sólidos da construção civil e demolição, transformando-os em mesas e
bancos dispostos perto do refeitório do Campus (figura 16). Sendo que essas são medidas iniciais
e em escala muito pequena, quando comparado à quantidade de resíduo sólido existente em
todo o Instituto Campus Palmas. Observa-se então, que as atividades de reaproveitamento de
resíduos da construção civil, ainda são de pequeno vulto em relação a quantidade de resíduos
gerados.

Figura 15 – Grama reaproveitada dos campos
esportivos, na entrada do IFTO.

Figura 16 – Mesa e bancos provenientes da
reciclagem de resíduos sólidos da construção
civil e demolição das obras existentes no IFTO.

De modo a resolver esse problema de geração e acumulo de resíduos da construção civil e
demolição existente no Campus, sugere-se o contato do órgão (IFTO) com a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, para que esse disponibilize equipamento de trituração dos resíduos, de forma
a tornar-se possível a diminuição do volume ocupado. Além disso, a elaboração e implementação
do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Instituto Campus Palmas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tem-se como resultado, com o presente trabalho, trazer a tona o assunto gestão de
resíduos sólidos da construção civil e demolição de grandes geradores, como o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Palmas. Assim como, a importância da
adoção de uma nova postura, discursos e ações relacionadas aos resíduos em estudo, sendo que
esta realidade não é exclusiva, e sim diversificada e vivenciada por outros grandes geradores,
dentro de um mesmo município ou em outros.

Os dados levantados dos resíduos sólidos encontrados no campus Palmas do IFTO
serviram para alertar sobre problemas vivenciados, que precisam ser solucionados com urgência.
Para que isso ocorra, deve ser elaborado o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do
instituto, pois todos os grandes geradores possuem a responsabilidade sobre a sociedade de
desenvolver ações que gerenciem, ajudem na sustentabilidade e depositem seus resíduos sólidos
em local apropriado.
O levantamento dos pontos de geração de resíduos, dentro do IFTO de Palmas e sua
respectiva classificação revelaram que muitos dos resíduos encaminhados ao aterro sanitário
municipal ou aterro industrial (resíduos de laboratório) são passíveis de reutilização, reciclagem
ou compostagem. Alarmando, a necessidade de maiores atenções sobre o manejo dos resíduos
sólidos provenientes do instituto, assim como a obrigação em criar ações de treinamento e
sensibilização de alunos, professores e técnico-adminstrativos e, ainda, a implantação de
projetos para o aproveitamento dos resíduos orgânicos. Essas atuações ajudam na prevenção de
danos ambientais e riscos à saúde do município.
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RESUMO
Acidentes não acontecem por acaso e sim
por alguma ação o ato ou condição insegura, fazendo
com que o ser humano fique exposto a situações
imprevisíveis. Na ocorrência de acidentes, os bens
materiais perdem seu valor e a vida é o bem mais
importante a ser salvo, pois na maioria das situações
a mesma é a maior perda e a falta de conhecimento e
a imprudência são fatores que contribuem bastante
para este fim. “O conceito de planeamento tem sido
usado em diferentes e diversos contextos, sendo por
isso um termo complexo de definir. Ao longo dos
anos, foi sendo recrutado para as mais diversas áreas,
sendo hoje em dia aplicado cada vez mais nos

setores sociais, como por exemplo na Saúde, Ensino,
Empresarial, etc.”(BAPTISTA,2009,p.1). É através disso
que nasce a necessidade da elaboração de um plano
de emergência, visando a estabelecer a prevenção de
acidentes em locais onde há vida ou até mesmo em
localidades isoladas. De acordo com esses conceitos,
pretendemos elaborar e implantar o plano de
emergência do IFRN Campus São Gonçalo do
Amarante, tendo como principal objetivo informar e
divulgar a todos que circulam no âmbito do instituto,
através de palestras, exposições e simulações de
como proceder em diferentes ocorrências de
sinistros.

PALAVRAS-CHAVE: Segurança do Trabalho, Plano de Emergência, Sinistros, Vida e Desenvolvimento, IFRN.

ELABORATION OF EMERGENCY PLAN IN IFRN CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ABSTRACT

Accidents do not happen by chance, but by
some unsafe action or condition, causing humans to be
exposed to unpredictable situations. In accidents,
material goods lose their value and life is the most
important good to be saved, because in most situations
it is the greatest loss; recklessness and lack of
knowledge are factors that greatly contribute to this
end. "The planning concept has been used in a variety
of different contexts, so it is a term to define complex.
Over the years, was being recruited for the most diverse
areas, and nowadays increasingly applied in the social

sectors, such as the Health, Education, Business, etc.
"(BAPTISTA 2009, p.1). Hence the need to prepare an
emergency plan, aiming to establish the prevention of
accidents in places where there is life or even in isolated
locations. According to these concepts, we intend to
develop and implement an emergency plan for IFRN
Campus São Gonçalo do Amarante, with the primary
objective to inform and publicize to all people
circulating within the institute, through lectures,
exhibitions and simulations of how to proceed in
different occurrences of accidents.

KEY-WORDS: Safety, Emergency Plan, Claims, Life and Development, IFRN.

ELABORAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA NO IFRN CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE
INTRODUÇÃO
Baseando-se na constatação de outros autores, e tomando como base o Plano de Emergência
para Instituições de Ensino, do 6º Grupamento de Bombeiros Militar – Nova Friburgo (2011), “Um
PLANO DE EMERGÊNCIA é o conjunto de medidas de autoproteção (organização e procedimentos)
abrangentes do ciclo da Defesa Civil desde a prevenção, planejamento, atuação em caso de emergência e
a volta da normalidade”. Percebe-se que na maioria dos casos o plano de emergência é aplicado

após a ocorrência de algum sinistro, como o ocorrido na Boate Kiss em Santa Maria\RS, que
serviu como alerta para dar-se início a uma série de fiscalizações em todas as boates do Brasil,
influenciando também tal procedimento em locais onde há maior transição de pessoas.
“Segundo os dados referentes a acidentes e catástrofes, em situação de emergência, o maior número
de vítimas deve-se sobre tudo ao pânico que se gera e não ao acidente propriamente dito” (FERREIRA,
2006, p.34). Para tanto, a elaboração de um plano de emergência, deve, principalmente, permitir

que haja uma interação direta de todos aqueles que constituem um espaço, pois o trabalho em
conjunto é de extrema importância quando o ambiente está submetido a algum acontecimento
prejudicial à vida das pessoas presentes no local.
A elaboração e aplicação do plano de emergência são regidas pelo conjunto de políticas
públicas, no qual, cabe à sociedade implantar e ao poder público fiscalizar. “A resolução de nº
25/2008 da Comissão Nacional de Proteção Civil, é regulada pela Diretiva Relativa aos Critérios e Normas
Técnicas sobre a Elaboração do Plano de Emergência”. Compreende-se então, que o plano de

emergência é constituído por uma série de normas técnicas e regulamentadoras, essenciais na
elaboração do mesmo.
Apesar de todos os fatores e critérios descrito acima, maior parte das empresas e instituições
de ensino, no Brasil, vê o plano de emergência como algo desnecessário, no qual, descartam a
hipótese de que não estão de forma alguma vulneráveis a qualquer risco no ambiente de
trabalho. Contudo, situações de má prevenção na segurança do trabalho estão tornando-se cada
vez mais frequentes, pois só fica perceptível que se faz necessário à prevenção logo depois de
vivenciado o risco existente no local.

MATERIAIS E MÉTODOS
De acordo com o Plano de Emergência para Instituições de Ensino, do 6º Grupamento de
Bombeiros Militar – Nova Friburgo (2011) para se elaborar um plano de emergência, diversas
etapas devem ser seguidas a fim de garantir a segurança na área estabelecida para implantação e
dos usuários da mesma. Tais etapas são apresentadas na Figura 1 abaixo:
Figura 1 - Etapas para a elaboração do plano de emergência.

Fonte: Dados da Pesquisa.

Com isso, foi-se adaptado às etapas seguindo os parâmetros da instituição apresentada, o
IFRN campus São Gonçalo do Amarante, obedecendo aos requisitos mínimos necessários na
elaboração de um plano de emergência.
O processo de elaboração do plano de emergência do IFRN campus São Gonçalo do
Amarante, foi realizado através de entrevista com os servidores, docentes e discentes do mesmo,
coletando dados necessários para o estudo da aplicação do plano de emergência. Além disso,
foram feitas vistorias com objetivo de verificar as dimensões da edificação, como também a
localização de cada equipamento constituinte da estrutura interna de segurança, e possíveis
estratégias de prevenção.
As normas técnicas e regulamentadoras foram referências para elaboração deste plano de
emergência, consultando-as e aplicando-as no determinado plano. Verificando-se a NBR 15219 –
Plano de emergência contra incêndio – Requisitos, atendeu-se aos principais requisitos a serem

implantados no IFRN Campus São Gonçalo do Amarante. Na NBR 13434-2 – Símbolos e suas
formas, dimensões e cores de sinalização de segurança contra incêndio e pânico utilizada em
edificações, foi analisado o padrão das sinalizações de segurança e o tipo de símbolo a ser
aderido em cada local descrito no mapa de atividades do plano de emergência (figura 2). A NR 23
– Proteção Contra Incêndios descreve os principais equipamentos que devem ser utilizados numa
situação de sinistro, principalmente quando o ambiente está sujeito a um incêndio.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. Caracterização da instituição:
1.1 Localização do espaço
a) Nome da Instituição: IFRN, campus - São Gonçalo do Amarante
b) Endereço: Rua Alexandre Cavalcante, s/n - CEP: 59290-000
c) Bairro: Centro
d) Cidade: São Gonçalo do Amarante – RN
e) Telefone: 4005-4111
f) E-mail: gabi.sga@ifrn.edu.br
1.2 Composição da instituição
a) Número de Blocos: 03
b) Quantidades de Sala de Aula: 10
c) Quantidade de Salas Administrativas: 20
d) Número de Extintores: 11 de H 2 O e 11 de CO 2
e) Número de Hidrantes: 05
f) Largura dos Corredores: 2,2 metros
g) Saídas de Emergência: inexistente
1.3 Identificação das fontes de energia
a) Existência de quadro geral de energia elétrica: sim
b) Existência do Interruptor Geral: sim
c) Existência de Interruptores Setoriais: sim
1.4 Ponto de encontro
Parte Central do Instituto - Cantina.
2.

Unidades de emergência:
2.1 Corpo de bombeiro

a) Endereço: Rua Umaitá, Nº 72, Bairro de Jardim Lola.
b) Contato: 193
c) Distância da Instituição: 9 km
2.2 Defesa civil
a) Endereço: Rua Doutor Mário Negócio, Nº 2389, Natal-RN.
b) Contato: 199
c) Distância da Instituição: 17,2 km
2.2.1 Hospital
a) Endereço: Rua Cel. Estevam Moura, 237 – São Gonçalo do Amarante - RN.
b) Contato: (84) 3278-2480
c) Distância da Instituição: 1,11 Km
3.

População da instituição:

a) Número de Alunos: 738
b) Número de Funcionários: 38
c) Número de Professores: 45
4.

Identificação dos riscos:
4.1 Riscos internos

a) Biológicos;
b) Ergonômicos;
c) Físicos;
d) Mecânicos;
e) Químicos.
4.2 Riscos externos
a) Biológicos;
b) Físicos;
c) Mecânicos;
d) Químicos.
5. Estrutura interna de segurança:
5.1 Órgão de gerenciamento
a) Chefe de Segurança: não
b) Coordenador: sim

5.2 Equipes de intervenção
a) Alarme
b) Extintores e Hidrantes
c) Cortes de Energia
6. Plano de evacuação:
a) Saídas de emergência sinalizadas;
b) Rota de Fuga;
c) Ponto de Encontro: Parte Central do Instituto, em frente à cantina.
7. Plano de intervenção:
a) Reconhecimento, Alarme e Combate;
b) Primeira Intervenção;
c) Evacuação;
d) Concentração e Controle;
e) Informação e Vigilância.
A Figura 2 apresenta o mapa do IFRN campus São Gonçalo do Amarante com as devidas
ações propostas pelo plano de emergência elaborado para o mesmo:
Figura 2 - Mapa de atividades do plano de emergência.

Fonte: Dados da Pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atendendo as recomendações da NBR 15219 – Plano de emergência contra incêndio –
Requisitos, foi elaborado o plano de emergência do campus São Gonçalo do Amarante com o
objetivo de transmiti informações de segurança de forma coerente e concisa, fazendo com que
todos os ocupantes da edificação tenham acesso aos dados contidos no plano e assim seja
garantida a segurança através do principio de preocupação em proteger, preservar a vida e o
meio que vivemos. O plano de emergência no IFRN, campus São Gonçalo do Amarante irá
beneficia a comunidade acadêmica do Instituto, como também incentiva as outras instituições de
ensino a possuir esse mecanismo de segurança, uma vez que se mostra uma ferramenta de fácil
compreensão de todos os envolvidos e ainda promove um ambiente mais seguro e sustentável,
dada a sua implantação onde os danos ao meio ambiente e as pessoas que nele vivem são
reduzidos.
Futuramente, almeja-se elaborar o plano de emergência do IFRN, campus São Gonçalo do
Amarante como um todo, já que esta parte, apresentada na Figura 2, configura-se como sendo o
bloco principal de aulas, onde o outro bloco que está em construção não foi planejado ainda para
atender as recomendações de um plano de emergência, mas espera-se que brevemente seja
atendida para garantir a segurança dos usuários que circunda o ambiente.
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RESUMO
Este trabalho se trata da Análise Preliminar de
Risco - APR do estacionamento dos prédios do IFPI –
Teresina Central. Esta análise preliminar de riscos tem
como objetivo listagem, classificação, análise e
apresentação de soluções para os riscos observados no
estacionamento do Instituto Federal do Piauí – Campus
Teresina Central, como forma de mitigação e prevenção
das situações de risco para pedestres e motoristas que
frequentam o local. Da APR pode-se concluir que há
negligência dos pedestres que insistem em utilizar o
portão destinado à entrada e saída de veículos, e assim
correm o risco de serem atropelados ao invadir um
espaço que não lhes é destinado, e então perdendo a

razão. Há também as falhas estruturais já discutidas,
onde se torna necessário um reorganização dos espaços
de estacionamento e entrada de pedestres, repensando
a segurança de todos, de forma a neutralizar os riscos.
Pode-se afirmar que, se as medidas de melhorias que o
presente trabalho propõe forem executadas pela
gerência e pelos seus colaboradores, haverá um melhor
ambiente de trabalho e estudo, em condições
adequadas para a segurança e bem estar de alunos e
servidores durante a sua jornada acadêmica e de
trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Riscos, Estacionamento, IFPI, Campus Teresina Central.

PRELIMINARY RISK ANALYSIS IN THE PARKING OF FEDERAL INSTITUTE OF PIAUÍ, TERESINA
CENTRAL CAMPUS.
ABSTRACT
This paper deals with the Preliminary Risk Analysis - APR
parking of buildings IFPI - Central Teresina . This
preliminary risk analysis has as objective listing ,
classification, analysis and presentation of solutions to
the risks observed in the parking lot of the Instituto
Federal do Piauí - Teresina Central Campus as a way of
mitigating and preventing risky situations for
pedestrians and motorists who attend location. APR can
conclude that there is negligence of pedestrians who
insist on using the gate for the entrance and exit of
vehicles , and so run the risk of being caught by invading
a space that is not intended for them , and then losing

her mind . There are also structural flaws already
discussed , where a reorganization of parking spaces and
pedestrian entrance becomes necessary, rethinking the
safety of all , in order to neutralize the risks . It can be
stated that if the measures of improvement that the
present work proposes are implemented by
management and its employees, there will be a better
environment for work and study , under conditions
suitable for the safety and welfare of students and
servers during their academic and work journey.

KEY-WORDS: Risks, Parking, IFPI, Teresina Central Campus.

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO NO ESTACIONAMENTO DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ,
CAMPUS TERESINA CENTRAL.
1 INTRODUÇÃO
De acordo com De Cicco; Fantazzini (1985), Risco:
Expressa uma probabilidade de possíveis danos dentro de um período específico
de tempo ou número de ciclos operacionais. Pode ser indicado pela
probabilidade de um acidente, multiplicada pelo dano em unidades financeiras,
em vidas, ou em unidades operacionais.

Conta a mitologia grega que o Rei Minos, de Creta, mandou aprisionar Dédalo e seu filho,
Ícaro, na ilha de mesmo nome. Com o objetivo de escapar para a Grécia, Dédalo idealizou
fabricar asas, o que fez habilidosamente, utilizando penas, linho e cera de abelhas. Antes da
partida Dédalo advertiu Ícaro para que esse tomasse cuidado quanto ao curso que iria
empreender: se voasse a um nível muito baixo, as ondas molhariam as penas; se voasse muito
alto o sol derreteria a cera, desagregando as penas, e ele cairia no mar. Ícaro voou muito alto, e
pelos motivos expostos por Dédalo, caiu no mar.
A advertência, uma das primeiras análises de riscos que se pode citar, define o que hoje
se denomina Análise Preliminar de Risco – APR. Tal procedimento teve sua gênese, na área
militar, visando uma revisão a ser feita nos novos sistemas de mísseis que, na época, continham
características de alto risco.
A Técnica de Análise de Riscos envolve ainda, vulnerabilidade, confiabilidade,
consequências, controle de perdas, gerência de riscos e a constituição de planos de ações
emergenciais ou de contingência. A Análise Preliminar de Risco - APR avalia preliminarmente os
riscos presentes na atividade ou a ela relacionados, desenvolvendo os possíveis cenários de
acidente sob os aspectos de frequência e gravidade e efetuar a avaliação dos riscos conforme
critérios de aceitabilidade. Depois de detectado os possíveis acidentes e problemas, devem ser
adotados medidas de controle e neutralização, essas medidas devem envolver toda equipe,
criando um clima de trabalho seguro em conjunto.
De acordo com xxx, a análise de riscos tem por objetivo responder às seguintes perguntas:
• O que pode acontecer de errado?
• Com que frequência isso pode acontecer?
• Quais as suas consequências?
• Precisamos reduzir os riscos e de que modo isto pode ser feito?
Esta análise preliminar de riscos tem como objetivo listagem, classificação, análise e
apresentação de soluções para os riscos observados no estacionamento do Instituto Federal do
Piauí – Campus Teresina Central, como forma de mitigação e prevenção das situações de risco
para pedestres e motoristas que frequentam o local.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
Esta análise foi feita utilizando-se técnicas de análise de risco. As etapas da Análise

Preliminar de Riscos – APR consistem em:
a. Definições e conceitos;
b. Identificação de perigos;
c. Estimativa de freqüências de ocorrências de falhas;
d. Estudo de conseqüências/vulnerabilidade;
e. Avaliação de riscos e critérios de aceitabilidade.
Foi utilizada a seguinte categorização, de acordo com o Quadro 01, dos riscos observados:
Quadro 01. Categorias de Riscos
Categoria
Falha
1. Desprezível •
Ausência de lesões. Possibilidade apenas de casos de primeiros
socorros ou tratamento médico menor;
•
Sem danos, ou danos não significativos as instalações e
equipamentos;
•
Não comprometimento significativo do meio ambiente.
2. Limítrofe
•
Lesões moderadas a trabalhadores ou habitantes;
•
Danos moderados às instalações e equipamentos;
•
Degradação moderada do meio ambiente, porém passível de
controle através de equipamentos e medidas operacionais adequadas.
3. Crítica
•
Lesões severas ou impactantes;
•
Danos severos às instalações e equipamentos; necessita
manutenção corretiva imediata;
•
Danos relevantes ao meio ambiente necessita medidas
emergênciais.
4. Catastrófica •
Morte ou lesões impactantes entre trabalhadores e/ou população;
•
Perda de instalações e equipamentos;
•
Severa degradação ambiental, com alterações populacionais e/ou
estruturais ou danos irreparáveis ao meio ambiente.
Fonte: STJ, Adaptado por Morais, 2014.
O local do estudo foi o estacionamento do Instituto Federal do Piauí - Campus Teresina
Central. Foram realizadas 03 visitas ao local do estacionamento do Campus, no mês de fevereiro
de 2014, nos turnos da tarde e da noite, onde foram observadas as situações, as falhas e as
alternativas. Foram feitas anotações e fotografias dos principais elementos e flagras das falhas
humanas e estruturais.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das etapas de metodologia foi elaborado o seguinte quadro que compõe a análise
preliminar de risco do estacionamento do IFPI – Teresina Central.

Empresa: IFPI – Teresina Central
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Circulação de veículos e trânsito de pedestres por meio do estacionamento que corta
as entradas dos prédios B e C, e estacionamento do prédio A.
RISCOS

Arranjo físico
inadequado

TAREFAS
ASSOCIADAS A
FONTE

POSSÍVEIS EFEITOS

Deslocamento
de motoristas e
pedestres

Não
aproveitamento de
espaço, difícil
locomoção de
motoristas e
pedestres.

Ruído

Tráfego de
veículos

Iluminação
inadequada

Deslocamento
de motoristas e
pedestres

Insuficiência de
sinalização
horizontal

Deslocamento
de motoristas e
pedestres

Insuficiência de
sinalização
vertical

Deslocamento
de motoristas e
pedestres

Insuficiência de
vagas para
deficientes e
idosos

Deslocamento
de motoristas e
pedestres

Falta de
sinalização tátil

Deslocamento
de motoristas e
pedestres

Atropelamento
de pedestres

Deslocamento
de motoristas e
pedestres

Pode causar
incômodo, mas
durante a
observação não
houve indícios de
feitos maiores
Pouca visibilidade
pode causar
acidentes e impedir
de enxergar a
sinalização
Desordem no
tráfego de carros e
pedestres
Desordem de
tráfego, de reserva
de vagas e demais
alertas
Dificuldade de
locomoção das
pessoas portadoras
de deficiência ou
com mobilidade
física reduzida
Dificuldade de
locomoção de
deficientes visuais
Danos físicos ao
acidentado,
permanente ou
não, gerando

CATEGORIA DO
RISCO

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E
CONTROLE

2

Utilização dos outros portões de
entrada, viabilizando, instalando
guaritas também nos mesmos, e
adaptando o que seria outra opção
de entrada de pedestres com
acessibilidade e iluminação
adequada; Definição de um arranjo
das vagas que deixe espaço livre e
organizado propiciando um melhor
deslocamento

1

Por ter sido observado de forma que
não causa danos, não serão
sugeridas medidas

3

Lâmpadas de maior potência e
melhor dispostas no espaço físico

2

Reavaliação do arranjo físico e
inserção de sinalização horizontal ao
longo do estacionamento indicando
melhor percurso, mais faixas de
pedestres e vagas de idosos e
deficientes

2

Inserção de sinalização vertical nos
lugares estratégicos e necessários à
ordem e cumprimentos de normas

2

Reserva de vagas para deficientes e
idosos de acordo com as normas
pertinentes

2

4

Inserção da sinalização tátil, que é
também sinalização horizontal, no
espaço físico
A inserção das sinalizações e a
realização de Palestras de Educação
no trânsito, para sensibilização a
cerca dos riscos de acidentes que se

LEGENDA:

despesas para os
expõe ao circular pelo
envolvidos e
estacionamento ou entrar no prédio
responsáveis, ou
pelo portão destinado a entrada dos
até mesmo morte
carros
1 – DESPREZÍVEL, 2- LIMÍTROFE, 3 – CRÍTCO, 4 –CATASTRÓFICO

As Fotos abaixo ilustram o comportamento dos pedestres, que se arriscam ao utilizar o
portão do estacionamento como entrada aos prédios, onde eles próprios se expõem ao risco de
atropelamento. Na foto a pedestre passa pelo portão ao mesmo tempo em que um veículo sai do
estacionamento.

Foto 01 : Entrada de Pedestres pelo Portão do Estacionamento. Fonte: Morais, 2014.
Nas próximas fotos (Fotos 02, 03), ilustra-se – respectivamente- o comportamento do
pedestre ao esperar o portão do estacionamento abrir para sair, correndo o risco de ser
atropelado por um carro que possívelmente está entrando no estacionamento; o pedestre
caminhando na área destinada ao trânsito de veículos.

Foto 03, 04: Fotos ilustrando comportamento de pedestres e motoristas. Fonte: Morais, 2014.

Fotos 04: Arranjo físico do estacionamento do Prédio B – IFPI – Teresina Central. Fonte: Morais,
2014.
Na foto 04 é possível observar o arranjo físico do estacionamento. Os carros estão
estacionados de forma paralela; na foto é possível perceber a pouca iluminação do local, o
aproveitamento do espaço para estacionamento e como essa atitude reduz o espaço para o
trânsito dos outros veículos; O local utilizado para o estacionamento de motos.
Em relação à estes registros é importante salientar que nos estacionamentos deve ser
garantido o menor trajeto possível para o pedestre, livre de barreiras ou obstáculos e
especificações técnicas de desenho e traçado conforme o estabelecido nas normas técnicas de
acessibilidade. Para isso recomenda-se que as fileiras de vagas sejam perpendiculares aos
acessos do estabelecimento.
Quanto ao local de estacionamento de motos, seu piso é derrapante, podendo causar
acidentes, além de por vezes se encontrar molhado pela chuva, goteiras ou pela água que sai dos
aparelho de ar condicionado. Este espaço deveria então ser rearranjado, para que os
motociclistas tenham segurança ao estacionar.
Na foto 05, abaixo, é possível observar a única vaga destinada àa deficientes físicos em
todo o estacionamento do IFPI – Teresina Central. De acordo com a Norma 9050/2004, da ABNT,
as sinalizações estão respeitadas, a disposição da vaga também, de forma a evitar circulação
entre outros veículos. Com relação aà faixa de pedestres mostrada nas fotos abaixo, também há
apenas uma em todo o estacionamento. É preciso rever a questão, pois os motoristas também se
tornam pedestres ao saírem de seus carros, e assim, nas condições do ambiente, se expõem aos
riscos, pois não há sinalização horizontal e nem vertical de direcionamento dos veículos ou de
“PARE”, sequer outras faixas de pedestres.

Foto 05: Vaga para Deficientes Físicos e Faixa de Pedestres. Fonte: Morais, 2014

No Estacionamento do Prédio A do IFPI Teresina Central (Foto 06), não há nenhum
indicativo de estacionamento, a não ser o portão que é um portão de entrada de veículos.
Entretanto não há nenhum tipo de sinalização horizontal, vertical ou luminosa, que indique o
estacionamento. Não há delimitação de vagas, nem arranjo específico para isso. Alunos e
servidores são obrigados a transitar por entre os veículos, e inclusive é a parte de acesso ao Setor
Médico do Campus, e esse acesso é dificultado pela má disposição dos veículos pelo Pátio.

Foto 06: Estacionamento do Prédio A. Fonte: Morais, 2014.

Foto 07 e 08: Portões de entrada que podem ser aproveitados para distribuição do acesso de
veículos e pedestres, respectivamente. Fonte: Morais, 2014.
Acima estão registrados nas fotos 07 e 08, portões nas laterais do IFPI – Teresina Central,
que estão inutilizados no Campus, mas que são nesta análise, sugestões de distribuição de
entrada e saída de veículos e pedestres, para que não haja sobrecarregamento das únicas
entradas existentes. De forma também que com uma entrada exclusiva para pedestres reduzsereduzem-se os riscos de acidentes, já que seu trajeto não conflituaráconflitará com o trânsito
de veículos. Obviamente que estes portões devem ser sinalizados, devidamentodevidamente
iluminados e devem ser instaladas novas guaritas de segurança, para que ele possam funcionar a
contento da segurança de alunos e funcionários.
4 CONCLUSÃO
Do trabalho pode-se concluir que há negligência dos pedestres que insistem em utilizar o
portão destinado à entrada e saída de veículos, e assim correm o risco de serem atropelados ao
invadir um espaço que não lhes é destinado, e então perdendo a razão. Há também as falhas

estruturais já discutidas, onde se torna necessário um reorganização dos espaços de
estacionamento e entrada de pedestres, repensando a segurança de todos, de forma a
neutralizar os riscos.
Pode-se afirmar que, se as medidas de melhorias que o presente trabalho propõe forem
executadas pela gerência e pelos seus colaboradores, haverá um melhor ambiente de trabalho e
estudo, em condições adequadas para a segurança e bem estar de alunos e servidores durante a
sua jornada acadêmica e de trabalho.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo de realizar
um diagnóstico do setor oleiro cerâmico em Laranjal do
Jari, Amapá. A pesquisa foi realizada entre julho de 2013
e abril de 2014 no município de Laranjal do Jari. A
metodologia utilizada para a realização desta pesquisa
consistiu na aplicação de questionários com questões
objetivas e subjetivas para os responsáveis de quatro
olarias da região. Esta pesquisa é classificada como
descritiva, já que visa primordialmente à descrição de
certas características de fenômenos ou opiniões, com
intuito de levantar dados referentes a peculiaridades de
cada
empresa.
De
quatro
empreendimentos
pesquisados, três das olarias possuem um processo de
fabricação de tijolos considerada tradicional na região,

que possui etapas simples devido à estrutura rústica das
olarias. A olaria III é tida como referência na produção
de tijolo e telha em Laranjal do Jari, características
obtidas pelo alto investimento tecnológico, resultando
em ganhos financeiros. Existem muitos pontos a serem
melhorados no que se refere à estrutura e
funcionamento das olarias do município de Laranjal do
Jari. A maioria das olarias apresenta características que
não seguem os padrões exigidos para a obtenção de
licenciamento ambiental, em consequência disso,
ocasionam impactos negativos ao meio ambiente que,
apesar de não poderem ser evitados, podem ser
amenizados.

PALAVRAS-CHAVE: APL, argila, meio ambiente

DIAGNOSIS OF POTTER CERAMIC SECTOR IN THE LARANJAL JARI COUNTY, AMAPÁ STATE
ABSTRACT

The study aims to conduct a diagnosis of the
ceramic pottery industry in the Laranjal do Jari County,
Amapá State. The survey was conducted between July
2013 and April 2014 in the Laranjal City. The
methodology used for this research consisted of
questionnaires with objective and subjective questions
to those responsible four potteries region. This research
is classified as descriptive as it aims primarily to
describing certain characteristics of phenomena or
opinions aiming to collect data pertaining to the
peculiarities of each company. Four enterprises
surveyed three of potteries have a manufacturing
KEY-WORDS: APL, clay, environment

process considered traditional bricks in the region which
has simple steps due to the rough structure of potteries.
brick yard III is taken as reference in the production of
pottery and tile in the Jari Orangery, characteristics
obtained by the high technology investment , resulting
in financial gains . There are many points to be improved
as regards the structure and functioning of the brick
yard in Laranjal do Jari City. Most kilns has
characteristics which do not meet the required for
obtaining environmental permits, as a result patterns ,
cause negative environmental that, although they
cannot be avoided impacts can be minimized

DIAGNÓSTICO DO SETOR OLEIRO CERÂMICO EM LARANJAL DO JARI, AMAPÁ
1. INTRODUÇÃO
A argila é um silicato de alumina que, pela absorção de uma certa quantidade de água,
adquire um certo grau de plasticidade suficiente para poder ser moldado, que é temporariamente
perdido pela secagem e permanentemente perdido pelo cozimento ao fogo (ARAÚJO, 2007).
Utilizada em olarias, localizadas em sítios, para uso artesanal, a argila é aquela extraída de
jazidas, feito uma mistura, homogeneização, e umedecida, plastificada, conforme o seu uso. Em geral
nessas olarias não se utiliza argila beneficiada, a mesma é utilizada diretamente no processo. As
olarias produzem normalmente tijolos e telhas. Quase todo o trabalho é manual. A argila é
homogeneizada braçalmente com o auxílio de pás, e logo é adicionada a água para que esta
apresente plastificidade. Em seguida a secagem da peça, depois de pronta, é feita em local protegido
de vento e chuva. Por fim é colocada em fornos rústicos que queimam com madeira. A sequência do
processo de fabricação simplificada seria: destorroamento → umidificação (para dar plasticidade) →
preparo das peças (maromba ou moldes) → secagem dos tijolos (ao ar ou em secadores, por vários
dias) → queima (SENATORE, 2007).
A Exploração mineral, por Através da Lei nº. 6.938/81 ficou instituído no Brasil o
Licenciamento Prévio, concedido na fase preliminar do planejamento da atividade contendo
requisitos básicos a ser atendidos nas fases de localização, instalação e operação, o Licenciamento de
Instalação, para autorizar o início da implantação do empreendimento impactante, e o Licenciamento
de Operação, para autorizar o início da atividade licenciada e o funcionamento de equipamentos de
controle de poluição, após as verificações necessárias. Toda atividade modificadora do meio físico,
como, por exemplo, extração de argila e mineração em geral, precisa apresentar estudos prévios
ambientais e também a elaboração de relatórios. Como consequência, a realização dos Estudos de
Impacto Ambiental – EIA e apresentação do respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA,
regulamentadas, a nível federal, pela Resolução CONAMA 001 de 23/01/1986 torna-se de suma
importância na facilitação do controle e cadastramento das atividades de mineração.
Este segmento mineral representa uma importante atividade socioeconômica
desenvolvida do norte (Oiapoque) ao sul (Laranjal do Jari) do Estado do Amapá, sendo
representado pela fabricação de produtos de cerâmica vermelha que utilizam como matéria
prima a argila, cujos depósitos, são geralmente encontrados em ambientes de planície de
inundação, lagos, várzeas e áreas de ressaca (SILVA, 2000). Com base em levantamento realizado
em 2009, cerca de 64% dos empreendimentos oleiros-cerâmicos instalados no Estado do Amapá
foram classificados de porte pequeno (OLIVEIRA, 2010).
Com o intuito de verificar a atual situação do setor oleiro cerâmico do município de
Laranjal do Jari, objetivou-se, por meio deste estudo, diagnosticar os aspectos econômicos e
ambientais dessa exploração e ainda traças estratégias para melhoria das atividades aos
empreendimentos não licenciados e aperfeiçoar a estrutura daqueles que atendem as exigências
ambientais.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi conduzida entre julho de 2013 e abril de 2014 no município de Laranjal do Jari,
Estado do Amapá. Por ser considerado um Arranjo Produtivo Local (APL), o setor oleiro vem
recebendo incentivos fiscais e financiamento de projetos para seu fortalecimento. A atividade
vem sendo desenvolvida em toda extensão territorial, com maior distribuição, nos municípios de
Santana e Macapá, seguido de Laranjal do Jari (Figura 1).

Figura 1. Distribuição dos municípios com exploração oleira no Estado do Amapá.
Fonte: Oliveira (2010)
O município situa-se na região ocidental do Estado do Amapá, fazendo limites com
Municípios de Vitória do Jari, Mazagão, Pedra Branca do Amaparí, Estado do Pará, Suriname e
Guiana Francesa, tornando-se município em dezembro de 1987. Sua área total é de 32.166,29
Km2, enquanto que a área da cidade, sede do município, é de 18,5 Km2. Quanto à educação,
existem escolas de ensino fundamental e médio, das redes municipal, estadual e particular
(CLARETO, 2003). Essa localidade possui várias áreas protegidas a exemplo de reserva extrativista
do Rio Cajari, reserva de desenvolvimento sustentável do Rio Iratapuru, Estação Ecológica do Jari,
Terra indígena Waiâpi e do Tumucumaque e ainda parte do Parque Nacional Montanhas do
Tumucumaque (CI-BRASIL, 2007), resultando assim numa localidade com características

ambientais muito fortes. Porém, essas características, bem como a disponibilidade de recursos
naturais da região, muitas vezes não são utilizadas de maneira correta, é justamente por conta
disso que atualmente se faz tão necessário buscar medidas que amenizem os impactos
ambientais negativos visando o desenvolvimento sustentável.
Utilizou-se de uma pesquisa descritiva, já que visa primordialmente à descrição de certas
características de fenômenos ou população, usando, por exemplo, questionários, a fim de
estudar opiniões, atitudes e crenças da população. No que tange à técnica, trata-se de um
levantamento, incluindo a interrogação direta de pessoas cujo comportamento se objetiva
conhecer (GIL, 2010). De posse de um questionário semi-estruturado, coletou-se informações
referentes às características de extração, beneficiamento da argila e ainda da comercialização de
tijolos e telhas, provenientes de quatro olarias sediadas em Laranjal do Jari. Segundo
levantamento preliminar, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amapá, confirmou a
presença de apenas uma olaria com licenciamento ambiental e outra em fase de tramitação
documento para iniciar, legalmente, as atividades.
Após a identificação das olarias em funcionamento no município, quatro dessas foram
selecionadas para servir de base do estudo, omitindo-se a razão social e o nome fantasia,
atribuindo as especificações Olaria I, II, III e IV. O contato prévio com o responsável do
empreendimento facilitou o acesso às informações, bem como a assinatura do “Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido”, propiciando o sigilo ao entrevistado e ainda a confiabilidade
das informações. As perguntas realizadas, em alguns casos, possuíam múltipla escolha,
entretanto, ela disponibilizado o espaço para o entrevistado expor suas opiniões e/ou
considerações a cerca do questionamento.
Ao final da coleta dos dados, com auxílio de um GPS, foram retiradas as coordenadas
geográficas dos empreendimentos, além de realizar um registro fotográfico das etapas e da
infraestrutura das olarias visitadas. Por fim, os dados foram tabulados e, para melhorar a
interpretação dos resultados, foram confeccionados gráficos com auxílio de planilha
computacional.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No decorrer do desenvolvimento do trabalho, durante a aplicação dos questionários,
notou-se que em relação às localizações das olarias, estão distribuídas afastadas umas das outras,
entretanto, há uma semelhança, todas elas se localizam em áreas de várzeas, devido à facilidade de
transporte do material extraído até o setor de produção. Esses dados estão coerentes aos destacados
por Silva (2000) ao afirmar que no Eixo Macapá-Santana as áreas de extração de argila estão
localizadas nos ambientes de campos periodicamente alagados, conhecidos localmente como
ressacas. Também são encontrados em margens de igarapés e rios, como Elesbão e Igarapé da
Fortaleza, onde existe grande concentração de olarias.
De acordo com os dados obtidos e representados na Figura 2, verificou-se que 50 % dos
entrevistados responsáveis pelas olarias possuem de 9 a 12 anos de atuação no ramo de
atividades oleiras, 25 % já trabalham entre 5 a 8 anos e 25 % possuem pouco experiência em
relação aos demais, ou seja, de 1 a 4 anos.

Figura 2. Tempo de atuação no ramo de olarias pelos entrevistados.
De acordo com o levantamento de dados referentes à idade média dos equipamentos,
nota-se uma divergência em relação aos entrevistados. Na olaria I foi relatado que ocorre uma
renovação de equipamentos no decorrer da produção desde o inicio do empreendimento, onde
são adquiridos equipamentos novos de acordo com a necessidade para suprir a demanda de
produção. No empreendimento II, devido a olaria ter dado inicio as suas atividades a pouco
tempo, mais especificamente há três anos, os equipamentos foram adquiridos no inicio do
empreendimento, sem ter havido, até então, substituição. A olaria III possui tempo de atividades
similar a segunda, dois anos, consequentemente possui equipamentos que são utilizados desde a
implantação do negócio, já que não houve ainda tempo o suficiente para haver o desgaste do
maquinário a ponto de ser necessário haver a troca. Já na olaria IV, ocorre uma renovação de
maquinas de cinco em cinco anos, segundo a entrevistada, levando em consideração o fato de a
olaria possuir 10 anos de atuação no ramo.
Segundo informações dadas pelos responsáveis das olarias sobre o processo de
fabricação de seus produtos cerâmicos, observou-se uma diferença expressiva de uma das
olarias em relação às demais. De quatro empreendimentos pesquisados, três das olarias
possuem um processo de fabricação de tijolos considerada tradicional na região, que possui
etapas simples devido à estrutura rústica das olarias, etapas essas que estão representadas no
Fluxograma A (Figura 3). As olarias que obedecem a esse fluxograma, a extração da argila é
realizada durante todo o ano e, como o município de Laranjal do Jari possui um índice
pluviométrico por volta de 3000 mm ano-1, o processo mecanizado de retirada da argila fica
comprometido, restando o uso de canoas para essa etapa.
Uma das olarias possui um diferencial em seu processo de produção, ocasionada pela
adoção de sistema mecanizado que possibilita a extração da argila somente no verão, com
auxílio de uma retroescavadeira e o armazenamento para ser utilizada no decorrer dos períodos
seguintes (fluxograma B). Outro ponto relevante da olaria III está na sua infraestrutura de
funcionamento, pois as etapas de extração, armazenamento e corte da argila são realizadas por
meio do emprego de tecnologias, aperfeiçoando a fabricação, consequentemente melhorias no
produto final. Em ambos os fluxogramas a etapa máquina de corte deve ser entendida como
desintegrador, laminador, extrusora e corte e após o forno ocorre o processo de resfriamento.

Figura 3. Fluxogramas referentes às etapas de fabricação de tijolos das olarias.
Loyola (2000), analisando o perfil da indústria de cerâmica no Estado do Paraná e Sebrae
(2009), estudando o diagnóstico setorial da indústria de cerâmica vermelha e olaria do Espírito
Santo, concluíram que as etapas da produção de tijolos e telhas são: 1) desitegrador; 2)
misturador; 3) laminador; 4) extrusora; 5) corte; 6) secagem; 7) queima; 8) resfriamento.
Em relação à forma de treinamento dos funcionários, todos entrevistados relataram que
o treinamento acontece na própria empresa. Dentro dos empreendimentos, devido existir
diferentes etapas de produção, também existem níveis de periculosidade na realização das
atividades, resultando num nível de experiência e, consequentemente maior exigência na
execução nas atividades que apresentam maior perigo; por exemplo, a realização da função de
“alimentador da máquina de corte”, onde o funcionário é responsável por alimentar a maromba
(maquina que apresenta risco em sua manipulação) com argila para que o molde e o corte dos
tijolos se mantenham constante. O treinamento, segundo relatos, consiste basicamente em
funcionários iniciantes ficarem responsáveis pela realização de atividades que apresentam
menos riscos e no decorrer de sua experiência adquirida na empresa, se tornar apto para a
realização de atividades que apresentam maior periculosidade. Foi unânime a ausência de
equipamentos de proteção individual (EPI’s) no decorrer do processo de fabricação de tijolo e
telha, ressaltando ainda que há resistência de uso por parte do próprio empregado. Segundo o
Manual de Segurança e Saúde no Trabalho (2012) as Normas Regulamentadoras (NR’s), cada NR
é específica para uma determinada área de aplicação ou atividade laboral. Nessa temática a NR –
6 estabelece e define os tipos de EPI’s a que as empresas estão obrigadas a fornecer a seus
empregados, sempre que as condições de trabalho o exigem, a fim de resguardar a saúde e a
integridade física dos trabalhadores.

O número de trabalhadores numa determinada olaria é distinto nos empreendimentos
pesquisados, exceto na olaria III. Essa situação deve-se por ser a única empresa totalmente
licenciada pelos órgãos ambientais e, por isso, tratam formalmente seus funcionários (carteira
assinada). Nas olarias I, II e IV, no período de baixa precipitação, os corpos hídricos apresentam
um nível mais baixo, a atividade de extração de argila se torna mais fácil e consequentemente
mais intensa, comparado ao inverno, pois não possuem maquinário especifico que facilite a
extração (prática realizada com auxílio de canoas); sendo assim, a retirada de argila ocorre de
maneira tradicional com equipamentos rústicos. Como a olaria II vem pleiteando o licenciamento
junto aos órgãos ambientais competentes, já inicia também como atividades formais de mão de
obra, diferindo das olarias I e IV, ou seja, empresas informais que atuam no ramo oleiro cerâmico
em Laranjal do Jari – AP.
Em relação à Figura 4, constatou-se que metade das empresas já realizaram análise das
argilas e outra metade utiliza-se de conhecimento empírico para atestar a qualidade da matéria
prima usada na fabricação dos tijolos e telhas. As olarias que não realizam análise julgam a
qualidade da argila em razão da coloração, textura e ainda da localização em relação à área a ser
coletada.

Figura 4. Realização de análise da argila para fins de fabricação de tijolo e telha.
Há diversas técnicas que podem ser aplicadas na caracterização de argilas. Geralmente,
os métodos mais empregados para a identificação dos minerais são as microscopias ópticas
(lupa, microscópio estereoscópico, microscópio petrográfico de luz transmitida e de luz refletida)
microscopia de varredura acoplada com energia dispersiva (MEV/EDS) e difratometria de raio – X
(NEUMANN et al., 2004). Na determinação da composição química das amostras, os métodos
tradicionais consistem em uma etapa de decomposição, seguida de determinação gravimétrica
dos elementos constitutivos, tratando-se de um processo demorado. Os elementos
normalmente analisados e, por convenção, relatados na forma de óxidos percentuais são: SiO 2 ,
Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , FeO, TiO 2 , CaO, MgO, Na 2 O, K 2 O, MnO e P 2 O 5 (PRADO, 2011).
Existem inúmeros fatores que podem influenciar direta ou indiretamente um
empreendimento. Nesse caso, foi questionado sobre quais são os maiores entraves na produção
de cerâmica no município de Laranjal do Jari e cada entrevistado apresentou peculiaridades. A
maior dificuldade, de acordo com relatos de representantes das olarias I, II e IV, é a falta de
disponibilidade de mão de obra e a burocracia no processo de licenciamento ambiental.

Sobre o Licenciamento Ambiental a Política Nacional de Meio Ambiente, enquadra o
licenciamento como um de seus instrumentos, e na Resolução do CONAMA 237/97, o
licenciamento ambiental é detalhado. Pela resolução, há a necessidade de elaboração de um
EIA/RIMA para obtenção da licença ambiental de empreendimentos considerados efetiva ou
potencialmente causadores de significativa degradação ambiental. Além disso, o poder público,
no exercício de sua competência de controle, expedirá as licenças prévia (LP), de instalação (LI) e
de operação (LO). Outra informação importante é que, o licenciamento possui caráter provisório,
podendo a qualquer hora ser suspensa ou cancelada ou serem modificadas as condicionantes e
as medidas de controle, desde que a medida seja tomada através de decisão motivada, ante a
superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, entre outros.
A olaria III, diferentemente das demais, possui dificuldade para adquirir material (lenha)
para o processo de combustão de seus fornos.
Em relação à energia utilizada na produção, todas as olarias utilizam lenha em seus
processos de combustão, onde a mesma alimenta seus fornos e garantem o processo de queima
finalizando o produto cerâmico.
Baseado nos dados de Portela e Gomes (2005), ao estudarem os danos ambientais
oriundos da extração de argila em Teresina – PI, relataram não existe mais vegetação nativa na
área onde se explora a argila, por isso os oleiros compram lenha de outras localidades. A matriz
energética é trazida de outros bairros e até do estado do Maranhão, o que representa problemas
ambientais fora do nível local. Uma alternativa criada pelo Governo do Amazonas em parceria
com a Embrapa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) na implantação de 400 ha de
plantios comerciais de Acácia mangium, Acácia auriculiformis e Sclerolobium paniculatum (taxibranco) para suprir a demanda por matéria prima das cerâmicas da região de Iranduba e
Manacapuru - AM (AMAZONAS, 2009).
A ideia de substituição da lenha por caroços de açaí em processos de combustão, é um
meio de amenizar impactos negativos causados com a realização dessa atividade, pois essa
possibilita a reutilização de um material com grande volume de descarte no município. Quando
arguido sobre a condição de substituir os fornos tradicionais (lenha) por caroço de açaí, os
entrevistados das olarias I e IV comentaram que já pensaram nessa possibilidade, porém há
dificuldade na realização da substituição, em razão da adaptação dos fornos. Na olaria III, já
existe um projeto que visa essa modificação e na olaria II, de acordo com seu respectivo
representante, não há possibilidade dessa substituição, por não haver mão de obra qualificada
na região.
A adoção de caroço de açaí como fonte energética é uma prática que vem sendo
estudada por alguns pesquisadores na região norte (REIS et al., 2002; SILVA et al., 2003). Padilha
et al. (2005), avaliando o potencial dos caroços de açaí para geração de energia, mostraram que
seu poder calorífico é alto, 4.576 kcal kg-1, pois possui 19% de carbono fixo, 79% de voláteis e 1%
de cinzas; estes dados foram obtidos com base na massa seca. Essas informações qualificam o
caroço do açaí como um combustível de biomassa bom para ser usado em combustão ou
processo de gaseificação.
Quanto à prática de recuperação áreas degradadas nenhuma das olarias realiza ações das
suas áreas de extração de argila, exceto na olaria III. Esse empreendimento realiza como método

de recuperação das áreas de extração de argila para utilização dos tanques para fins de
piscicultura.
Um dos entraves para o setor oleiro cerâmico em Laranjal do Jari está associado ao
crédito. Os entrevistados, na sua maioria, teriam interesse de acessar recursos financeiros para
tecnificar o sistema de produção de tijolo e telha, assim como observado na olaria III. De uma
maneira geral, a produção varia entre 4.000 e 10.000 tijolos por dia (tijolo de seis furos), tendo
como preço médio, nas olarias pesquisadas, de R$ 417,50 o milheiro. Além disso, as olarias II e III
ainda trabalham com tijolo maciço sob encomenda.

4 CONCLUSÕES
A olaria III é tida como referência na produção de tijolo e telha em Laranjal do Jari,
características obtidas pelo alto investimento tecnológico, resultando em ganhos financeiros.
Existem muitos pontos a serem melhorados no que se refere a estrutura e funcionamento
das olarias do município de Laranjal do Jari. A maioria das olarias apresenta características que
não seguem os padrões exigidos para a obtenção de licenciamento ambiental, em consequência
disso, ocasionam impactos negativos ao meio ambiente que, apesar de não poderem ser
evitados, podem ser amenizados.
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RESUMO

A qualidade da água é resultante dos inúmeros
processos que ocorrem na bacia de drenagem do
corpo hídrico, estando relacionada diretamente com
o uso e ocupação do solo. Em Pernambuco, apesar do
comprometimento da qualidade das suas águas, a
bacia do Capibaribe possui uma importância
estratégica para o Estado. Os indicadores de
sustentabilidade aparecem como ferramentas
capazes de subsidiar o monitoramento da
operacionalização do desenvolvimento sustentável.
Dessa forma, o presente trabalho objetivou elaborar
uma matriz de indicadores hidroambientais,
comparando os dados dos municípios que fazem
parte da bacia do Rio Capibaribe e assim, discutir
informações que tornam mais claro as condições de

sustentabilidade da bacia. Para a elaboração da
matriz de indicadores baseou-se no documento do
IBGE intitulado “Indicadores de desenvolvimento
sustentável” (2012) e nos indicadores propostos por
Magalhães Junior (2007). A partir do levantamento
dos dados, pôde-se constatar que as questões
abordadas estão sempre ligadas à forma como os
espaços se desenvolvem, sejam eles rurais ou
urbanos. As temáticas da água, do esgoto e do lixo
estão relacionadas entre si e intimamente ligadas ao
modo como se estabelece o crescimento das cidades.
Portanto, destaca-se a importância no uso desses
indicadores de qualidade hidroambiental para que
haja um planejamento mais eficaz nos municípios.

PALAVRAS-CHAVE: Recursos hídricos, Capibaribe, Indicadores.

ABSTRACT

ENVIRONMENTAL INDICATORS APPLIED TO RIVER BASIN CAPIBARIBE-PE.

Water quality is the result of numerous processes
that occur in the drainage basin of the water body,
being directly related to the use and occupation of
land. In Pernambuco, despite the compromised
quality of its waters, the basin of Capibaribe has a
strategic importance to the State. Sustainability
indicators appear as tools capable of supporting
monitoring the operationalization of sustainable
development. Thus , this study aimed to develop an
array of hydro environmental indicators, comparing
the data of the municipalities that are part of the
Capibaribe River basin and thus discuss information
that make it clear the conditions for sustainability of
KEY-WORDS: Water resources, Capibaribe Indicators.

the basin . In developing the matrix of indicators was
based on the IBGE document entitled "Indicators of
sustainable development" (2012) and the indicators
proposed by Magalhães Junior (2007). From the
survey data, it could be seen that the issues
addressed are always linked to how spaces are
developed, whether rural or urban. The themes of
water, sewer and garbage are interrelated and
intimately connected with the way it establishes the
growth of cities. Therefore highlights the importance
in using these indicators hidroambiental quality so
there is a more effective planning in the
municipalities.

INDICADORES AMBIENTAIS APLICADOS A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAPIBARIBE- PE.
INTRODUÇÃO
Ao longo do tempo, ocorreu a diversificação dos usos múltiplos das águas, como:
agricultura, abastecimento público, hidroeletricidade, usos industriais diversificados, recreação,
turismo, pesca, aquicultura, transporte e navegação, mineração, usos estéticos e outros usos
menos exigentes, que resultaram no aumento de impactos sobre os recursos hídricos (TUNDISI,
2003).
Assim, para a gestão dos recursos hídricos no Brasil, deve-se considerar a Lei 9.433 de 8
de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), definindo que a
água é um recurso natural limitado, bem de domínio público, dotada de valor econômico e que a
gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada, buscando envolver tanto o poder público
quanto os usuários e as comunidades, promovendo o uso múltiplo das águas.
Ainda levando em consideração a PNRH, é importante destacar um de seus objetivos:
“assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de
qualidade adequados aos respectivos usos”. E ainda, uma de suas diretrizes: “a gestão
sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade”.
SPERLING (2005) destaca que a qualidade da água é resultante dos inúmeros processos
que ocorrem na bacia de drenagem do corpo hídrico, estando relacionada diretamente com o
uso e ocupação do solo, permitindo, muitas vezes, diagnosticar possíveis causas dos impactos
ambientais sobre os recursos naturais. Dessa forma, a urbanização, as atividades agrícolas e
pecuárias, o desmatamento e as queimadas, são fatores que contribuem para a diminuição da
qualidade dos corpos hídricos.
No cenário nacional, segundo o Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil
(ANA, 2012), o resultado da estimativa das demandas por tipo de uso consuntivo de recursos
hídricos em 2010, apontou que a maior vazão de retirada foi para fins de irrigação, 1.270 m3/s, o
que correspondente a 54% do total, seguido do uso para fins de abastecimento humano urbano,
cuja vazão de retirada foi de 522 m3/s.
Na Região Nordeste ocorre grande quantidade de rios classificados com criticidade
quantitativa devido à baixa disponibilidade hídrica dos corpos d’água. Rios localizados em regiões
metropolitanas apresentam criticidade quali-quantitativa, tendo em vista a alta demanda de
água existente e a grande quantidade de carga orgânica lançada aos rios (ANA, 2012).
No patamar estadual, Pernambuco enfrenta grandes desafios para a gestão dos usos
múltiplos da água, uma vez que, apenas 52 municípios (28% do total) apresentam condições de
abastecimento satisfatórias para atendimento de demandas futuras. Para os demais, existe a
necessidade de investimentos em obras de abastecimento de água na ordem de R$ 2,4 bilhões.
(ANA, 2011). Destaca-se a importância do Rio Capibaribe neste cenário, o qual abastece 21
cidades, incluindo a Região Metropolitana do Recife - RMR (ANA, 2010).
É importante destacar, então, que apesar do comprometimento da qualidade das suas
águas, a bacia do Capibaribe possui uma importância estratégica para o Estado de Pernambuco.
Segundo a Expedição Capibaribe, o rio garante água para um em cada três moradores urbanos de
Pernambuco (RAMOS, 2007).

Neste contexto, indicadores de desenvolvimento sustentável (IBGE, 2004), mostram que
na área rural nordestina, apenas 22,7% da população tem acesso ao fornecimento de água por
sistemas de abastecimento coletivo e 58% coleta água para beber e para o uso diário de poços,
nascentes e açudes. Essas fontes representam grave risco à saúde pública e contribuem com a
manutenção dos ciclos endêmicos de doenças infecciosas de veiculação hídrica, com altas taxas
de mobilidade e mortalidade, especialmente em crianças com menos de cinco anos de idade
(AMBIENTE BRASIL, 2006).
Diante desse panorama, os indicadores de sustentabilidade aparecem como ferramentas
capazes de subsidiar o monitoramento da operacionalização do desenvolvimento sustentável,
tendo como função principal a revelação de informações sobre o estado das diversas dimensões
(ambientais, econômicas, socioeconômicas, culturais e institucionais) que compõem o
desenvolvimento sustentável do sistema na sociedade. Os indicadores de sustentabilidade são
utilizados como ferramenta padrão em diversos estudos nacionais e internacionais, facilitando a
compreensão das informações sobre fenômenos complexos, e atua como base para análise do
desenvolvimento que abrange diversas dimensões (nelas incluídas fatores econômicos, sociais,
culturais, geográficos e ambientais), uma vez que permite verificar os impactos das ações
humanas no ecossistema (SILVA, A. M.; CORREIA, A. M. M.; CÂNDIDO, G. A. 2010).
O objetivo dos indicadores é agregar e quantificar informações de um modo que sua
significância fique mais aparente, simplificando informações sobre fenômenos complexos
tentando melhorar com isso o processo de comunicação. Percebe-se que os indicadores podem
ser quantitativos ou qualitativos, existindo autores que definem que os mais adequados para a
avaliação de experiências de desenvolvimento sustentável deveriam ser mais qualitativos, em
função das limitações explícitas e implícitas que existem em relação a indicadores simplesmente
numéricos, muito embora, em alguns casos, avaliações qualitativas podem ser transformadas
numa notação quantitativa (VAN BELLEN, 2006)
De acordo com Magalhães Jr.; Cordeiro Neto; Nascimento (2003), os indicadores
ambientais facilitam a comunicação e a compreensão da realidade. Ainda, utilizam-se dois eixos
de indicadores na gestão das águas: os índices de qualidade e os de disponibilidade hídrica, entre
os mais considerados, estão: Densidade populacional, Índice de Cobertura vegetal, Índice de
tratamento de esgotos coletados (%), Índice de captação de água para abastecimento urbano
(m3/hab).
Diante do exposto, o presente trabalho objetivou elaborar uma matriz de indicadores
hidroambientais, comparando os dados dos municípios que fazem parte da bacia do Rio
Capibaribe e assim, discutir informações que tornam mais claro as condições de sustentabilidade
da bacia.
MATÉRIAIS E MÉTODOS
Caracterização Geral da Área de Estudo
De acordo com o Plano Hidroambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe (2010), a
bacia hidrográfica do rio Capibaribe está localizada na porção nordeste do estado de
Pernambuco, corresponde à Unidade de Planejamento Hídrico UP2 e abrange parte das regiões

de desenvolvimento: RD 08 – Agreste Central, RD 09 – Agreste Setentrional, RD 10 – Mata Sul, RD
11 – Mata Norte e RD 12 – Região Metropolitana.
Essa abrangência regional (agreste, mata e litoral) confere à bacia hidrográfica do rio
Capibaribe um ambiente complexo no qual se evidenciam contrastes climáticos, de relevo, de
solos e de cobertura vegetal, além de socioeconômicos, que exigem um modelo de gestão hídrico
e ambiental, que atenda às suas peculiaridades subregionais e locais (Figura 1)

Figura 1 - Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe.
Fonte: http://www.sirh.srh.pe.gov.br/hidroambiental/bacia_capibaribe/index.php/abertura
A área da bacia é de 7.454,88km2, ou seja, 7,58% do território de Pernambuco, cortando
42 municípios do Estado (Quadro 1).
Quadro 1 – Municípios que integram a bacia hidrográfica do rio Capibaribe.

Fonte: PHA Capibaribe, 2010.

A Bacia do Capibaribe tem como rio principal o Capibaribe que nasce nas encostas da
Serra de Jacarará a uma altitude aproximada de 1.000 metros, no município de Jataúba e
percorre cerca de 270 km até a sua foz na cidade de Recife. Apresenta-se intermitente no seu
alto e médio curso, somente depois da cidade de Limoeiro, no seu baixo curso, é que se torna
perene. (SRH, 2002). Portanto, os usos da água mais expressivos ocorrem em reservatórios em
toda a bacia e no próprio rio Capibaribe, apenas no seu baixo curso. (Plano Hidroambiental,
2010).
As atividades industriais mais comuns na bacia hidrográfica do rio Capibaribe são
associadas a produtos alimentares, minerais não metálicos, têxtil, metalúrgicas, químicas,
farmacêuticas e veterinárias, indústria sucroalcooleira, couros, matéria plástica, perfumes,
sabões, velas, bebidas, mecânica, material elétrico e de comunicação, material de transporte e
madeira. É importante destacar o uso do rio Capibaribe, mesmo de forma irregular, para
lançamento de efluentes domésticos e industriais de empreendimentos localizados às margens
do rio em vários municípios (Plano Hidroambiental, 2010).
Ainda de acordo com o Plano Hidroambiental, o Capibaribe encontra-se hoje poluído por
resíduos sólidos e líquidos, orgânicos e inorgânicos, industriais e agrícolas, apresenta altas taxas
de assoreamento, embora ainda apresente potencial para usos diversos, como agricultura, pesca,
abastecimento de água, entre outras atividades industriais e de serviços.
É importante salientar que o principal vetor da crise da água é a poluição ambiental,
oriunda, sobretudo, das ações antrópicas impactantes do processo de urbanização desordenado
e industrialização acelerada e, aliada ao fato que a distribuição de água doce aproveitável ao
consumo humano é distribuída de forma desigual no globo terrestre (REBOUÇAS, 1997; TUCCI,
2005).
Além disso, de acordo com o IBGE (2012), a falta de saneamento básico é um dos maiores
problemas socioambientais do país. O baixo percentual de tratamento de esgotos coletados e
lançados em corpos de água se reflete no alto valor de DBO e baixo IQA observados nos trechos
dos rios que cortam grandes áreas urbanas, atravessam zonas industrializadas ou passam por
muitas cidades de médio e grande porte, como Recife (Figura 2).

Figura 2 - Palafitas na margem do Rio Capibaribe no bairro da Torre, Recife.
Fonte: http://blogs.diariodepernambuco.com.br/meioambiente/tag/rio-capibaribe/

Um fato importante é a existência de vários reservatórios de grande porte de uso múltiplo
das águas. Dentre os principais reservatórios atuantes na bacia hidrográfica do rio Capibaribe,
cinco representam em conjunto um percentual de 94,7% de toda a água acumulada na bacia. São
eles: Jucazinho, Carpina, Tapacurá, Goitá e Poço Fundo (COMPESA, 2009).
Metodologia para Elaboração da Matriz de Indicadores Hidroambientais na Bacia do Capibaribe
Para a elaboração da matriz de indicadores baseou-se no documento do IBGE intitulado
“Indicadores de desenvolvimento sustentável” (2012) e nos indicadores propostos por
Magalhães Junior (2007).
No levantamento de dados junto aos órgãos como Compesa, CPRH, APAC, SRHE-PE,
encontrou-se certa dificuldade quanto à identificação dos diversos indicadores para atender a
todas as dimensões propostas (ambiental, demográfica, institucional, econômico) fazendo-se
necessário, escolhendo-se, nesta etapa do estudo, alguns indicadores das dimensões ambiental
(saneamento) e demográfica, com o intuito de se fazer uma comparação entre os 42 municípios
da bacia em estudo.
Ainda, destaca-se que foi realizado estudo de campo em área experimental na sub-bacia
do Natuba, um dos afluentes da margem esquerda do Tapacurá, que é um dos afluentes do
Capibaribe, com estudos voltados para a conservação de nascentes em áreas do Assentamento
Rural Serra Grande.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na elaboração da matriz de indicadores, utilizou-se os dados obtidos para cada município de
acordo com as seguintes dimensões (Quadro 2):
Indicadores de Saneamento
• Acesso a sistema de abastecimento de água: O indicador representa a parcela da população
com acesso a abastecimento de água por rede geral (IBGE, 2012)
• Acesso a esgotamento sanitário: O indicador representa a parcela da população atendida por
sistema de esgotamento sanitário. Trata-se de um indicador importante tanto para a
caracterização da qualidade de vida da população residente em um território quanto para o
acompanhamento das políticas públicas de saneamento ambiental (IBGE, 2012)
• Acesso a serviço de coleta de lixo doméstico: O indicador representa a parcela da população
atendida pelos serviços de coleta de lixo doméstico. Informações sobre a coleta de lixo
produzido são de extrema relevância, fornecendo um indicador que pode ser associado tanto
à saúde da população quanto à proteção do ambiente, pois resíduos não coletados ou
dispostos em locais inadequados favorecem a proliferação de vetores de doenças e podem
contaminar o solo e os corpos d’água (IBGE, 2012)

Indicadores Demográficos
•

A densidade demográfica e a taxa de urbanização (porcentagem da população da área urbana
em relação à população total) indicam a pressão humana sobre a disponibilidade e qualidade
das águas (Magalhães Jr., 2007).

Quadro 2 – Indicadores ambientais e municípios da bacia hidrográfica do Capibaribe

Fonte dos dados: Adaptado do IBGE (2010)
Diante dos resultados obtidos algumas inferências podem ser feitas. Percebe-se,
inicialmente, que dois municípios da bacia são completamente urbanos, assim como grande
parte dos demais é bastante urbanizado.

Pode-se destacar que o crescimento da população e a falta de planejamento das cidades
transcorrem na questão da disposição dos serviços básicos, como o saneamento, o que contribui
para um aumento da pressão ambiental, principalmente nos recursos hídricos.
Por um lado, há a hipótese de que a urbanização é necessária para o processo do
crescimento nacional pelas economias de aglomeração e escala que cria, pelas oportunidades de
emprego e melhoramento de posição social que oferece e, finalmente, por seu clima favorável à
elaboração de ideologias progressistas (SANTOS, 1982).
Sendo assim, pode-se dizer que há a necessidade de um planejamento adequado, que
direcione o crescimento urbano de acordo com, além de outros fatores, a disponibilidade e
qualidade hídrica local, esbarra-se em questões corriqueiras e atuais, como o racionamento de
água e a poluição dos recursos hídricos.
Quanto ao abastecimento de água nos municípios da bacia, a maioria dos domicílios é
atendida pela rede geral, principalmente nas áreas urbanas. Entretanto, outras formas como a
utilização de poços, nascentes e caminhão pipa ainda são comumente utilizados, principalmente
nas áreas rurais, que possuem um déficit maior no tocante ao atendimento das questões básicas.
Atrelado à questão da urbanização sem planejamento, é importante destacar a questão
do esgotamento sanitário. A partir dos dados da Tabela 1, observa-se que, mesmo nas áreas mais
urbanizadas, nas quais o atendimento por rede geral provavelmente seria maior, há grande parte
do esgoto doméstico sendo disposto em fossas.
Ao tomar a cidade do Recife como exemplo, que é onde o rio Capibaribe se encontra com
o mar, percebe-se 470.745 dos domicílios apenas 258.867 são atendidos pela rede geral. Se no
panorama da capital do estado a situação não é satisfatória, o que se encontra nas áreas rurais é
uma situação mais complexa. Ainda mais quando essa população rural utiliza as nascentes para
abastecimento que podem estar contaminadas com o despejo irregular do esgoto.
Este aspecto pôde ser constatado em estudos de campo, referentes a área de estudo de
caso em terras do Assentamento Rural Serra Grande na sub bacia do Natuba, um dos afluentes
da margem direita do Tapacurá, este afluente do Capibaribe. O assentamento não recebe
abastecimento público de água e seu abastecimento é feito a partir das nascentes de água,
utilizando-se suas águas para todas as atividades locais, como: abastecimento humano,
dessedentação de animais e irrigação (Figura 3).

Figuras 3 – Nascentes do assentamento de Serra Grande
Fonte: própria autora

No tocante ao lixo, nota-se que muitos domicílios, tanto das áreas rurais quanto das
urbanas, ainda não são atendidos pela coleta. Esse fato, atrelado a falta de esclarecimento por
parte da população contribui para um despejo do lixo que causa danos ao meio ambiente, visto
que muitas vezes ele é queimado ou lançado nos rios.
Este aspecto também pôde ser constatado em estudos de campo no Assentamento Rural
Serra Grande na sub-bacia do Natuba, uma vez que neste não existe coleta pública de lixo e
assim, o mesmo é descartado de forma inadequada (Figura 5).

Figura 5 – Despejo irregular de lixo no Assentamento de Serra Grande
Fonte: própria autora
Por fim, é importante destacar, que as questões abordadas estão sempre ligadas à forma
como os espaços se desenvolvem, sejam eles rurais ou urbanos. As temáticas da água, do esgoto
e do lixo estão relacionadas entre si e intimamente ligadas ao modo como se estabelece o
crescimento das cidades. Quanto maior a pressão aos recursos naturais, no caso aos recursos
hídricos (qualidade e quantidade), maiores e mais graves serão as respostas relacionadas a
sustentabilidade hidroambiental da bacia do Capibaribe no futuro.
Sendo assim, é imprescindível que se lance mão desses indicadores de qualidade
hidroambiental para que haja um planejamento mais eficaz, principalmente quando se pensa que
a população continua aumentando, e caso as medidas necessárias não se efetivem não se
atingirá um desenvolvimento mais sustentável nas cidades.
CONCLUSÃO
A partir da revisão documental sobre a temática e com a observação dos dados
estudados, percebe-se a importância dos indicadores no tocante à gestão ambiental em um
município, e principalmente, no que se refere a uma bacia hidrográfica.
Esses indicadores permitem que se compreenda melhor o panorama ambiental no qual
estamos inseridos, e dessa forma, torna claro para a população certos fatores. Com isso, faz-se
fundamental, uma educação mais efetiva que aponte os deveres e direitos do cidadão diante das
questões ambientais, principalmente quando isso diz respeito a uma bacia tão importante para o
Estado quanto é a do Capibaribe. Essa situação pôde ser observada no estudo de caso na sub-

bacia do Natuba, visto que no assentamento convive-se com questões ambientais importantes,
seja quanto à conservação das nascentes ou em relação ao destino inadequado do lixo.
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RESUMO

A utilização de índices de qualidade de água é uma
importante ferramenta por retratar de forma sucinta o
estado do corpo hídrico em relação a sua qualidade.
Pela importância que esses índices de qualidade
fornecem no apoio à gestão dos recursos hídricos, o
presente trabalho objetivou avaliar a variação do Índice
de Qualidade de Água (IQA) e do Índice de Estado
Trófico (IET) de dois dos cinco principais reservatórios da
Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe: Jucazinho e
Tapacurá. A partir das análises dos dados foi possível
observar as condições dos reservatórios, a fim de buscar
uma melhor gestão da Bacia estudada. Após a pesquisa

bibliográfica, a análise dos dados de qualidade de água e
as discussões pertinentes, concluiu-se que os
reservatórios estudados, apesar de apresentarem a
qualidade da água classificada como boa, o IET
encontra-se bastante elevado para ambos, indicando
incremento no aporte de nutrientes. Portanto, com uma
melhor compreensão dos índices e sua aplicação nos
reservatórios, pode-se, em sequência, revelar o
verdadeiro estado do material utilizado na pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: Reservatórios, IQA, IET, Capibaribe, Qualidade de água.

EVALUATION OF WATER QUALITY INDICES IN RESERVOIRS JUCAZINHO AND TAPACURÁ, RIVER
BASIN CAPIBARIBE – PE.
ABSTRACT
The use of indices of water quality is an important
tool for portraying succinctly the state of the water
body in relation to its quality. The importance of
these quality indices provide support for the
management of water resources, this study aimed to
evaluate the variation of the Water Quality Index
(AQI) and the Trophic State Index (TSI) for two of the
five major reservoirs River Basin Rio Capibaribe:
Jucazinho and Tapacurá . From the analysis of the
data was possible to observe the conditions of the

KEY-WORDS: Reservoirs, WQI, TSI, Capibaribe, Quality.

reservoirs in order to seek a better management of
the studied basin. After the literature search , data
analysis of water quality and relevant discussions , it
was concluded that the studied reservoirs , although
having the quality of water classified as good , the EIT
is quite high for both, indicating an increase in
nutrient input. Therefore, with a better
understanding of the indices and their application in
the reservoirs, one can, in sequence, revealing the
true state of the material used in the research.

AVALIAÇÃO DE ÍNDICES DE QUALIDADE DE ÁGUA DOS RESERVATÓRIOS JUCAZINHO E
TAPACURÁ, BACIA HIDROGRÁFICA DO CAPIBARIBE- PE
INTRODUÇÃO
A qualidade das águas doces continentais no planeta sempre foi essencial para manter os
ciclos de vida, a biodiversidade dos organismos e a sobrevivência da espécie humana.
Quantidade de água disponível e qualidade adequada são componentes fundamentais para a
economia regional, continental e mundial e, além disso, água de boa qualidade é fundamental
para manter a sustentabilidade, a saúde humana e as condições de vida de populações urbanas e
rurais (TUNDISI, 2006).
Segundo a Agência Nacional de Águas, a disponibilidade hídrica per capita na Bacia
Hidrográfica do Rio Capibaribe, objeto de estudo da pesquisa, é de 428 m3/hab.ano, bastante
inferior à média no país, o que a torna uma bacia pobre em quantidade de água disponível para
aproveitamento (BRASIL, 2002). Atrelado a isto, soma-se a falta de infraestrutura de saneamento
básico, mais especificamente à coleta e tratamento de esgotos domésticos, fazendo com que,
além das baixas vazões, a bacia também apresente problemas com a qualidade das águas.
Apesar do comprometimento da qualidade das suas águas, a Bacia do Capibaribe possui
uma importância estratégica para o Estado de Pernambuco. Segundo a Expedição Capibaribe,
que aconteceu em 2007, o rio garante água para um em cada três moradores urbanos de
Pernambuco (RAMOS, 2007). Os reservatórios existentes na bacia abastecem diversas cidades do
nosso Estado, inclusive a Região Metropolitana do Recife e ainda possuem significativa
capacidade de acumulação e prevenção de enchentes (BRASIL, 2005).
Sendo assim, e pela importância que os índices de qualidade fornecem no apoio à gestão
dos recursos hídricos, objetivou-se avaliar a variação do Índice de Qualidade de Água (IQA) e do
Índice de Estado Trófico (IET) de dois dos cinco principais reservatórios da Bacia Hidrográfica do
Rio Capibaribe: Jucazinho e Tapacurá.
MATERIAIS E MÉTODOS
Qualidade da Água em Reservatórios – IQA e IET
SPERLING (1996) destaca que a qualidade da água é resultante dos inúmeros processos
que ocorrem na bacia de drenagem do corpo hídrico, estando relacionada diretamente com o
uso e ocupação do solo, permitindo, muitas vezes, diagnosticar possíveis causas dos impactos
ambientais sobre os recursos naturais.
A utilização de índices de qualidade de água tem como uma das principais vantagens à
facilidade de comunicação com a população e o fato de representar uma média de diversas
variáveis em um único número, combinando unidades de medidas diferentes em uma única
unidade que retrata o estado do corpo hídrico em relação a sua qualidade (CETESB, 2009).
O IQA é o principal índice de qualidade de água utilizado no Brasil. Ele foi desenvolvido
para análise das águas brutas, visando o abastecimento humano após tratamento. Este índice
incorpora nove parâmetros, que são considerados relevantes para a avaliação da qualidade das
águas, são eles: pH, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Turbidez, Temperatura, Oxigênio Dissolvido
(OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio, Coliforme Fecal e Resíduo Total, sendo a cada um

atribuído um peso de acordo com sua importância para formatação geral da qualidade da água. A
Tabela 1 mostra as categorias de IQA de acordo com o valor obtido no seu cálculo.
Tabela 1 - Categorias de qualidade de água de acordo com o IQA.

Fonte - CETESB.

Por outro lado, dentre os muitos elementos que alteram a qualidade da água em
mananciais de abastecimento, o fósforo tem sido apontado como elemento principal. A poluição
por esgotos domésticos e industriais, o uso sem controle de fertilizantes nas lavouras e, de modo
geral, as mudanças ocorridas no uso e ocupação do solo das bacias hidrográficas são possíveis
fontes de entrada de nutrientes (fósforo e nitrogênio) aos corpos hídricos, o que pode ocasionar
a excessiva proliferação de algas, fenômeno conhecido como eutrofização (THOMANN &
MÜLLER, 1987).
Este fenômeno não só altera a qualidade da água, mas causa impactos ambientais, como
perda da biodiversidade, alterações na composição das espécies (invasão de outras espécies) e,
além disso, prejuízos econômicos, como entupimento de turbinas, aumento de custos com
tratamento de água para abastecimento humano, etc. (TUNDISI& TUNDISI, 2008). Deve-se
salientar que num ambiente eutrofizado poderá proliferar cianobactérias em detrimento de
outras espécies aquáticas. Muitos desses gêneros quando submetidos a determinadas condições
ambientais podem produzir toxinas que chegam a ser fatais aos animais e aos seres humanos
(OLIVEIRA & MOLICA, 2003).
Diante disto, a adoção do Índice de Estado Trófico (IET) como um indicador da fertilização
das águas e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas e cianobactérias é muito
útil em programas de monitoramento da qualidade das águas.
O IET também é obtido por uma expressão matemática que utiliza a concentração de
fósforo total e de clorofila-a. Na Tabela 2 são apresentados os níveis tróficos e as classes (valor)
correspondentes, bem como uma descrição das características das águas para os graus de trofia
considerados.

Tabela 2 - Classificação do nível trófico (avaliação para rio e reservatório).

Fonte - CPRH
Área de estudo
Os dois reservatórios foco desta pesquisa estão localizados na Bacia Hidrográfica do
Capibaribe, localizada em Pernambuco. Esta bacia ocupa uma área total de 7.454,88 km2,
correspondente a 7,58% do território do Estado, cortando 42 municípios e abrangendo parte das
regiões de desenvolvimento: Agreste Central, Agreste Setentrional, Mata Sul, Mata Norte e
Região Metropolitana, conforme a Figura 1.
Essa abrangência regional confere à Bacia Hidrográfica do Capibaribe um ambiente
complexo no qual se evidenciam contrastes climáticos, de relevo, de solos e de cobertura
vegetal, além de socioeconômicos, que exigem um modelo de gestão hídrica e ambiental, que
atenda às suas peculiaridades subregionais e locais (SRH-PE, 2010).
Dentre os principais reservatórios existentes na Bacia Hidrográfica do Capibaribe, cinco
representam em conjunto um percentual de 94,7% de toda a água acumulada na bacia. São eles:
Jucazinho, Carpina, Tapacurá, Goitá e Poço Fundo (COMPESA, 2009). Na Figura 2 é possível
observar a representação do sistema adutor Capibaribe.

Figura 1 - Localização da Bacia do Capibaribe.
Fonte - Barbosa, 2012.

Figura 2 - Representação do sistema adutor Capibaribe.
Fonte - Plano Hidroambiental (2010).

Foram selecionados os reservatórios Jucazinho e Tapacurá pela importância que estes
possuem para o abastecimento de várias cidades do Estado, inclusive da Região Metropolitana
do Recife. A seguir são apresentadas algumas características destes dois reservatórios.
Jucazinho – Esse reservatório foi inaugurado em 1999 nos municípios de Surubim e
Cumaru. Possui a capacidade máxima de 327,04 milhões de metros cúbicos e um volume para
amortecimento de enchentes de 100 x 106 m³, podendo, com isso, beneficiar com sensíveis
reduções do risco de inundações as cidades de Salgadinho e Limoeiro. O sistema adutor do
Jucazinho possui a capacidade de aduzir 1.810L/s aos municípios de Surubim, Salgadinho, Passira,
Cumaru, Vertente do Lério, Santa Maria da Cumbuca, Frei Miguelinho, Vertentes, Caruaru,
Riacho das Almas, Gravatá e mais 45 distritos com população total de cerca de 800 mil habitantes
nas bacias dos rios Capibaribe e Ipojuca.
Tapacurá – Está localizado no município de São Lourenço da Mata. Esse reservatório
possui capacidade máxima de 94,2 x 106 m³ e situa-se no rio Tapacurá, afluente do rio
Capibaribe. Foi construído para funcionar como parte do esquema de proteção do Recife contra
as enchentes do rio Capibaribe, laminando uma vazão máxima do rio Tapacurá, em 130 m3/s, e
servir para o suprimento hídrico desta capital e outras localidades. Um dos objetivos do
reservatório Tapacurá é o abastecimento d’água das cidades de Camaragibe, Jaboatão dos
Guararapes, Recife e São Lourenço da Mata. Ele é responsável por 40% do volume ofertado para
a Região Metropolitana do Recife.
Dados utilizados
A pesquisa desenvolveu-se, primeiramente, através de uma revisão bibliográfica a partir
de livros, artigos científicos e dissertações/teses, sobre os conceitos fundamentais relativos à
qualidade de água, com o intuito de obter melhor compreensão ao analisar os dados. Além disso,
utilizou-se o Plano Hidroambiental da Bacia do Rio Capibaribe, concluído em 2010, como
principal fonte de pesquisa para obtenção de informações atuais e seguras sobre a bacia e os
seus reservatórios.
Os dados trabalhados foram obtidos através da CPRH a partir do Programa de
Monitoramento Sistemático da Qualidade de Água nos reservatórios da Bacia do Capibaribe
realizado bimestralmente por esta Agência. Utilizaram-se os dados compreendidos entre os anos
de 2005 e 2010 e, a partir destes, foram elaborados gráficos no programa Excel da Microsoft.
O monitoramento realizado pela CPRH é composto por vários parâmetros de qualidade
das águas e destes resultam em alguns índices (IQA, IET, Índice de Toxicidade e Risco de
Salinidade). Contudo, buscou-se, nesta pesquisa, avaliar apenas os resultados do IQA e do IET,
tendo em vista a importância destes para caracterização das águas utilizadas para o
abastecimento humano.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos dados do monitoramento da qualidade da água dos reservatórios da Bacia do
Capibaribe, percebeu-se que, entre os anos de 2005 e 2010, o reservatório mais monitorado foi o
Jucazinho.

Por outro lado, a partir da Figura 3, observa-se a variação média do IQA e do IET ao longo
dos anos estudados. Também é possível observar, neste mesmo gráfico, a variação média anual
da precipitação, o que torna mais compreensível o entendimento das mudanças ocorridas na
qualidade da água neste reservatório.

Figura 3 - IET, IQA e pluviometria para o reservatório de Jucazinho.
Fonte: Própria autora
Através da elaboração deste gráfico, pode-se constatar que o IQA desse reservatório não
sofreu mudanças significativas na qualidade da água em termos gerais, visto que a variação das
médias anuais deste índice foi entre 64 (no ano de 2005) e 78 (no ano de 2007), mantendo-se sua
qualidade classificada como boa em praticamente todos os meses monitorados.
Em relação ao IET é possível perceber que o seu valor médio anual começa a aumentar a
partir de 2007. Seus valores variaram entre 59 e 65 (mesotrófico e supereutrófico,
respectivamente). É importante destacar que em ambientes supereutróficos ocorrem
interferências nos usos múltiplos da água. Pode-se destacar aqui, a relação das chuvas com o
aumento do IET e diminuição do IQA, visto que a água arras todo o esgoto estagnado no rio para
o reservatório.

Figura 4 - IET, IQA e pluviometria para o reservatório de Tapacurá.
Fonte: Própria autora
Em relação ao reservatório Tapacurá, a partir da Figura 4, pode-se observar a variação
média do IQA, do IET e da pluviometria ao longo dos anos estudados, o que torna mais fácil a
visualização e a compreensão das mudanças da qualidade da água no decorrer do tempo.
Diferentemente do reservatório de Jucazinho, percebem-se aqui valores médios anuais de
IET maiores, além das mudanças mais bruscas na pluviometria, o se que justifica pela localização
do reservatório Tapacurá (mais próximo ao litoral).
É válido ressaltar, que a maior variabilidade da pluviometria limita certas conclusões
sobre a interferência das chuvas na qualidade da água represada (diferente do Jucazinho). Outros
fatores como tempo de detenção hidráulica, grau de reciclagem de nutrientes (exemplo: fósforo)
e influência das algas, por exemplo, deverão ser estudados para inferir sobre a qualidade da água
deste manancial de forma mais coerente.
É possível observar que o valor do IET ultrapassa 67, configurando-o como hipereutrófico.
Em ambientes assim pode ocorrer o comprometimento acentuado do uso da água, o que exige
uma fiscalização intensa nos arredores do reservatório para identificar possíveis razões da
alteração das características da água do manancial, além disso, necessita-se de um programa de
monitoramento mais atencioso para acompanhamento mais efetivo da água represada.
Já o IQA manteve-se mais estável do que o IET, variando entre 61 e 70, garantindo uma
boa qualidade de água ao longo dos anos. É interessante observar que tanto o Jucazinho quanto
o Tapacurá apresentaram valores médios anuais de IQA sempre na classificação boa.
Entretanto, é válido salientar que por se tratar de valores médios apenas é possível ter
uma noção geral da qualidade da água, pois ao se observar apenas o dado do monitoramento
percebe-se que as variações foram maiores.
Contudo, por se tratar de uma visão mais global a média anual possibilita comparar mais
facilmente os reservatórios e as mudanças ocorridas ao longo dos anos.

CONCLUSÃO
Após a pesquisa bibliográfica, a análise dos dados de qualidade de água e as discussões
pertinentes, concluiu-se que os reservatórios estudados, apesar de apresentarem a qualidade da
água classificada como boa, o IET encontra-se bastante elevado para ambos, indicando
incremento no aporte de nutrientes.
Sendo assim, esse trabalho carrega a importância de mostrar os dados de qualidade de
água de maneira comparativa, para que se compreenda melhor a situação desses dois
reservatórios tão relevantes para a Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe.
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RESUMO
A gestão dos almoxarifados são pontos vitais
para as empresas. O tombamento de materiais é uma
das atividades que são realizadas nesse segmento. A
presente pesquisa tem como objetivo principal avaliar o
processo de tombamento em uma instituição de ensino
federal a fim de identificar os principais gargalos

presentes nessa atividade. Através dos estudos
realizados foram identificados alguns gargalos como a
retirada da etiqueta de identificação.

PALAVRAS-CHAVE: Tombamento. Almoxarifado. Instituição. Federal.

Inventory evaluation process in a Federal Institution of Education
ABSTRACT
The management of warehouses are vital
points for businesses. The tipping of materials is one of
the activities that are performed in this segment. This
research aims to evaluate the process of tipping in a
federal educational institution to identify the main

bottlenecks that happen in this activity. Through studies
performed some problems were identified as removal of
the nameplate.

KEY-WORDS: Stocktaking. Warehouse. Federal. Institution.

Avaliação do Processo de Tombamento em uma Instituição de Ensino Federal
1 Introdução
O almoxarifado é essencial para o funcionamento de qualquer empresa, pois é
responsável direto pelo recebimento, controle e armazenamento dos produtos, tendo como
principal função, a organização destes dentro das organizações. Segundo Lopes, Souza e Moraes
(2006), pode ser um local coberto ou não, com condições climáticas controláveis ou não, com
alto nível de segurança ou não, tudo dependendo do tipo de material a ser acondicionado e das
normas necessárias para o correto acondicionamento, localização e movimentação. Portanto, um
bom gerenciamento dos almoxarifados é um ponto vital para qualquer empresa.
Dentro dos almoxarifados são realizadas operações de levantamento das pendências do
almoxarifado, são realizados inventários, é organizado o layout, são recebidas mercadorias e logo
em seguidas são conferidas, é o local onde são distribuídos os materiais aos setores que
requisitam, também onde ocorrem os registros dos patrimônios das empresas, e no processo de
registrar esses itens se encontra o tombamento.
Há 76 anos, o conceito de tombamento surgiu no Brasil, através do Decreto Nº. 25, de 30
de Novembro de 1937, que define o tombamento como uma forma de intervenção na
propriedade particular visando à proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, impondo
sua preservação de acordo com regras adequadas a cada caso.
Além disso, define-se tombamento como o ato de inscrever um bem em um registro
patrimonial, juntamente com um código numérico através de etiquetas, plaquetas, gravação
entre outros. O processo de tombamento tem como objetivo principal preservar bens culturais,
patrimoniais, históricos, a fim de evitar a depreciação dos mesmos.
A partir da convivência no dia-a-dia da instituição, observa-se que o tombamento de parte
dos materiais ainda não foi realizado. A falta de tombamento desses materiais se torna um
grande problema para instituição, pois dificulta que se possa ter um controle sobre todo o
patrimônio desse local. Logo, identificar esses bens e propor um modelo de codificação se torna
de grande importância para preservar e controlar os mesmos.
A avaliação de todo esse processo de tombamento dos materiais, e a identificação de
possíveis gargalos, se mostra de grande destaque para toda a comunidade que usufrui da
instituição, pois, uma vez tombados, esse bens serão preservados e controlados para que todos
possam utilizá-los da melhor maneira possível.

A partir disso, esse estudo visa contribuir para a área acadêmica, visto que foram
publicados poucos periódicos na área de tombamento. Além disso, esse trabalho poderá ampliar
os conhecimentos de futuros estudos que envolvam a área de tombamento.
O presente artigo tem como objetivo avaliar o processo de tombamento em uma
instituição de ensino federal no Brasil.
2. Referencial teórico
2.1 Gestão de Almoxarifado
O termo Almoxarifado é derivado de um vocábulo árabe que significa "depositar". O
almoxarifado é essencial para o funcionamento de qualquer empresa, pois é responsável direto
pelo recebimento, controle e armazenamento dos produtos, tendo como principal função, a
organização destes dentro das empresas.
Dada à relevância do setor em questão, se fazem necessárias condições adequadas para
que o material correto esteja no lugar certo, na quantidade certa e com a qualidade preservada
de acordo com as normas adequadas, pois, conforme Viana (2002), depositar materiais no
almoxarifado é o mesmo que depositar dinheiro no banco. Ao analisarmos a citação de Viana,
observamos o quão grande é a importância desse segmento para a empresa.
Para Dias (1996) a eficiência de um sistema de armazenagem depende da escolha de um
almoxarifado, que deve estar relacionado com a natureza do material movimentado e
armazenado. Uma correta administração do almoxarifado propicia um melhor aproveitamento
da matéria-prima dos meios de movimentação, evita rejeição de peças devido a batidas e
impactos, reduz as perdas de material no manuseio e impede outros extravios, propiciando
economia nos custos logísticos de movimentação. Esta lógica também é valida para outros locais
de armazenagem como, por exemplo, os depósitos.
Além disso, Paoleschi (2009) afirma que o almoxarifado é muito valorizado pelas
empresas, pois é o local onde estão armazenados cerca de cinquenta por cento do patrimônio da
empresa, por isso é de grande importância que estes locais sejam bem administrados e que os
custos possam ser reduzidos.
Dessa forma, para que se possam atender diversos fatores e necessidades das empresas
em geral, os almoxarifados poder ser divididos basicamente em três tipos, armazém, galpão e
pátio.
Armazém: é caracterizado por ser uma edificação coberta, com paredes laterais, frontais e
portas. Essa área é destinada a armazenagem e administração dos materiais armazenados. Esse

tipo de almoxarifado permite que se armazene materiais que não podem ficar expostos, e
também oferece mais segurança e conversação dos mesmos.
Galpão: é constituído por uma estrutura coberta e que não necessita necessariamente de
paredes laterais, frontais, isso irá depender do tipo de material e da segurança que o mesmo
necessita. Nesses casos os materiais armazenados devem ser não-perecíveis, entretanto
necessitam de uma proteção contra chuva, sol e demais agentes naturais. Um exemplo a ser
dado é o de peças de madeiras, tubos de PVC etc.
Pátio: é um local aberto, cercado das maneiras corretas, drenado e pavimentado com
espaços para circular veículos. Nesse local, são armazenados bens não-perecíveis e que são
sofrem com a ação de fenômenos naturais. Um exemplo desse tipo de material é areia, brita,
cabos revestidos etc.
Dentre todos esses tipos de almoxarifados encontramos as principais atividades realizadas
dentro dos mesmos. As atividades podem ser assim descritas.
Figura 01 – Atividades do almoxarifado.

Almoxarifado

Recebimento

Armazenagem

Distribuição

Figura – 01 Dados da pesquisa.

Os materiais são recebidos onde é feita a conferência quantitativa, que é a atividade onde
é verificada se a quantidade que o fornecedor declara na nota fiscal está de acordo com o
recebido, logo em seguida é feita a conferência qualitativa, que é onde ocorre a atividade de
inspeção técnica desses materiais, a fim de conferir se a qualidade do que foi recebido está de
acordo com o desejado. A figura a seguir permite uma melhor visualização desse processo.

Figura 02 – Etapas para regularização do material no almoxarifado.

Figura 02 - Dados da pesquisa.
Logo após a regularização, os bens serão armazenados conforme vários fatores, dentre
eles podemos destacar fatores de rotatividade dos materiais, peso/volume dos materiais,
natureza dos materiais. De uma forma geral, os almoxarifados têm como objetivo ter o material
certo, na quantidade certa, na hora certa, no lugar certo, na especificação certa e ao custo e
preço econômicos.
Dessa forma, os almoxarifados ainda tem a função de distribuir os materiais armazenados
quando forem solicitados, portanto uma correta gestão de almoxarifado poderá contribuir para
que quando os materiais forem solicitados possam ser identificados e localizados facilmente e
rapidamente, contribuindo para o bom funcionamento da empresa.
2.2 Recursos Patrimoniais
De acordo com Martins e Alt (2003, p. 5), o recurso patrimonial,

[...] trata da sequência de operações que, assim como a administração de recursos materiais, tem
seu início na identificação do fornecedor, passando pela compra e recebimento do bem, para
depois lidar com sua conservação, manutenção ou, quando for o caso, alienação.
Adicionalmente a respeito de recursos patrimoniais, Martins e Alt (2003, p.6) afirmam
que, o “patrimônio pode ser conceituado como o conjunto de bens, valores, direitos e obrigações
de uma pessoa física ou jurídica que possa ser avaliado pecuniariamente e que seja utilizado na
consecução de seus objetivos sociais”.
Pode ser considerado como ‘recurso’ tudo aquilo que gera, ou tem a capacidade de gerar
riqueza, no sentido econômico do termo, podendo ser capital, terra ou prestações de serviço
(Martins; Alt, 2003).
A administração dos recursos patrimoniais é um ponto vital para as empresas. Conforme
(Bertaglia, 2006), a gestão dos materiais e do patrimônio das empresas compreende atividades
desenvolvidas, tanto de forma centralizada ou independente, e tem como objetivo que as
necessidades dos diversos departamentos empresariais sejam supridas, de forma que esses
possam desempenhar normalmente as suas respectivas atribuições.
Uma das principais funções dos administradores é o gerenciamento dos recursos das
empresas, e esse fator é essencial, pois trata de materiais, patrimônio, capital e pessoas. Martins
e Alt (2003, p. 4) afirmam que, “as empresas precisam e têm à sua disposição cinco tipos de
recursos: materiais, patrimoniais, de capital ou financeiros, humanos e tecnológicos”.
2.3 Tombamento
A palavra tombamento é de origem portuguesa e tem como significado fazer um registro
do patrimônio de alguém em livros específicos. Essa palavra é utilizada no sentido de registrar
esses bens e preservar que possam ser usufruídos por uma determinada comunidade ou pela
população.
O conceito de tombamento surgiu no Brasil por volta da década de 1980, com o Decreto
Nº. 25, de 30 de Novembro de 1937, que define o tombamento como uma forma de intervenção
na propriedade particular visando à proteção do patrimônio histórico e artístico nacional,
impondo sua preservação de acordo com regras adequadas a cada caso.
Dessa forma, o tombamento pode ser efetuado em bens móveis e imóveis de interesse
cultural/ambiental. A partir disso, no diz respeito a natureza jurídica do tombamento o DecretoLei n.º 25/37 prevê as espécies do mesmo, que são assim descritas:

a) de ofício: incide sobre bens públicos, ou seja, pertencentes à União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, a autoridade competente notifica a entidade a quem o bem pertence ou o tenha por
guarda;
b) voluntário: incide sobre bens privados, onde o proprietário requer a autoridade competente o
Tombamento ou atende a notificação desta;
c) compulsório: quando o proprietário não concorda com o tombamento. Instaura-se um
processo por via administrativa ou judiciária. Feita pelo poder público, mesmo contra a vontade
do proprietário. Se não houver contestação, o bem será inscrito no livro próprio, de acordo com
sua natureza;
d) definitivo: a sua realização segue todos os requisitos formais. É legal quanto aos aspectos
formais, classificação e identificação do bem Tombado. Faz-se a investigação histórica, científica
ou artística destinada a verificar se o bem contém os elementos culturais exigidos. Depois de
Tombado o bem, é obrigatória a averbação no registro imobiliário para que o tombamento possa
ser observado por todos, gerando, efeitos em relação a terceiros;
e) provisório: tem os mesmos efeitos que o definitivo, salvo, transcrição no registro de imóveis. O
processo não esta concluído, visa preservar o bem até a conclusão dos estudos, onde o
tombamento provisório será transformado em definitivo;
f) individual: que atinge um bem determinado;
g) geral: atinge uma universalidade de proprietários, todos os bens situados em um bairro ou
cidade, por exemplo.
Sendo assim, é notória a importância do tombamento para a preservação dos bens que
são de interesse de todos que podem desfrutar desses bens públicos.
2.4. Processo de tombo
A partir das definições e leis que regem a área de tombamento esse tópico irá descrever
como ocorre todo esse processo. Para que um bem possa enfim ser inscrito em um livro de
tombo ou em um sistema informatizado é preciso que algumas etapas sejam cumpridas.
Inicialmente é preciso que ocorra a identificação do material, descrever todas as suas
características para então definir um modelo de codificação. Uma das atividades mais relevantes
na área de administração dos recursos patrimoniais é o registro e controle de todos os bens
patrimoniais da empresa. Para que esse processo possa desenvolver-se da melhor forma
possível, é necessário que ocorra a classificação e codificação de todos os bens pertencentes à
empresa.

De acordo com Santos (1997), as etapas para a administração de materiais podem ser
usadas como um paralelo para as atividades de administração patrimonial, e estão divididas em
classificação e codificação, etapa em que os bens são agrupados de acordo com a categoria. Em
função de uma boa classificação do material, poderemos partir para a codificação do mesmo, ou
seja, representar todas as informações necessárias, suficientes e desejadas por meio de números
e/ou letras com base em toda a classificação obtida do material (DIAS, 1995, p. 177).
A codificação, ou identificação do bem, é denominada como a etapa em que o bem
receberá um registro conforme os critérios adotados pela empresa. Segundo Santos (1997, p.
130), “os sistemas informatizados oferecem inúmeras facilidades principalmente no que diz
respeito a um controle mais eficaz dos bens do imobilizado, uma vez que sua falta poderá
acarretar um aumento na carga tributária”. Na maioria dos casos é utilizada uma numeração
sequencial. Santos, 1997, p. 36 afirma que “O número de registro atribuído a um bem também é
conhecido como: número de identificação, código de identificação, número de inscrição, número
de registro, número de controle patrimonial, número de inventário, número de tombamento
etc.” Além disso, Santos (1997) afirma que no bem identificado se utiliza uma plaqueta de
alumínio como número de identificação. Se a identificação for por código de barras, são
utilizadas etiquetas auto-adesivas.
Dessa forma, a codificação é feita através do processo de marcação numérica, mediante
fixação de plaqueta, etiqueta ou carimbo identificador, para tombamento, registro e controle do
bem patrimonial.
3 Metodologia
3.1 Caracterização da pesquisa
Concernente aos procedimentos metodológicos, este trabalho se caracteriza por uma
pesquisa de natureza aplicada, que é definida por (Da Silva, Menezes 2001) como uma pesquisa
que “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas
específicos. Envolve verdade e interesses locais.”
Além disso, em relação ao objetivo da pesquisa, a metodologia adotada pela pesquisa é
exploratória no sentido de buscar conhecer com maior profundidade o assunto (Beuren, 2003 &
Malhotra, 2001).
Dessa forma, a abordagem utilizada foi qualitativa que (Da Silva, Menezes 2001) descreve
como uma abordagem que não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. A pesquisa
também é considerada descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados
indutivamente. No que diz respeito aos procedimentos técnicos foi utilizado um estudo de caso

no almoxarifado do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia (IFRN) no Campus de São Gonçalo
do Amarante no período de setembro a dezembro de 2013.

4 Análise e discussão dos resultados
Após visitas técnicas realizadas ao almoxarifado e entrevistas com o responsável pelo
setor, foi observado como é realizado o processo de tombamento na instituição. O processo
inicia-se no recebimento do bem e logo em seguida na maioria dos casos o bem é tombado
através de um código gerado pelo sistema SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública),
que converge com o observado por Santos (1997), que os sistemas informatizados são mais
eficazes. Esse sistema é responsável pelo controle de estoque dos almoxarifados do IFRN. Em
seguida é gerada a etiqueta que possui o código de identificação do bem, que está de acordo
com o que Santos (1997) afirma a respeito de etiquetas auto-adesivas, com o código de
identificação do bem, para então ser realizado o processo de tombo. Esse processo de tombo
está descrito na figura 03 a seguir.

Figura 03 – Processo de tombo no IFRN-SGA.

Figura 04 – Material com etiqueta de tombo.

Figura 05 – Material sem etiqueta de tombo.

Entretanto, é possível identificar alguns gargalos no processo de tombamento e após o
mesmo. Uma dificuldade encontrada está relacionada ao fato de alguns materiais que estão
estocados nos corredores da instituição devido a falta de um local para armazenamento e
também ao fato de que os locais que estes materiais serão instalados ainda não estarem prontos.
Ex: ainda existem em média 640 cadeiras e 800 longarinas que devem passar pelo processo de
tombo, entretanto os locais onde ficarão as mesmas não estão finalizados. Por outro lado, é
necessário que estes materiais sejam tombados provisoriamente, a fim de propiciar um controle.
Além disso, outras dificuldades foram identificadas após realizado o tombo nos bens da
instituição. Em muitos casos alunos retiram a etiqueta que contém o código de identificação do
tombo dificultando o controle e a identificação em qual local se encontra aquele material. Outra
dificuldade enfrentada pelo responsável do setor é o deslocamento dos materiais sem o aviso
prévio aos que trabalham no almoxarifado, o que dificulta localizar para onde o material foi
deslocado.
Dessa forma, de uma forma geral é notório que o processo de tombo no IFRN está de
acordo com o que a literatura propõe. Entretanto, gargalos foram identificados e é preciso que
sejam analisados e tomadas providências a fim de minimizar esses problemas que afetam o
processo de tombo e após a realização do mesmo.
5 Conclusão
Esta pesquisa teve como objetivo principal avaliar o processo de tombamento em uma
instituição de ensino federal a partir de um estudo de caso em seu almoxarifado. Portanto após
serem realizadas as visitas técnicas pode-se chegar a alguns resultados.
Após a análise dos resultados, observou-se que o objetivo da pesquisa foi alcançado com
êxito. Visto que, o processo de tombamento foi descrito e identificado gargalos que podem ser

analisados a fim de serem minimizados. Foi observado que ainda na instituição em média 640
cadeiras e 800 longarinas ainda não se encontram tombadas. Também foi identificado que
existem materiais que estão estocados provisoriamente no IFRN, que necessitam de um tombo
provisório.
Dessa forma, de uma maneira geral o processo de tombamento no IFRN converge com o
proposto na literatura pois foram identificadas semelhanças com o alguns autores afirmam,
entretanto como todo processo, é preciso que se busque um melhoramento contínuo a fim de
eliminar ou diminuir alguns gargalos que ainda estão presentes nesse processo.
A presente pesquisa poderá contribuir para estudos futuros, visto que, poucos são os
periódicos que discorrem sobre a temática de almoxarifados e principalmente o processo de
tombo.

6 Referências
AGUIAR, Hélio José Reis; SOUZA, Simone de; SIMÃO, Flávio Pavesi. Gestão Estratégica de
Estoques – um Estudo em Grupo de Empresas do Setor de Móveis. VII SEGeT – Simpósio de
Excelência em Gestão e Tecnologia – 2010.
BARROS, Carlina Rocha de Almeida. O Tombamento e suas implicações gerais do Decreto-Lei Nº
25 à Constituição de 1988. Cadernos PPG-AU/UFBA, Vol. 7, No 1 (2008).
BERTAGLIA. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, São Paulo: Saraiva, 2006.
BEUREN, Ilse Maria. (Org.). Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade. Teoria e
prática. São Paulo: Atlas, 2003.
CASTRO, Sônia Rabello de. O estado na preservação de bens culturais: o tombamento. Rio de
Janeiro: Renovar, 1991.
DIAS, Marco A.. Administração de materiais: uma abordagem logística. 4. ed. São Paulo: Atlas,
1996.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1996.
LOPES, A. S., SOUZA, E. R., MORAES, M. L.; Gestão Estratégica de Recursos Materiais: um
enfoque prático, Ed. Fundo de Cultura, 2006.
MARTINS, Petrônio Garcia; CAMPOS, Paulo Renato (Alt). Administração de materiais e recursos
patrimoniais. São Paulo: Saraiva, 2000.
PAOLESCHI, Bruno, Almoxarifado e Gestão De Estoques - Do Recebimento Guarda e
Expedição a Distribuição do Estoque, São Paulo: ERICA 2010.
ROMITO, Paulo Roberto; SILVA, Sebastião da. Gestão de Estoques: um Estudo em Empresa de
Comércio Varejista. VIII SEGeT – Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia – 2011.

SANTOS, Gerson dos. Administração patrimonial. Florianópolis: Papa- Livro, 1997.
SANTOS, Gerson dos. Gestão de Almoxarifado. 1ª CIP, SC, 2001.
SILVA, Renaud B. da. Administração de Material – Teoria e Prática. 2ª edição, ABAM, RJ, 1986.
VIANA, João José. Administração de Matérias. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.
WRASSE, Lílian; GOEBEL, Márcio Alberto. A administração patrimonial no contexto de um grupo
de congregações religiosas. Campus de Toledo, volume VI – Nº 6 – 2007, p. 139-157.

CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA AQUAPÔNICO SUSTENTÁVEL SIMPLIFICADO PARA A
PRODUÇÃO DE PEIXES E HORTALIÇAS EM PEQUENA ESCALA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NA
REGIÃO DE ITAPETINGA.
2

1

R. S. Amorim (IC)¹ ; F. M. Souza (PQ)
2
Instituto Federal Baiano (IFBAIANO) - Campus Itapetinga, Instituto Federal Baiano (IFBAIANO) - Campus
Itapetinga, Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR) – Vitória da Conquista
e-mail: flavio.souza@itapetinga.ifbaiano.edu.br

(IC) Iniciação Científica (PQ) Pesquisador

RESUMO
Devido à falta de água em diversas regiões, nos
dias atuais, é extremamente importante buscar novas
formas
de
reutilização,
principalmente
o
reaproveitamento de águas residuárias. Este projeto
trata-se da importância da criação de peixes
(piscicultura) em um sistema intensivo, com recirculação
total da água de cultivo em um curto período, associado
à produção de hortaliças (hidropônia). O sistema
oferece inúmeras vantagens como: baixo custo de
instalação, grande economia de água em comparação ao
plantio tradicional, maior produção de hortaliças e
peixes em menor tempo de cultivo, além de impedir que

os dejetos da piscicultura sejam jogados no meio
ambiente por conta da recirculação total da água,
adquirindo assim um alimento totalmente orgânico de
boa qualidade e livre de agrotóxicos. A agricultura
familiar foi o principal foco de orientação para a
implantação deste sistema sustentável. Assim, este
projeto buscou construir um sistema aquapônico
simplificado e posterior divulgação para os pequenos
produtores familiares da região de Itapetinga
destacando a sua viabilidade de implantação além de
oferecer aos alunos do Campus o contato com a
agricultura sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: Aquaponia, sustentabilidade, piscicultura, agricultura familiar.

CONSTRUCTION OF A SIMPLIFIED SYSTEM AQUAPÔNICO SUSTAINABLE FOR THE PRODUCTION
OF FISH AND VEGETABLES IN SMALL SCALE FARMING FAMILY IN THE REGION OF ITAPETINGA.
Due to lack of water in various regions,
nowadays, it is extremely important to seek new ways to
reuse, especially the reuse of wastewater. This design
comes from the importance of fish farming
(aquaculture) in an intensive system with total
recirculation of water in a short cultivation period,
associated with the production of vegetables
(hydroponics). The system offers numerous advantages
such as: low installation cost, large water savings
compared to traditional planting, increased production
of vegetables and fish in less time farming, and prevent

the waste of fish farming to be thrown into the
environment due to the Total water recirculation, thus
acquiring a totally organic food of good quality and free
of pesticides. Family farming was the main focus of
guidance for sustainable deployment of this system.
Thus, this project sought to build a simplified
aquapônico system and subsequent dissemination to
small family farmers in the region Itapetinga highlighting
its feasibility of implementation as well as provide
students with the campus contact with sustainable
agriculture.

KEY-WORDS: Aquaponics, Sustainability, Pisciculture, family farming.

CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA AQUAPÔNICO SUSTENTÁVEL SIMPLIFICADO PARA A
PRODUÇÃO DE PEIXES E HORTALIÇAS EM PEQUENA ESCALA PARA AGRICULTURA
FAMILIAR NA REGIÃO DE ITAPETINGA.
INTRODUÇÃO
Diante da carência de água no semiárido brasileiro, estudos e divulgações sobre
a sustentabilidade na agricultura são extremamente necessários. O semiárido
brasileiro é o mais chuvoso do mundo, porém, as chuvas são irregulares no tempo e
espaço. Além disso, a quantidade de chuva que cai é menor do que o índice de
evaporação, que é de 3 mil mm/ano, ou seja, a evaporação é três vezes maior do que a
de chuva que cai (FERREIRA, et al. 2013).
Atualmente 67% das famílias rurais nos estados que compõem o semiárido não
possuem acesso à rede geral de abastecimento de água, sendo que 43% utilizam poços
ou nascentes, e 24% utilizam outras formas de acessar a água (IBGE, 2007).
Os agricultores familiares são a parcela da sociedade mais atingida por esses
efeitos, isso significa que as famílias precisam se preparar para a chegada da chuva. Ter
reservatórios para captar e armazenar água é fundamental para garantir segurança
hídrica no período de estiagem.
Nessa região, predominam sistemas de produção agrícola, desenvolvidos em
unidades de superfície limitada, de eficiência baixa, caracterizando, uma economia de
subsistência, em que boa parte da produção se destina ao auto-consumo e o
excedente, quando existe, é vendido por muito pouco e com baixa qualidade dos
produtos (EMBRAPA, 1999).
Segundo Silva et al. (1995) na situação atual de crise e em função da fragilidade
do ecossistema semiárido, as atividades agropecuária desenvolvidas não garantem
mais a renda indispensável dos agricultores familiares, caracterizando-se, uma situação
de extrema vulnerabilidade e insustentabilidade dos atuais sistemas de produção
dependentes de chuva.
A aquapônia ou sistema aquapônico é o resultado da interligação entre dois
sistemas muito conhecidos: a hidropônia e a aquicultura. Este modelo conta com a
aplicação de conceitos e técnicas comuns a estes sistemas.
Através desta interligação, é possível num sistema fechado gerar dois produtos
finais: peixes e hortaliças. Este processo ocorre devido à simbiose entre peixes, plantas
e bactérias (QUILLERÉ, et. al. 1995), em que os nutrientes necessários ao crescimento
dos vegetais são fornecidos nas excretas e outros resíduos metabólicos dos peixes.
Os sólidos excretados pelos peixes, juntamente com os resíduos de alimentos
não ingeridos, são metabolizados pelas bactérias presentes na água, as quais
consomem oxigênio e produzem a amônia (CRIVELENTI, et. al. 2005). Esta, inodora e
incolor, pode levar os peixes à morte devida sua grande toxicidade (Sipauba-Tavares et
al., 2002; Al-Hafedh et al.,2003). A destoxificação da amônia é obtida pelo processo de
nitrificação com uso de biofiltro, no qual, de acordo com Timmons, M, e T. Losordo
(1994), a amônia é transformada em nitrito e depois em nitrato por ação bacteriana,
sendo este último o produto final, não tóxico, sendo absorvido pelos vegetais.

Ao término deste ciclo, a água que volta ao tanque de criação é uma água limpa
e de baixa concentração de impurezas. Assim, o ambiente torna-se equilibrado, com
condições similares às que a natureza proporciona (Bialli. P. A, e Cruz. L.D, 2012),
porém sob o controle e a responsabilidade do produtor, de forma sustentável.
É fundamental a divulgação de pesquisas nessa área, para gerar inovações
agronômicas, e proporcionar a agricultores familiares e pessoas de baixa renda,
oportunidades de se obter alimentos saudáveis, para consumo e comercialização, de
baixos custos e maior produção, economizando grande parte da água potável,
evitando a dependência da chuva e elevando a renda de famílias carentes, no
semiárido brasileiro.
O projeto visou à sustentabilidade e a boa produtividade agrícola, apresentouse como uma alternativa viável para o cultivo de hortaliças associada à piscicultura,
onde estudos e divulgação sobre sustentabilidade agrícola se mostram necessários
para reforçar o caráter sustentável da produção de hortaliças no município de
Itapetinga, BA.
METODOLOGIA
O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Baiano - Campus Itapetinga, cidade situada no interior da Bahia há 562 km
da capital, com temperatura média anual de 27°C, e altitude de 268m, realizado em
duas etapas.
Primeira etapa - Construção do sistema.
A construção do sistema aquapônico baseou-se seguindo o modelo hidropônico
de NFT (técnica do filme nutriente), onde se resume em uma técnica de cultivo em
água, no qual as plantas crescem tendo o seu sistema radicular dentro de um canal ou
canaleta (paredes impermeáveis) através do qual circula uma solução nutritiva (água
da piscicultura) com o uso de uma pequena bomba. Este sistema está representado na
ilustração abaixo, bem como sua descrição.

Figura 1 – Modelo do sistema. Fonte: Elaborada pelo autor.

1 – Bomba submersa.
2 – Biofiltro (substrato).
3 – Sifão.

4 – Perfis Hidropônicos.
5 – Tanque de peixes.
6 – Tubos e conexões PVC.

Segunda etapa – Divulgação à comunidade externa.
A divulgação foi realizada em três momentos de aproximadamente 2 horas ao total:
Primeiro, os pequenos produtores familiares foram levados para assistir uma palestra
introdutória a respeito da tecnologia aplicada no sistema. Após, estes foram convidados a visitar
a horta do campus, com o objetivo de estabelecer um comparativo entre as hortaliças cultivadas
em ambos os sistemas. Por fim, os pequenos produtores seguiram para visitação do sistema
aquapônico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Da Construção:
Com o tanque de 500 litros posicionado, foram erguidas colunas de madeira sobre este
tanque para a sustentação do Bio-filtro, assim como promover sombra para evitar o
aquecimento da água no tanque.
Após as colunas posicionadas, foram efetuados processos de nivelamentos. Para os canos
onde foram cultivadas as hortaliças, foi imposta uma inclinação de 2% com o intuito de
oferecer uma vazão suficientemente adequada para este tipo de sistema.
Calculou-se também o espaçamento entre plantas: No mesmo cano, utilizou-se uma
distancia de 30 cm entre cada planta, e 30 cm no espaçamento entre os canos paralelos
resultando em 900 cm² para cada planta.

A

B

Figura 2 – A - Furação das canaletas de cultivo; B - Canaletas furadas no devido lugar.

Para construção do Bio-filtro, utilizou-se argila expandida juntamente com britas de
tamanho médio dentro de duas caixas conectadas de 24 litros cada. Uma bomba submersa de
2500 litros por hora foi usada para bombear àgua do tanque para o Bio-filtro.

Figura 3 – Bio-Filtro visto de cima e registros.

Utilizaram-se também registros para cada seguimento de canos, com o objetivo de
controlar a vazão e tornar o fluxo adequado e equalizado de maneira uniforme para todas as
canaletas. Materiais recicláveis também foram utilizados no sistema, como a garrafa PET por
exemplo.

Figura 4 – PET usado na captura da água.

Das Espécies utilizadas:
Para a piscicultura foi utilizada a Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) e a hortaliça
Alface (Lactuca Sativa) de cultivar “elba”. Foram doadas 15 Tilápias do Nilo com uma média de
peso de aproximadamente 200 gramas, pela Associação de Psicultores de Itapetinga, na qual
recebeu os envolvidos no projeto para uma visita técnica. Nesta visita, adiquiriu-se um breve
conhecimento sobre cuidados básicos com a qualidade da água no tanque, assim como
referências a cerca da ração utilizada para alimentação dos peixes, a fim de obter bons resultados
no ganho de peso ao final do experimento.
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Figura 5 – A - Visita à Associação de Piscicultores; B - Chegada dos peixes no tanque.

As mudas das hortaliças foram germinadas em espumas fenólicas, onde se mantem somente com
água até atingirem o tamanho ideal para então serem encaminhadas às canaletas do sistema.
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Figura 6 – A - Germinação das hortaliças primeiro dia; B – Germinção das hortaliças quinto dia.

Do Período experimental e avaliação do funcionamento do sistema:
Com os peixes adaptados ao novo habitat, as mudas germinadas nas espumas fenólicas
foram transplantadas com 15 dias para as canaletas. Também foram transplantadas algumas
mudas derivadas da horta do campus, porém devido ao stress hídrico do transplante não
apresentaram um desenvolvimento tão satisfatório quanto às mudas nas espumas. Foi
implantada também uma tela de sombreamento 50%, com o objetivo de diminuir a incidência
solar e evitar que a chuva forte prejudicasse as folhas enquanto pequenas.

Figura 7 – Alface 7 dias após transplante

O maior desafio do sistema durante o período experimental foi manter um bom e
constante funcionamento do Sifão, elemento extremamente importante encontrado dentro do
Bio-filtro, pois tem a função de regular os intervalos de caída da água, e devido à grande
quantidade de matéria orgânica, congestionavam-se os espaços de escoamento, causando falta
ou excesso de água nas canaletas de cultivo.

Figura 8 – Bio-filtro e Sifão.

Com 15 dias após o transplante, foi observado um desenvolvimento satisfatório das
hortaliças cultivadas (Figura 9), assim como um bom desempenho do Bio-filtro, o qual foi
determinante na qualidade da água do tanque e na conversão da amônia em nitrato.

Figura 9 – Alface do período experimental.

Em termos comerciais, a estética das folhas das alfaces é uma característica decisiva no
momento da venda. Os alfaces aquapônicos demonstraram tonalidades de verde mais intensa
em comparação às produzidas tradicionalmente. Como não houve contato direto com o solo
durante o desenvolvimento, muitas pragas e doenças comuns ao cultivo tradicional foram
evitadas. As folhas não apresentaram manchas ocasionadas pela insolação ou déficit hídrico.

Figura 10 – Alface cultivada em 30 dias.

Da Divulgação à comunidade externa:
A divulgação foi realizada em três momentos com tempo total de aproximadamente 2
horas de exposição.
• No Primeiro momento, os pequenos produtores familiares assistiram à uma palestra
introdutória a respeito da tecnologia aquapônica aplicada no modelo experimental.
Também foram distribuídos folders explicando o passo-a-passo do funcionamento do
sistema e sua viabilidade de implantação. Participaram da palestra 18 associados da
Piscicultura Comunitária de Itapetinga, bem como, representantes das Secretárias de
Meio Ambiente, de Agricultura e de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Itapetinga.
Alguns Servidores e Estudantes do curso Técnico em Agropecuária do IF Baiano também
interagiram na apresentação da palestra. A figura 18 mostra o nível de interesse pelo
conhecimento da tecnologia apresentada, compactuando com a questão da relação
Instituto – Comunidade.

Figura 11 – Palestra introdutória.

• No segundo momento, todos os participantes da palestra foram convidados a se dirigir a
horta experimental do campus onde os responsáveis pelo setor apresentaram o meio de
cultivo utilizado, mostrando os benefícios e as dificuldades do cultivo no solo,
principalmente devido ao clima e disponibilidade de água. Esta exposição auxiliou na
promoção de uma relação comparativa com o meio de produção aquapônica que seria
apresentada do terceiro momento.

Figura 12 – Exposição da horta do campus para relação comparativa.
• No terceiro momento, fora exibido o sistema aquapônico em funcionamento. Todos os
participantes observaram a tecnologia aplicada com resultados satisfatórios em termos
estéticos de qualidade do produto. O sistema foi explicado detalhadamente para um bom
entendimento dos ouvintes. O sistema foi desmontado durante a exibição, onde cada
parâmetro, para eficiência do meio de produção, obtivesse o maior nível de
compreensão.

Figura 13 – Exibição do sistema aquapônico.

Figura 14 – Envolvidos no projeto, reunidos para foto.

CONCLUSÃO

As atividades de extensão são sumamente importantes para a integração InstitutoComunidade. Com a aplicação do Sistema Aquapônico Sustentável foi perceptível a necessidade
de auxílio técnico especializado com atuação na comunidade, eles anseiam por conhecimento e
tecnologias que facilitem sua mão de obra e ao mesmo tempo proporcionem maior
produtividade.
O sistema aquapônico apresentou resultados satisfatórios para a produção da Alface e na
qualidade a água do tanque dos peixes. Permitindo a inserção da tecnologia de recirculação da
água de criação da piscicultura intensiva. Neste sistema o reuso da água permite uma economia
de cerca de 90% em relação ao meio hidropônico convencional.
Com a observação do sistema em funcionamento, os associados da piscicultura
comunitária perceberam que poderiam ampliar seus meios de produção, introduzindo caminhos
com aspectos sustentáveis e com elevada eficiência produtiva.
Outro fator peculiar observado é a qualidade do aspecto estético das folhas da Alface
cultivada, elas apresentavam folhas com uma tonalidade de verde mais intenso, caracterizando
melhor aceitação comercial em relação às cultivadas no solo.
O projeto foi executado de maneira eficaz com a participação da comunidade interna e
externa do IF Baiano, ampliando os horizontes da Sustentabilidade e promovendo o
direcionamento mais claro do papel dos Técnicos em Agropecuária no mundo atual.
O IF Baiano Campus Itapetinga é uma Instituição de construção de saberes que
possibilitem o desenvolvimento socioeconômico do território de identidade da microrregião de
Itapetinga, portanto com a implantação de meios de produção com finalidades semelhantes ao
sistema aquapônico é permitido aos pequenos produtores agregar valor aos seus produtos com
viés sustentável.
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RESUMO
A preocupação com o controle de contaminantes em
águas é de extrema relevância, pois nestes locais por
vezes são captadas águas para abastecimento público, o
que interfere diretamente no custo do tratamento.
Dessa forma, verifica-se a importância de estudos que
promovam a manutenção e a prevenção da qualidade
ambiental em ecossistemas aquáticos. O trabalho
avaliou alguns aspectos físico-químicos do médio curso
da bacia hidrográfica do rio Mearim na parte
correspondente ao município de Pedreiras (Ma), onde,
por meio de uma análise quantitativa, através de um
equipamento multi parâmetro, avaliou-se in loco, em

três pontos distintos, os seguintes parâmetros:
temperatura, pH, oxigênio dissolvido, sólidos totais
dissolvidos, salinidade e condutividade elétrica. Análise
laboratorial também foi realizada, sendo avaliados,
dureza cálcica e teor de ferro, outros parâmetros foram
avaliados por análise-percepção, sendo eles, sólidos
objetáveis, cor, odor, óleos e graxas. Como resposta aos
resultados obtidos, recomenda-se estudos ambientais
mais detalhados e monitoramento permanente.
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ANALYSIS OF PHYSICAL AND CHEMICAL ASPECTS OF COURSE THE MIDDLE RIVER BASIN
MEARIM- PEDREIRAS (MA)
ABSTRACT
The concern with the control of contaminants in water is
extremely important, because in these places
sometimes water for public supply, which directly
influences the cost of treatment are captured. Thus,
there is the importance of studies that promote the
maintenance and prevention of environmental quality in
aquatic ecosystems. The study evaluated some
physicochemical the middle reaches of the watershed of
the river Mearim corresponding to the municipality of
Quarries ( Ma ) part , where , through a quantitative
analysis aspects through a multi parameter equipment

was evaluated in situ, at three different points, the
following parameters: temperature, pH, dissolved
oxygen, total dissolved solids, salinity and electrical
conductivity . Laboratory analysis was also performed
and evaluated calcium hardness and iron content, other
parameters were evaluated by analysis-perception,
namely, solid objectionable color, odor, oil and grease.
In response to the results obtained, it is recommended
that more detailed environmental studies and ongoing
monitoring.
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ANÁLISE DE ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS DO MÉDIO CURSO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
MEARIM – PEDREIRAS (MA)
1. INTRODUÇÃO
A preocupação ambiental tornou-se um tema frequente e atual, a diminuição de cobertura
vegetal, contaminação do solo e corpos hídricos ocasionados principalmente pelo crescimento
desordenado das cidades que acarretou em inúmeros impactos negativos que atingiram
proporções que em muitos casos, irreversíveis. Tais impactos são refletidos diretamente na
qualidade de vida da população mundial, porém, os maiores são ocasionados ao meio natural,
como a extinção em massa da biodiversidade, poluição, contaminação e diminuição dos níveis de
qualidade ambiental.
O rápido e intenso processo de interferência do homem nos ecossistemas tem agravado
inúmeros problemas ambientais que, consequentemente, tem repercutido de forma direta no
equilíbrio das paisagens e na vida das populações. Um exemplo são os ecossistemas aquáticos
continentais, atualmente vulneráveis as atividades antrópicas que visam um desenvolvimento
não sustentável (RODGHER, et al., 2002).
A preocupação com o controle de contaminantes em águas é de extrema significância, pois
nestes locais por vezes são captadas águas para abastecimento público, o que interfere
diretamente no custo do tratamento, bem como utilizadas para irrigação, paisagismo, recreação
e uso industrial. Assim com rios lagos, lagoas, praias e outros mananciais são rotineiramente de
contato primário ao homem e quando contaminados, podem ocasionar uma série de patologias
aos seres humanos, assim como interferindo também nos fluxos biológicos existentes em
ambientes aquáticos. No Brasil, existem portarias e resoluções que regem o controle de
lançamentos de efluentes em águas naturais, bem como estabelecem enquadramento aos
corpos hídricos de acordo com suas características e utilizações.
O Brasil possui 2,8% da população do planeta e dispõe de 12% da água doce superficial da terra,
além de amplas reservas subterrâneas, sendo um dos países mais contemplados em termos de
recursos hídricos. No Nordeste, com 29% da população brasileira, conta com 3% desta
disponibilidade (CAPES, 2012).
O Maranhão detém grandes potencialidades de recursos hídricos, o que destaca o Estado no
Brasil e no Mundo, tendo em vista as grandes problemáticas mundiais decorrentes da escassez
de água. De acordo com Leite (2011) 97,2% das águas do Estado do Maranhão são subterrâneas
e somente 2,8% são águas superficiais, assim a utilização de águas subterrâneas para
abastecimento público, necessita-se de tecnologias, que tornam o custo da captação mais
elevado em relação às águas superficiais. Com disponibilidade inferior, as águas superficiais
necessitam de controles adequados, principalmente ao relacionado ao lançamento de efluentes
que interfere diretamente no tratamento e distribuição da água.
IMARH (2011) destaca que o conhecimento das condições hídricas de uma região é de suma
importância para o planejamento de várias atividades humanas, pois exerce uma grande
influência em todos os ciclos de vida. A deficiência hídrica, em termos de quantidade e

qualitativamente, normalmente compromete os processos bioquímicos e fisiológicos das plantas
e animais, podendo retardar consideravelmente o seu desenvolvimento.
A água para ser consumida pelo homem não pode conter substâncias dissolvidas em níveis
tóxicos e nem transportar em suspensão microorganismos patogênicos capazes de provocar
doenças (MOUCHREK, 2005). Uma forma de avaliar a qualidade da água é através das análises
físico-químicas e microbiológicas e que no Brasil, existem padrões de potabilidade regidos por
portarias e resoluções legais, que dão subsídios para avaliar níveis de qualidade para água.
O enquadramento dos corpos de água deve estar baseado não necessariamente no seu estado
atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir para atender as necessidades da
comunidade [...] (CONAMA 357, 2005). Dessa forma, a Constituição Federal e a Lei n° 6.938, de
31 de agosto de 1981, visam controlar o lançamento no meio ambiente de poluentes em níveis
nocivos ou perigosos para os seres humanos e outras formas de vida, dessa forma verifica-se a
grande importância de estudos que visem e promovam a manutenção e a prevenção da
qualidade ambiental em ecossistemas aquáticos. Nesses termos, este trabalho visa avaliar
aspectos fisíco-químicos do médio curso da Bacia hidrográfica do Mearim, tendo em vista sua
importâcia social, econômica e ambiental.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
• Caracterização da Área de Estudo
O rio Mearim nasce nas encostas setentrionais da Serra da Menina, em altitudes de 400 m
próximos ao lugar denominado Morro Vermelho, no extremo Sul do município de Grajaú.
Deságua no oceano Atlântico, pela baia de São Marcos, a Oeste da Ilha de São Luis no lugar
denominado Tejucupana, 24 Km após a confluência com o rio Pindaré (FEITOSA, 1983).
A bacia do rio Mearim possui uma área de 99.058,68 km², considerando-se que o Pindaré
deságua apenas 20 km de sua foz, na região da Baixada Maranhense e, o rio Grajaú, que flui para
o Mearim na área do Golfão Maranhense através do canal de Rigó (ANA, 2011).
O rio possui extensão de aproximadamente 930 km na direção sudoeste-nordeste, até
Esperantinópolis, onde após receber a contribuição do rio Flores, direciona-se para o norte do
Estado, até desembocar na baia de São Marcos, entre os municípios de São Luís (Capital do
Estado) e Alcântara. Esta é a maior bacia do Estado, cuja área representa 29,84% do território
maranhense, onde estão localizados mais de sessenta municípios (IMARH, 2011).
• Execução
Em único dia, foi realizado estudo de campo na Bacia do Rio Mearim, abrangendo o médio curso
do rio, localizado no município de Pedreiras (Ma) a fim de caracterizar danos ambientais
realizando análises físico-químicas em três pontos específicos: no centro do manancial a
aproximadamente 50 cm de profundidade, em direção contrária a corrente d’água (Figura 1),
assim denominados de P1 (local próximo à área de contado primário/área para banho); P2 (Local

próximo à captação para abastecimento público); P3 (Foz do rio São Francisco/divisa entre o rio
São Francisco e o Mearim). O trabalho foi dividido em etapas, onde no primeiro momento,
realizou-se levantamento bibliográfico nas principais referências que abordavam a temática para
subsidiar e fundamentar o estudo.

Figura 1. Pontos de coleta para analise: P1 (Próximo à área de Banho); P2 (Próximo à área de
captação de água para abastecimento público); P3 (Foz do rio São Francisco).
Após embasamento teórico, iniciou-se o estudo de campo (rio), por meio de uma embarcação; as
amostras foram coletadas na parte central do médio curso do rio e análises físico-químicas de
temperatura, pH, condutividade elétrica, OD (Oxigênio Dissolvido), sólidos totais dissolvidos
(TDS) e salinidade, estes foram realizadas in loco com o auxílio de um Kit Multiparâmetro
(HANNA HI 9828), análises a qual não tiveram a viabilidade de serem analisadas in loco, foram
transportada à Universidade Federa do Maranhão para análise laboratorial de cálcio, magnésio e
teor de ferro, também analisou-se aspectos referentes a sólidos objetáveis de origem antrópica,
cor, odor, óleos e graxas. Para análise de cálcio e magnésio, utilizou-se a técnica de titulação
complexométrica e teor de ferro a espectroscopia de UV-vis, sólidos objetáveis de origem
antrópica, cor, odor, óleos e graxas foram por análise-percepção.
Todos os dados obtidos foram compilados, tabulados e seus níveis comparados com os
recomendados pela resolução CONAMA n°357 de março de 2005, que dispõem sobre o
enquadramento de corpos hídricos e controle de lançamento de efluentes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Todos os parâmetros físico-químicos estudados e valores diagnosticados nos três pontos de
coleta são expressos quantitativamente na Tabela 1. As peculiaridades de cada parâmetro e seus
respectivos resultados estão discutidos e distribuídos em tópicos distintos, avaliando seus efeitos
no corpo hídrico e suas inter-relações com o meio o qual está inserido.
Tabela 1. Parâmetros Físico-Químicos na Bacia Hidrográfica do Mearim, no município de
Pedreiras - Maranhão
RIO MEARIM – PEDREIRAS - MARANHÃO
Parâmetro

Ponto 1

Ponto 2

Ponto 3

Temperatura (ºC)

30,61

30,53

30,08

pH

6,71

6,8

6,84

OD (ml/l)

3,25

2,99

6,08

62

46

150

Salinidade (%)

0,06

0,04

1,03

Condutividade (µS cm -1)

124

93

182

Cálcio (mg/L)

18

21

32

Magnésio (mg/L)

12

13,8

18,5

0,45

0,38

0,41

Sólidos Objetáveis

Ausente*

Ausente*

Presente

Cor

Presente

Presente

Presente

Odor

Ausente*

Ausente*

Ausente*

Óleos e Graxas

Ausente*

Ausente*

Ausente*

TDS

Ferro (mg/L)

(*visualmente não perceptível)

Fonte - Dados da Pesquisa (2013)

• Temperatura
A temperatura das águas, dos pontos estudados, apresenta valores próximos entre 30,61 e
30,08° C, sendo estes valores máximos e mínimos, respectivamente. Entre a primeira e a última
coleta, a variação de temperatura foi de 0,53° C; a segunda medida demonstrou uma pequena

variação, sendo a temperatura média de 30,4°C para as águas do rio no momento de coleta.
A luz solar é a principal fonte de aquecimento das águas naturais, além de ter um efeito tóxico
direto, a temperatura afeta a solubilidade e a toxicidade de muitos outros parâmetros, como
oxigênio dissolvido, pH, salinidade, bem como é agente limitante para a sobrevivência de
organismos aquáticos.
• pH
A influência do pH sobre os ecossistemas aquáticos naturais dá-se diretamente 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 os metais pesados, além de exercer efeitos sobre a solubilidade de
nutrientes.
Nos pontos estudados, os resultados de pH indicaram uma água levemente ácida próximo ao
neutro, cujos valores encontram-se entre 6,71 e 6,84, apresentando um valor médio de 6,78.
Segundo a Resolução CONAMA, o pH de ambientes aquáticos de origem natural deve esta entre
6 e 9, neste sentido se comparados com essa Resolução todos os três pontos estão dentro dos
valores recomendados.
• Oxigênio dissolvido (OD)
O oxigênio proveniente da atmosfera dissolve-se nas águas naturais, devido à diferença de
pressão parcial. Este mecanismo é regido pela Lei de Henry, que define a concentração de
saturação de um gás na água, em função da temperatura.
Uma adequada provisão de oxigênio dissolvido é essencial para a manutenção de processos de
autodepuração em sistemas aquáticos naturais. Os níveis de oxigênio dissolvido também indicam
a capacidade de um corpo d’água natural em manter a vida aquática.
A CONAMA, recomenda para essa classe de água (água doce) uma concentração maior que 6,0
mg/L de O 2 dissolvido em um corpo hídrico. Com base neste valor, apenas o P3 encontra-se
dentro desse limite (6,08 mg/L O 2 ). Estes níveis de O 2 , não são comuns, quando se trata de um
corpo hídrico, onde o fluxo d’água e constante e é esperada uma quantidade expressiva de O 2
dissolvido na água.
• Sólidos totais dissolvidos (TDS)
Com relação aos Sólidos Totais Dissolvidos (TDS) e seu padrão de potabilidade segundo a
CONAMA, o limite máximo permissível na água é de 500 mg/L. As águas com demasiado teor de
minerais dissolvidos devem ser encaradas como potencialmente corrosivas para os filtros e
outras partes da estrutura dos poços, mesmo abstraindo-se outras características das águas. O
valor máximo foi de 150,00 mg/L (P3) e mínimo de 46,0 no (P2); valores estes bem menores do
que o limite máximo estabelecido, estando todos em conformidade com a Resolução CONAMA
357/2005.

• Salinidade
A resolução CONAMA de N° 357/2005, que dispõem sobre o enquadramento dos corpos hídricos
com suas definições em seu Art. 2° para efeito desta Resolução classifica águas em doce, salobra
ou salina, com base na porcentagem de sais dissolvidos no corpo hídrico. Na Fígura 2 tem-se
essa classificação.
Fígura 2. Classificação dos corpos hídricos segundo a Resolução CONAMA N° 357/2005
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Fonte: Própria autoria, com base na classificação da CONAMA Nº 357/2005.

A salinidade é classicamente definida como a quantidade total de material sólido, em gramas,
contido em um quilograma de água do mar, onde todo o carbonato foi convertido a óxido, o
bromo e o iodo substituídos por cloro e toda a matéria orgânica foi completamente oxidada
(ALCÂNTARA, 2004).
Os valores diagnosticados nas análises no médio Mearim, segundo a CONAMA, enquadra-se
como água doce, pois estão abaixo de 5% que pode ser observado no Gráfico 7. O valor máximo
diagnosticado foi no Ponto 3 (P3), na foz do rio São Francisco em encontro com o rio Mearim,
sendo a salinidade igual a 1,03%. Esse valor pode ser explicado, pela sobrecarga de efluentes in
natura neste Ponto, que visivelmente encontram-se mais poluído e provavelmente mais
contaminado em relação aos demais Pontos estudados.
• Condutividade elétrica
Os íons presentes na água transformam-na num eletrólito capaz de conduzir a corrente elétrica.
A água quimicamente pura tem uma característica própria chamada de autoprotólise, que é a
capacidade de formar íons de si mesmo (H+) e (OH-). No entanto, a condutividade elétrica da
água é muito baixa, sendo considerada um bom isolante elétrico. Basta, porém, uma pequena
quantidade de mineral dissolvida para torná-la condutora, se esse se dissocia em cátions e

ânions. Quanto mais íons presentes, maior será a condutância. Para a potabilidade, não existem
critérios definidos de condutividade elétrica, sendo seus valores influenciados por outros
parâmetros como turbidez, salinidade e temperatura por exemplo.
A condutividade também fornece uma boa indicação das modificações na composição de uma
água, especialmente na sua concentração mineral, mas não fornece nenhuma indicação das
quantidades relativas dos vários componentes. A condutividade da água aumenta à medida que
mais sólidos dissolvidos são adicionados. Altos valores podem indicar características corrosivas
da água.
• Cálcio e Magnésio
O Cálcio (Ca) e o Magnésio (Mg), são elementos químicos, que estão naturalmente dispostos no
ambiente, porém grandes cargas advindas de efluentes domésticos, em quantidades expressivas
o qual o ambiente não é capaz de depurar, são responsáveis por alterações na qualidade das
águas, que servem como corpo receptor desses efluentes sem tratamento prévio, dessa forma
esses dois elementos ocasionam impactos diretos e indiretos em corpos d’águas. Quando
dispostos no ambiente de forma natural atuam para manutenção de ciclos biológicos e também
são nutrientes essenciais na alimentação humana e animal, onde seu equilíbrio no ambiente é
mantido naturalmente. A legislação especifica que o valor máximo do somatório dos dois
elementos não deve ser superior a 25 mg/L, neste sentido todos os pontos estão em não
conformidade com a resolução CONAMA Nº 357/2005. Estes valores podem ser justificados por
uma possível descarga de efluente ou características naturais do ambiente.
• Ferro
Segundo Oliveira, et al. (2003) apesar do organismo humano necessitar de até 19 mg de ferro por
dia, os padrões de potabilidade exigem que uma água de abastecimento público não ultrapasse
os 0,3 mg/L esse limite é o mesmo estabelecido pela CONAMA, 357. Este limite é estabelecido
em função de problemas estéticos relacionados à presença do ferro na água e do sabor ruim que
o ferro lhe confere. Os níveis de Ferro em mg/L nos pontos de estudo, todos encontram-se fora
do limite máximo recomendado pela resolução, estes níveis podem ter direta relação com
descarga de efluente e ou indicativos de processos erosivos, o qual o ferro é removido do solo e
incorporado a água do rio.
• Sólidos objetáveis
Os sólidos objetáveis em corpos d’águas de origem não naturais são indicadores de poluição e
degradação ambiental, a Resolução especifica que esse tipo de material deve esta “Não
Objetável”, ou seja, não deve está presente, são tolerados apenas os de origem natural. Neste
caso, apenas o ponto 3 foi visível de forma expressiva material sólido de origem antrópica, nos
indicando uma poluição e possível contaminação desse corpo hídrico.

• Cor – odor
Os parâmetros cor e odor na água têm relação com as partículas coloidais ou micro-organismos
em suspensão que determinam o aparecimento destes aspectos. Esses colóides provêm do
contato da água com substâncias orgânicas como folhas, frutos, madeira, etc., em estado de
decomposição ou da presença de compostos inorgânicos como o Ferro, Manganês e matérias
coradas em suspensão ou diluídas ou ainda microrganismos. Para efeito de legislação esses
quatro parâmetros devem está visualmente ausentes, dessa forma apenas o parâmetro “cor”,
está fora do estabelecido pela resolução em todos os pontos, entretanto devem-se levar em
consideração as o tipo de manancial (rio) e as características físicas do ambiente. Para Peixoto
(2008) uma água corada (presença de cor), além dos problemas que a cor provoca nas águas de
abastecimento público, também em certas indústrias pode causar perturbação na qualidade dos
produtos fabricados.
• Óleos e Graxas
Para a FUNASA (2006), também designados como matéria graxa, às gorduras e os óleos se
encontram presentes nos despejos domésticos e sua origem, em geral, se dá pelo uso de
manteiga, óleos vegetais, carnes, etc. Além disso, podem estar presentes nos despejos produtos
não tão comuns, como querosene, óleos proveniente de garagens. São indesejáveis em um
sistema de tratamento de água, pois formam uma camada lipídica (gordura) podem vir a entupir
os filtros, além de prejudicar a vida biológica. A CONAMA 357, estabelece que óleos e graxas,
devem está visualmente ausente, estando todos os pontos analisados dentro do especificado
pela legislação.
4. CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos pelo estudo de avaliação preliminar do médio curso do rio da bacia
hidrográfica do rio Mearim, na parte que corresponde o município de Pedreiras (Ma), os valores
máximos e mínimos foram satisfatórios, pois se comprados com os valores recomendados pela
CONAMA N° 357/2005 uma parcela significativa dos parâmetros encontram-se em níveis
considerados ótimos, indicando uma baixa contaminação neste corpo hídrico. Porém, medidas
de manutenção devem ser constates. Como trabalhos futuros recomendam-se estudos físicoquímicos mais detalhados e monitoramento permanente, o que incluem padrões
microbiológicos, avaliação da biota aquática e estudos socio-econômicos da população ribeirinha.
Assim, deve-se estabelecer um conjunto de medidas operacionais que visam avaliar a melhoria e
a conservação da qualidade da água para o corpo hídrico, tendo em vista seu importante papel
ambiental, social e econômico.
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RESUMO
Jogos educacionais podem ser utilizados como uma
ferramenta para auxiliar no processo de ensinoaprendizagem
estimulando
os
alunos
no
desenvolvimento de habilidades físicas e mentais. Tais
jogos fornecem uma maneira de colocar em prática
conhecimentos obtidos em áreas que envolvem muitos
conceitos, como é o caso da Zootecnia. Desta maneira,
este artigo apresenta o ZOOGame, um jogo educativo

que consiste em um ambiente dinâmico que estimula o
aprendizado de conceitos relacionados à Zootecnia. O
ZOOGame foi desenvolvido dentro de um ambiente
virtual, o que possibilita ao jogador dinamicidade na
aquisição de novos conhecimentos e o estímulo a
pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: Jogos; Educação; Aprendizagem; Virtual; Zootecnia.

ZOOGAME: A VIRTUAL EDUCATIONAL PLATFORM FOR ANIMAL SCIENCE
ABSTRACT
Educational games can be used as a tool to assist in the
teaching-learning process by encouraging students to
develop physical and mental skills. These games provide
a way to put into practice knowledge gained in areas
that involve many concepts, such as the animal
husbandry. Thus, is developing the project called

ZooGame, which consists in developing a dynamic game
that stimulates learning of Animal Science. The
ZooGame is developed within a virtual environment,
which will allow the player dynamics in the acquisition
of new knowledge and stimulate research.

KEY-WORDS: Games; Education; Learning; Virtual; Animal Science.

ZOOGAME: UMA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL PARA ZOOTECNIA
1. INTRODUÇÃO
Durante muito tempo o ato de ensinar resumiu-se à transmissão de conteúdos, no qual o
aluno tornava-se agente passivo da aprendizagem e o professor era tido como o único detentor
do saber. Com as transformações da sociedade, precisou-se de uma mudança nesse modelo de
educação. Surgiu a necessidade de uma educação dinâmica, que leve desafios aos alunos, e que
considere os conhecimentos previamente adquiridos por eles, visto que, apenas absorver o
conteúdo não é relevante, pois os alunos precisam dominar o processo de aprendizagem para
desenvolver suas competências (Lima, 2009).
Neste contexto, o jogo torna-se uma ótima ferramenta no processo de ensinoaprendizagem, por despertar no discente o interesse na busca dos conhecimentos, oferecer um
maior envolvimento social e possibilitar a formação de conceitos éticos, de solidariedade, de
regras, de trabalho em grupo e de respeito mútuo.
Jogar consiste em realizar uma atividade não obrigatória, seguindo determinadas regras
que produzem resultados incertos e que apresentam uma abstração da realidade (Prensky,
2001). Os jogos podem ser classificados como: recreativos, cooperativos, narrativos e
educacionais (Anacleto et al., 2008). Atualmente, os jogos educacionais estão sendo difundidos
em instituições de ensino para que o aluno possa adquirir ou desenvolver habilidades físicas e
mentais, de maneira a transferir o conhecimento obtido para a vida real.
A evasão e a retenção de estudantes nas Universidades e Institutos Federais é um dos
males mais disseminados e combatidos pelas Instituições de Ensino Técnico e Superior, e requer
integração dos mais diversos segmentos da comunidade acadêmica no desenvolvimento de
medidas mitigadoras (Manno, 2012). O curso de Zootecnia do IFRN campus Apodi não foge à
regra. Um dos motivos apontados para o desestímulo, pelos discentes, é a grande deficiência de
material lúdico didático para o ensino da Zootecnia. Diante disso, foi desenvolvido um jogo
educacional atraente, baseado em perguntas e respostas em um ambiente virtual, como forma
de estimular o aprendizado de conteúdos da Zootecnia, onde no decorrer do jogo, o aluno possa
adquirir conhecimentos da área.
2. PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA
O relevante papel social que a Zootecnia ocupa no contexto mundial é indiscutível, pois a
cada ano que passa, a população mundial cresce e a agricultura e pecuária necessitam superar
este crescimento de maneira a sobrepujar as carências em proteínas e outros nutrientes, em
quantidade e qualidade suficientes para atender a demanda do homem. Uma vez que a atividade
de Zootecnia pode ser entendida como uma atividade de grandes mudanças, o seu ambiente de
desenvolvimento tem passado por rápidas transformações, sempre visando cumprir às exigências
dos clientes. Nesse ambiente pode ser notada a variedade e rapidez com que novas tecnologias
têm sido disponibilizadas, fazendo com que as empresas se adequem às inovações do mercado.
Segundo Manno (2012) o curso de Zootecnia amargou, na última década, uma evasão
total de quase 43%, muito superior aos 22% apontados por Silva Filho et al. (2007) como sendo a
média nacional de evasão nos Institutos e Universidades Federais.

A formação de profissionais competentes para exercer as atividades de docência,
pesquisa e extensão na área de Zootecnia é de suma importância para o desenvolvimento social
e econômico brasileiro, que tem na pecuária 8% do seu PIB (Produto Interno Bruto) (IBGE, 2012).
Para tanto, este profissional deve possuir formação básica sólida, flexível, interdisciplinar,
multidisciplinar, integrada e contextualizada na realidade visando um egresso com autonomia
intelectual e profissional.
A compreensão dos conceitos inerentes à zootecnia está intimamente ligada ao modo
como eles são ensinados, e para isso, existem várias maneiras de enfatizar um conhecimento. Os
jogos educacionais podem ser citados como uma importante ferramenta de ensino, de acordo
com Fernandes et al. (1995), podem ser utilizados independente do contexto da aprendizagem, e
o mais simples dos jogos pode ser utilizado para proporcionar informações.
Conforme afirma Passerino (1998), utilizar o lúdico como um método de ensino
proporciona uma forma atrativa que estimula aprendizagem, pois, os jogos educativos, em si, já
possuem uma característica motivacional. Jogos baseados em ambientes virtuais são utilizados
para atrair os jovens, pois os jogos computacionais fazem parte do cotidiano desse público.
Este artigo apresenta o ZOOGame, um jogo dinâmico que incentiva o aprendizado da
Zootecnia, estimulando os jogadores por meio do ganho de pontos, exibindo o posicionamento
dos melhores jogadores. Observando características essenciais, como interface simples e de fácil
usabilidade, seu objetivo é aumentar a interação dos jogadores com a área em questão.
Considerando a importância do aprendizado da Zootecnia, esse trabalho se faz necessário
para motivar os alunos da área, com o intuito de aumentar o desempenho dos discentes, e
consequentemente, fornecer conceitos essenciais para sua formação.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
O ZOOGame foi desenvolvido seguindo o padrão de projeto MVC (Model View Control) apresentado na Figura 1 – que é usado para organizar projetos em diferentes funcionalidades:
classes de dados, interface e controle do tráfego de informações entre a interface e o banco de
dados (Gamma AL AL. 2000).

Figura 1 - Modelo MVC que foi adotado no desenvolvimento do jogo.

O Jogo foi desenvolvido baseado em PHP (Hypertext Processor PHP), AJAX (Asynchronous
JavaScript and XML) e MySQL como Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD).
O PHP é uma linguagem para criação de scripts executados no servidor (server-side),
projetados especificamente para Web, os quais são embutidos em um código HTML, abstraindo
do usuário o tratamento de variáveis, funções e conexões com banco de dados. Trata-se de uma
solução veloz e multiplataforma.
MySQL é um SGBD relacional, multiusuário e multitarefa que utiliza como linguagem
padrão o SQL. Pela facilidade de integração do MySQL com várias linguagens, a sua utilização
para Web em portais imensos com missão crítica, ou sites simples com poucos acessos, ele vem a
ser uma solução viável e muito confiável. Dentre as principais características deste SGBD estão:
sua portabilidade, suportando qualquer plataforma atual; compatibilidade com diversas
linguagens; estabilidade e desempenho nas transações de dados, exigindo pouquíssimo do
hardware onde está hospedado.
Para maior dinamicidade e facilidade de navegação no jogo, foi utilizada a tecnologia
AJAX, que é uma técnica que permite a atualização de página de forma assíncrona por meio da
troca de pequenas quantidades de dados com o servidor.

3.1 ZOOGame

O jogo funciona em qualquer navegador e pode ser acessado de computadores
convencionais ou dispositivos móveis (smartphone, tablets, celulares) por meio da internet. Ele é
baseado no modelo de perguntas e respostas e tem como objetivo auxiliar na aprendizagem de
conteúdos da Zootecnia. O jogo consiste na disputa entre dois jogadores, onde um deles desafia
o outro. A Figura 2 apresenta a tela de login.

Figura 2 - Instantâneo da aplicação: Tela de Login.

A disputa inicia a partir de um desafio, que é composto por três rodadas. A rodada possui
uma pergunta objetiva com apenas uma alternativa correta. Cada pergunta é classificada por
nível, que variará de 1 a 5. Quanto maior o nível, maior o grau de dificuldade da pergunta. A
Figura 3 apresenta a tela para cadastro de questões.

Figura 3 - Instantâneo da aplicação: Tela de Inserção de Questões.
No início do desafio, o usuário deverá selecionar o nível de risco, que consiste na
classificação das perguntas que serão apresentadas. Esse nível é variável de acordo com o
retorno de um módulo inteligente que compõe o jogo. O módulo inteligente é responsável por
realizar um cálculo com base no tempo de resposta do jogador, considerando o nível atual
selecionado, e avalia se ele estará apto para responder perguntas do nível seguinte, sendo que, o
sistema eleva o nível da pergunta automaticamente com base nesse cálculo.
Caso a resposta esteja incorreta, o usuário será penalizado em 10% da pontuação inicial
correspondente ao nível selecionado que varia de 30 a 100. Caso a resposta esteja correta, o
usuário ﬁcará com a pontuação nula para aquela rodada. O jogador desaﬁado será informado de
quem realizou o desaﬁo, bem como o nível de risco selecionado. Outrossim, o mesmo terá a
opção de aceitar ou não o desaﬁo.
Os jogadores podem visualizar todas as respostas submetidas, onde são apresentadas as
respostas certas e erradas. Este método é utilizado para que o jogador seja estimulado a fazer
pesquisas sobre o assunto e adquira o conhecimento necessário para responder a pergunta
novamente, caso ela seja relançada em outra oportunidade.
3.2 METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do ZOOGame, primeiramente foram identificados os requisitos
de ambiente e onde a aplicação deveria ser instalada. O ambiente Web foi escolhido devido a

mobilidade que proporciona. Após a escolha do ambiente, as regras do jogo foram definidas,
bem como seu público-alvo. Em seguida, definiu-se as ferramentas, tecnologias e padrões
necessários para implementação.
Por fim, para validação dos resultados e testes, o jogo será avaliado pelas turmas do curso
de Zootecnia campus Apodi nas diversas modalidades, a saber: integrado, subsequente e EJA.
4. CONCLUSÃO
Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento do ZOOGame, um jogo educacional
baseado em perguntas e respostas voltado ao auxílio do aprendizado da Zootecnia. O ZOOGame
é um jogo para ser executado em navegador e é multiplayer. Possui um módulo inteligente que,
por meio do cálculo do tempo de resposta, avalia se o jogador está apto a mudar de nível.
O desenvolvimento desse jogo teve como objetivo incentivar a absorção de
conhecimentos dos discentes da área da Zootecnia, fazendo assim com que os jogadores se
interessassem por essa área do conhecimento, já que a forma que o conteúdo vêm sendo
transmitido não tem obtido resultados satisfatórios, resultando na evasão e no desestímulo dos
discentes.
Em trabalhos futuros pretende-se desenvolver a área de acompanhamento e
gerenciamento do discente, para que o professor possa acompanhar o desempenho dos alunos
durantes os desafios no ZOOGame, criar salas e cadastrar ou remover alunos das mesmas bem
como permitir que o jogo esteja disponível também para outras áreas do conhecimento.
Outrossim, será aplicado um formulário avaliativo contendo questionamentos sobre interface do
jogo, metodologia e tempo de resposta.
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RESUMO
Os resíduos sólidos são produzidos em escala crescente
acompanhando o ritmo do consumo da população e das
transformações ocorridas na sociedade. Assim, em um
país em desenvolvimento, os catadores de resíduos
sólidos são de fundamental importância para a
reciclagem de materiais, sobrevivendo a partir da venda
dos resíduos sólidos. Neste contexto, este trabalho tem
por objetivo traçar o perfil dos recicladores de resíduos
sólidos no Município de Lagarto, Sergipe, Brasil.
Primeiramente foi realizado um mapeamento dos
catadores do lixão do povoado Colônia 13 e da cidade
de Lagarto por meio de visita aos locais. Posteriormente,
foram aplicados questionários semiestruturados aos
recicladores. Para a realização deste trabalho, foram

entrevistados, ao todo, 36 recicladores, sendo 29
pessoas do sexo masculino e 07 pessoas do sexo
feminino. Observou-se que a maioria os recicladores
possui esta atividade como sua única fonte de renda. No
geral, os materiais mais coletados para venda são
alumínio, ferro, garrafas pet, além de outros plásticos.
Com os resultados da pesquisa, verificou-se que a
maioria dos recicladores não recebe qualquer tipo de
incentivo por parte do poder público, assim, reforça a
ideia de um problema social. A pesquisa revelou ainda
que poucos recicladores tem acesso aos Equipamentos
de Proteção Individual, mostrando, dessa forma, a
precarização das condições dos trabalhadores.

PALAVRAS-CHAVE: Recicladores, Desenvolvimento sustentável, Lixo, Meio ambiente.

RECYCLERS’S PROFILE OF SOLID WASTE FROM CITY OF LAGARTO, SERGIPE, BRAZIL
ABSTRACT
The solid wastes are produced in increasing scale
keeping pace with consumption of the population and
the changes taking place in society. Thus, in a
developing country, the collectors of solid waste are
essential for the recycling of materials, surviving from
the sale of solid waste. In this context, this paper aims to
outline the profile of recycling of solid waste in the City
of Lagarto, Sergipe, Brazil. First a mapping of the
collectors of the town dump from Colônia 13 thorp and
the town of Lagarto through site visit was conducted.
Subsequently, semi-structured questionnaires were

administered to the recyclers. In this study, were
interviewed in total, 36 recyclers, which 29 were males
and seven were females. It was observed that most
recyclers have this activity as only one source of income.
Overall, the materials most listed for sale are aluminum,
iron, plastic bottles, and other plastics. The survey
revealed, the most recyclers don’t receive any incentive
from the government, thus reinforcing the idea of a
social problem. Furthermore, few recyclers have access
to Personal Protective Equipment, showing thus the
precarious conditions of workers.

KEY-WORDS: Garbage collector, Sustainable development, Trash, Environment.

PERFIL DOS RECICLADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE LAGARTO, SERGIPE,
BRASIL.
INTRODUÇÃO
A Lei nº 9.795/99 foi um marco importante nas questões ambientais na educação
brasileira. A referida lei determina que educação ambiental deva ser desenvolvida no âmbito dos
currículos de ensino. Nesse sentido, a preocupação com as questões ambientais vem fazendo
parte das discussões entre ambientalistas e comunidade escolar.
É importante considerar que as transformações ocorridas na sociedade e o ritmo
acelerado do consumo da população ocasionam uma crescente produção de resíduos sólidos.
Assim, destaca KIRCHNER et al., 2009:
Cabe ressaltar que o crescimento urbano acelerado, junto com o desenvolvimento atual
de consumo e a cultura do desperdício, gera grande quantidade de lixo, se tornando um
problema ambiental. O estilo de vida das pessoas é um dos principais propulsores do
caos em que está a situação dos resíduos urbanos [...] (p.223).

Neste contexto, os recicladores de resíduos sólidos tornam-se importantes na gestão
integrada de resíduos no cenário do Modelo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Eles participam
indiretamente com suas práticas individuais ou diretamente por meio de associações ou
cooperativas (MESQUITA JÚNIOR, 2007). O aumento do número de trabalhadores nesta área
pode estar relacionado ao aumento do consumo e ao desenvolvimento dos centros urbanos
somados ao desemprego e à procura por novas fontes de renda. Sendo assim, esta profissão
sofre alguns problemas, como condição social, baixa escolaridade, falta de fiscalização e
preconceitos (KIRCHNER et al., 2009).
As associações ou cooperativas dos trabalhadores com resíduos sólidos são muito
importantes para regulamentação da atividade das pessoas que tem apenas esta atividade como
única fonte de renda. De acordo com os autores, estes trabalhadores “buscam uma forma de
inserção no mundo social e do trabalho, realizando uma atividade relevante para a sociedade e o
meio ambiente” (KIRCHNER et al., 2009, p.223).
Nesse sentido, o governo criou o Programa Pró Catador para apoiar este novo grupo de
trabalhador, considerando que os recicladores são “pessoas físicas de baixa renda que se dedica
às atividades de coleta, triagem, beneficiamento, processamento, transformação e
comercialização de materiais reutilizáveis e recicláveis” (DECRETO 7.405/10).
Atualmente, o município de Lagarto possui duas instituições federais de ensino, as quais
devem destinar, em forma de doação, seus resíduos sólidos produzidos em associações ou
cooperativas sem fins lucrativos onde haja participação igual da venda de seus produtos
coletados entre seus entes, de acordo com o Decreto 5.940/06.
Sabe-se que o Instituto Federal de Sergipe, IFS, câmpus Lagarto, designou, mediante
portaria, um grupo de servidores com o objetivo de realizar pesquisa e colocar em prática
trabalhos voltados para a implantação da coleta seletiva solidária (PORTARIA Nº 01418/2011 IFS).

Existem trabalhos sobre a produção e o descarte de resíduos sólidos no Estado de Sergipe
(VILAR, 2009). No entanto, pouco se sabe sobre o perfil dos recicladores e quais tipos de
materiais que eles trabalham no Município de Lagarto, Sergipe, Brasil. Conhecer o modo de vida
das pessoas que trabalham com este tipo de atividade é de relevante importância, afinal esta
atividade, além de ser vista com preconceito, possui pouco apoio para seu desempenho e “[...]
ter uma sociedade consciente que o processo de reciclagem garante a alimentação, moradia e
condições mínimas de sobrevivência para uma parcela expressiva da população que vive a mercê
dos processos produtivos” (TEIXEIRA, 2010, p. 13).
Desta forma, esta pesquisa torna-se relevante para mapear o perfil dos trabalhadores da
reciclagem e servir de base futuramente para políticas públicas e decisões voltadas ao descarte
de resíduos sólidos como, por exemplo, a formação de associações ou cooperativas dos
recicladores, o que poderá ocasionar em melhorias na qualidade de vida destas pessoas.
O objetivo geral do presente trabalho é conhecer o perfil das pessoas que recolhem
material constituído por resíduos sólidos para gerar renda e atuam no lixão do povoado Colônia
13 e da cidade de Lagarto, Estado de Sergipe, Brasil. Os objetivos específicos consistem em (1)
verificar quais tipos de materiais os recicladores de resíduos sólidos da área estudada coletam
para venda, (2) investigar as condições de trabalho destes recicladores, (3) examinar o nível de
escolaridade e se há algum conhecimento sobre educação ambiental por parte destes
trabalhadores e (4) constatar se esta é a única fonte de renda das pessoas que separam materiais
recicláveis.
MATERIAIS E MÉTODOS
O município de Lagarto está localizado no Centro-Sul do Estado de Sergipe (Figura 01) ,
possui 94.861 habitantes em uma área de 969,577 1 km² e encontra-se em crescimento
imobiliário, principalmente com a construção do câmpus da Universidade Federal de Sergipe, o
que tem valorizado a moradia no local e aumentado o seu custo de vida ao longo dos últimos
anos.
Dessa forma, observa-se uma expansão populacional ocasionada pelo crescimento da
oferta de vagas no serviço público e aumento da oferta de vagas no âmbito universitário. Nesse
sentido, é possível pensar que a quantidade de resíduos sólidos produzidos no município
encontra-se em ascensão.
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Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 2013.

FIGURA 01 - Localização do Município de Lagarto dentro do Estado de Sergipe.
Fonte: IBGE, 2013.

Inicialmente, foi elaborado um mapeamento dos recicladores deste município,
considerando a zona urbana e o povoado Colônia 13. Os recicladores aceitaram participar da
pesquisa e receberam uma explicação sobre os objetivos da mesma. Destacamos a garantia da
preservação da identidade de cada um deles. Em seguida, foram realizadas entrevistas
individuais com base em um questionário pré-estruturado contendo perguntas sobre vários
aspectos envolvendo o trabalho dos recicladores. Entre estes aspectos estão: Sexo, faixa etária,
estado civil, tipo de resíduo sólido trabalhado, moradia, escolaridade, noção sobre educação
ambiental, outras fontes de renda e condições de trabalho. Os dados obtidos com as entrevistas
foram tabulados e transformados em porcentagens. Foram realizados registros fotográficos dos
aspectos importantes para esta pesquisa.
RESULTADOS
Os pesquisadores envolvidos neste trabalho realizaram visitas ao lixão do povoado
Colônia 13. Este povoado pertence ao Município de Lagarto no Estado de Sergipe. Do mesmo
modo, foram realizadas visitas de campo para o lixão do Município de Lagarto, o qual está
localizado no Bairro Santo Antônio, onde são armazenados os resíduos sólidos provenientes de
Lagarto e do Município vizinho de Riachão do Dantas. Este último lixão citado recebe cerca de
880 Kg de resíduos por mês trazidos por caminhões coletores de resíduos (VILAR, 2009).
Em geral, os trabalhadores que responderam ao questionário tem idade correspondente a

PEA (População Economicamente Ativa)2 brasileira. Ao todo, nos dois locais foram entrevistados
36 trabalhadores da reciclagem, sendo 29 do sexo masculino e sete do sexo feminino. A maioria
dos homens entrevistados possui entre 30 e 40 anos, enquanto que a maioria das mulheres
entrevistadas encontra-se na faixa etária 40-50 anos. Observamos a ausência de recicladores
abaixo dos 16 anos e acima dos 65 anos de idade. Esta diferença entre a quantidade de homens
e mulheres trabalhando na reciclagem foi também observada por Kerchner et al. (2009) ao
estudarem catadores atuantes nas ruas. Teixeira (2010) relaciona este mesmo fato observado em
lixão às condições insalubre no local de trabalho.
Nos locais observados, pode-se constatar que a maioria dos trabalhadores da reciclagem
possui acampamentos como ponto de apoio para o trabalho. Entre os trabalhadores do sexo
masculino, 37,93% possuem casa própria. Os demais 62,07% residem de favor ou de aluguel.
Além disso, 41,38% moram no local de trabalho e 58,62% residem em outros locais. Desta forma,
os acampamentos observados também servem de moradias para alguns.
Eles relataram que o caminhão com o lixo sempre chegava ao local por volta do meio-dia
e que eles passavam a tarde inteira selecionando o material para vender. Afinal de contas,
conforme as entrevistas, 83,33% destes trabalhadores possuem apenas a reciclagem como fonte
de renda. Ainda assim, por falta de organização em forma de associação ou cooperativa, estes
trabalhadores acabam tendo perdas financeiras, pois ao invés de contatarem diretamente a
indústria compradora, 94,44% deles vendem ao atravessador. Entre os materiais vendidos após a
triagem, estão, principalmente, alumínio, ferro, garrafa pet e outros plásticos (Tabela 1).
Todos os trabalhadores do sexo masculinos afirmam não receber nenhum tipo de
incentivo. Entre as trabalhadoras, uma delas diz que recebe bolsa família. Outra trabalhadora
afirmou que já teve oportunidade de fazer curso de cabeleireiro, o qual havia sido ofertado
gratuitamente. No entanto, a mesma não pode se inscrever por ser analfabeta.
De acordo com dados da UNESCO (2014), o Brasil é o 8º país com maior número de
analfabetos adultos. Percebe-se que o analfabetismo é um problema histórico que marca a
sociedade brasileira e constitui um desafio para a política educacional. Entre os recicladores
pesquisados, os dados apresentam: entre os homens, 55,17% dizem não saber ler e apenas um
deles concluiu o Ensino Médio. Apesar disto, 76,92% afirmam que estudaram até o 4º ano do
Ensino Fundamental. Pensa-se que este dado é alarmante, uma vez que, no 4º ano do Ensino
Fundamental, o estudante já deve ter conhecimento para desenvolver a leitura e interpretação
de textos. Para o sexo feminino, foi observado que 57,14% das mulheres não sabem ler e apenas
uma delas estudou o Ensino Fundamental completo.
A educação e a informação são importantes para trabalhadores em áreas de riscos. É por
meio da informação, que o trabalhador pode tomar consciência da importância da utilização dos
EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Entre os entrevistados 80,56% dizem usar chapéu,
outros 77,78% usam botas, 30,56% usam luvas e 11,11% usam outros meios para proteção como
óculos de sol e camisa de manga comprida. No entanto, a maioria deles afirma não ter condições
financeiras para adquirir os equipamentos necessários para sua proteção, por isso, afirmam que
utilizam materiais encontrados no próprio lixo. De acordo com os relatos, as roupas usadas no
dia-a-dia são encontradas no lixão. O pouco recurso adquirido com o trabalho impossibilita a
2

População Economicamente Ativa (PEA) - É composta por pessoas entre 10 a 65 anos, classificadas
como ocupadas ou desocupadas. (IBGE, 2013)

aquisição dos EPIs. Os recicladores ainda afirmam que não utilizam filtro solar (5,56%) (Figura 2),
o que demonstra a precarização das condições de trabalho.
Tabela 1 - Relação entre materiais vendidos e a quantidade de recicladores que vendem estes
resíduos sólidos no Município de Lagarto, Sergipe, Brasil.
Tipo de material
Papel
Papelão

Recicladores (%)
50
88,89

Garrafa pet

100

Outros plásticos

100

Vidro

16,67

Tetrapark

5,56

Borracha

11,11

Alumínio

100

Ferro

100

Isopor

0

Outros materiais

50

O uso dos EPIs é importante para o zelo e preservação da saúde do trabalhador. Dessa
forma, as vacinas contra as doenças devem ser tomadas e a consulta ao médico deve ser
periódica. Entre os recicladores entrevistados, todas as mulheres tem a preocupação de estarem
em dia com a vacinação fornecida pelos postos de saúde e procuram médicos regularmente. No
entanto, entre os trabalhadores do sexo masculino, apenas 44,83% procuram estar em dia com
as vacinas e 34,48% procuram ir ao médico regularmente. Estes alegam que é difícil conseguir
atendimento público nos postos de saúde.

Figura 2 – Reciclador trabalhando usando luva, bota, chapéu e roupa de manga comprida como
EPIs.

A maioria afirmou que estão neste tipo de trabalho informal devido falta de estudos e
outras oportunidades melhores. Além disso, ao invés de ganhar pouco como empregado, eles
preferem trabalhar por conta própria, pois neste último caso conseguem uma renda maior
vendendo resíduos sólidos encontrados no lixão. Mesmo vendendo para atravessador, o
trabalhador da reciclagem consegue obter uma renda mensal superior ao salário mínimo, por
isto, estes são considerados trabalhadores autônomos e não mendigos como se pensa a maioria
da população (TEIXEIRA, 2010).
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na realização deste trabalho, verificou-se, que a maioria dos recicladores de lixo não
recebe qualquer tipo de incentivo por parte do poder público, sendo assim, grande parte dos
recicladores adquirem equipamentos de proteção dentro do próprio lixão. Dessa forma, ao
realizar a coleta do lixo, coloca em risco a sua própria saúde. Observou-se que a maioria os
recicladores possui baixa escolarização e que possui esta atividade como sua única fonte de
renda, o que reforça a ideia de um problema social e que caracterizam a necessidade de novos
estudos acerca da relação homem/meio ambiente/sociedade. A organização de uma cooperativa
é essencial para garantir a estes trabalhadores melhores condições de trabalho, venda do
material sem atravessadores, uma futura aposentadoria e os presumíveis benefícios em caso de
precisão. Os resultados desta pesquisa podem ser utilizados para ampliar as discussões e
reflexões acerca da importância dos recicladores de lixo na cidade de Lagarto.
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo principal avaliar
como a educação ambiental está sendo aplicada em
uma escola pública do município de Cabedelo-PB. A
pesquisa constituiu-se em um estudo de caso na qual se
utilizou como instrumento de coleta de dados entrevista
e questionários, tendo como atores da pesquisa a
gestora e os professores da escola. Os resultados
mostram que os professores trabalham diversos temas
ambientais em suas disciplinas, utilizando-se de
métodos e recursos didáticos variados. Identificou-se
também um projeto de educação ambiental em parceria

com o porto de Cabedelo, onde este traz ao aluno uma
noção sobre reciclagem/reutilização, incentivando-o a
realizar tais ações. É importante ressaltar que este
trabalho em um espaço educativo específico não é o
suficiente para modificar a realidade de uma cidade.
Faz-se necessário uma integração entre escola,
sociedade e poder público, pois sabemos que a melhor
maneira de desenvolver a sustentabilidade do meio
ambiente é unindo forças em busca de um objetivo
comum para a coletividade.

PALAVRAS-CHAVE: temas ambientais, projetos de educação ambiental, professores, interdisciplinar.

HOW ENVIRONMENTAL EDUCATION IS BEING WORKED IN CABEDELO CITY? A CASE STUDY IN
SCHOOL SILVANA OLIVEIRA PONTES
ABSTRACT
The main objective of this research is to evaluate how
environmental education is being applied in a public
school in Cabedelo city. This research consisted a case
study where was used as data collecting interview and
questionnaire. The research’s subjects were the director
and teachers of the school. The results show that
teachers to work many environmental issues in their
disciplines, using a variety of methods and resources.

Also identified a project of environmental education in
partnership with the Port of Cabedelo where this brings
the students an idea about recycling/reuse, encouraging
him to take these actions. Importantly, this work in a
specific educational space is not enough to change the
reality of a city. It is necessary integration between
school, society and government. The best way to
develop the sustainability of the environment is joining
forces in pursuit of a common objective for the
community.

KEY-WORDS: environmental issues, environmental education projects, teachers, interdisciplinary.

COMO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESTÁ SENDO TRABALHADA EM CABEDELO? UM ESTUDO DE
CASO NA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES
INTRODUÇÃO
A educação ambiental (EA) tem como característica formar indivíduos capazes de interagir
diretamente com o meio ambiente, sendo críticos e atuantes nas condições em que vivem. A EA
contida nas atividades cotidianas da escola torna-se um incentivo na formação de indivíduos
capazes de refletir e atuar nas situações de alerta ambiental na localidade que habita. Diante
disso, é necessário diagnosticar as ações de educação ambiental que as escolas desenvolvem, ou
o porquê delas não desenvolverem tais ações. A partir daí, pode-se pensar numa intervenção
efetiva.
Assim sendo, é fundamental que a educação ambiental seja trabalhada e discutida nas
escolas, pois desta forma os alunos não apenas conhecerão o meio ambiente como se ensina em
algumas disciplinas específicas, mas aprenderão a valorizar, preservar, respeitar o meio ambiente
em que se encontram, de forma com que sejam agentes ativos e modificadores, capazes de
tomar posição e reverter a situação degradante que vivemos.
Assim surgem algumas inquietações: As escolas de Cabedelo desenvolvem alguma ação
relacionada ao meio ambiente? Como são desenvolvidas tais ações? Os professores trabalham
temas ambientais em sua disciplina? Quais? Como? Que dificuldades eles apresentam? Diante
destas questões, objetivou-se neste trabalho avaliar como a educação ambiental está sendo
aplicada em uma escola pública do município de Cabedelo-PB.
MATERIAIS E MÉTODOS
Área de estudo e universo pesquisado
O presente estudo caracterizou-se como um estudo de caso, o qual foi realizado na Escola
Municipal Silvana Oliveira Pontes, localizada na cidade de Cabedelo. A referida escola atende
uma clientela de alunos até o 5º ano do ensino fundamental (antiga 4ª série). O público-alvo da
pesquisa inclui a gestora e o corpo docente da referida escola.
Método de pesquisa e técnicas de coleta de dados
O estudo de caso é um método qualitativo que consiste, geralmente, em uma forma de
aprofundar uma unidade individual. Ele serve para responder questionamentos que o
pesquisador não tem muito controle sobre o fenômeno estudado.
De acordo com Gil (1999), o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e
exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e
detalhado. É um estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de
realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e
no qual são utilizadas várias fontes de evidência (GIL, 1999).

A Pesquisa Qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa com um
nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes (MINAYO, 2009), o que corresponde
a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis.
Para atingir os objetivos propostos, realizamos uma entrevista semi-estruturada com o
gestor da escola e aplicamos um questionário estruturado para os professores desta.
Segundo Moreira (2004), na entrevista semi-estruturada o entrevistador pergunta
algumas questões em uma ordem predeterminada, mas dentro de cada questão é relativamente
grande a liberdade do entrevistado, ou ainda, outras questões podem ser levantadas sempre que
algo de interessante e não previsto na lista original de questões aparecer. Diante da possibilidade
de maior liberdade, e consequentemente, mais informações, optou-se por esta técnica para
coletar dados com a gestora.
Os questionários correspondem a uma técnica de investigação composta por um número
variável de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de
opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc. (GIL, 1999).
De acordo com Moreira (2004), a aplicação de questionários possibilita atingir um grande
número de pessoas, além de possibilitar um uso mais eficiente do tempo dedicado à pesquisa.
Assim, optou-se por esta técnica para coletar as informações de todo corpo docente da escola.
Análise e interpretação dos dados
A análise das respostas deu-se por tabulação das respostas, seguida de interpretação das
mesmas. Para análise dos conceitos de Educação Ambiental, utilizamos as categorias descritas
por Abílio (2011), enquanto que para os conceitos de Meio Ambiente, utilizamos as categorias
descritas em Sauvé (2005). Para as demais questões, os autores criaram categorias de análise
para facilitar o entendimento dos leitores.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análise das respostas da gestora
A primeira questão feita à gestora na entrevista foi “O que você entende por educação
ambiental?” Acerca desta, a gestora se mostrou conhecedora da educação ambiental, visto que
ela engloba em suas palavras dois pensamentos importantes para a educação ambiental: falou
sobre (1) a união entre professores e alunos no processo educacional, e sobre (2) a melhor
qualidade de vida para o meio ambiente, que é um dos objetivos da educação ambiental.
“É um processo contínuo, onde professores e alunos se juntam para ter uma
melhor qualidade de vida para o meio ambiente.” (Gestora da escola).

Quando questionada sobre o que ela entendia por meio ambiente, a gestora usou de uma
resposta generalista quando relaciona o meio ambiente a apenas o que está ao nosso redor,
ainda reforçando esse pensamento exemplificando com o mundo.
“É tudo aquilo que está relacionado ao nosso meio. Exemplo: o mundo.”
(Gestora da escola).

Quando questionada se a escola desenvolve alguma ação relacionada ao meio ambiente,
e como tais ações são organizadas, descobriu-se que a escola já desenvolve ações voltadas para o
meio ambiente, visto que foi citado como exemplo, um trabalho existente entre a escola, o porto
e a comunidade. É um projeto do Porto de Cabedelo em parceria com a escola. Tendo a
reciclagem como meta, os alunos e a comunidade em geral, através da escola, auxiliam na junção
de garrafas pet, que certamente iriam para o lixo. Ainda ocorre a aplicação de palestras para os
alunos sobre reciclagem, e também para aqueles que desejarem se fazer presente, pois as
palestras são abertas à comunidade.
A quinta questão feita a diretora foi “Quais as atividades voltadas para o meio ambiente
que você participa? Como você participa?” A respeito desta a diretora abordou sobre as
atividades que são realizadas em datas comemorativas, tais quais; dia da água, semana do meio
ambiente. Foi também abordado sobre o lixo, onde adiante ela irá voltar a falar sobre a situação
do lixo na Cidade. Fator interessante a ser citado, visto que segundo a Lei. 12.305 a educação
ambiental também é um instrumento para a resolução da questão do lixo.
Art. 8º São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros:
VIII - a educação ambiental; (BRASIL, 2010, p. 5).

Quando interrogada se a escola tinha interesse de que seja desenvolvido algum projeto
de educação ambiental, a diretora abriu as portas da escola para projetos, palestras e tudo que
envolva o meio ambiente, quando lhe foi apresentado a possibilidade de desenvolver ações
deste fim. Com isso, fica claro o interesse da escola, na pessoa da diretora, para como ela mesma
disse na primeira questão, a melhor qualidade de vida para o meio ambiente.
Outros comentários foram expostos pela diretora, tais como acerca da questão política da
cidade, quando a mesma se referiu sobre alagamentos em bairros da cidade, juntando esse
problema a falta de conscientização da comunidade, que por sua vez joga os lixos nas ruas
desconhecendo o processo da reciclagem. Este breve comentário levantado pela diretora, é uma
realidade que não foge a responsabilidade da educação ambiental; visto que a conscientização
sobre jogar o lixo nas ruas, a informação do processo de reciclagem como também diversas
outras maneiras de melhorias ambientais, são expostos para os cidadãos através da EA.
Análise das respostas dos professores
Do universo de oito professores foram seis os que se dispuseram a participar da pesquisa,
os outros dois se recusaram e não deram motivo para tal recusa. Assim, discutiremos os
resultados com base nestes seis professores que responderam os questionários.

Todos esses seis professores são polivalentes e possuem de três a vinte e dois anos de
experiência profissional. O maior tempo de experiência não foi um fator relevante na hora de
responder ao questionário proposto, pois foi percebido um maior entendimento sobre a
educação ambiental pelos professores de menor experiência. Acredito que tal fato deve-se ao
motivo de que a educação ambiental está sendo apresentada nos tempos atuais, devido à tardia
preocupação do homem com o meio ambiente.
A primeira questão foi “O que você entende por educação ambiental?”. As respostas
foram tabuladas segundo classificação definida por Abílio (2011), onde observou-se que a
maioria destas se enquadrou na categoria “Sensibilização-conscientização” (2 professores). As
respostas dos demais professores se enquadraram nas categorias “Generalista”, “Atividade
resolutiva” e “Sócio-ambiental-cultural” (1 professor para cada categoria). Um dos seis
professores respondeu de forma desconexa (Quadro 1).
Quadro 1. Exemplos de respostas dos professores quando questionados sobre o que entendem
por educação ambiental.
Categoria
Generalista
Atividade
Resolutiva
Sensibilização Conscientização
Sócio - Ambiental Cultural
Desconexa

Característica
Visão ampla e confusa sobre
Educação Ambiental.
Resolução
de
problemas
ambientais.

Exemplo de resposta
“Tudo que envolve o ensino sobre o meio em que vivemos.”

“Conjunto de ações e informações que orientem acerca dos
problemas e características do meio ambiente, priorizando
sua preservação.”
Ideia de apenas sensibilizar e “Processo educativo que almeja uma relação homemconscientizar quanto aos natureza indissociável, postura de respeito com o meio
problemas ambientais.
ambiente.”
Quando considera que o Meio “Processo por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
Social e Cultural está inserido constroem valores sociais para a conservação do meio
no Meio Ambiente.
ambiente.”
Resposta que desvia to foco “Que a necessidade de trabalhar a educação ambiental com
da pergunta.
os alunos explorando as causas são múltiplas, com isso
teremos um futuro totalmente destruído com nossas
próprias atitudes erradas.”
Fonte: Dados da pesquisa.

A EA tem viabilizado a compreensão e a sensibilidade da sociedade com a natureza, com o
objetivo de minimizar a problemática socioambiental, criando alternativas para melhorar a
qualidade de vida e promover a sustentabilidade, procurando sensibilizá-la para os problemas
ambientais existentes na sua própria comunidade (GUERRA; ABÍLIO, 2006).
A segunda questão foi “O que você entende por meio ambiente?” Sendo ela uma
pergunta abrangente, obtiveram-se também respostas abrangentes sobre o meio ambiente, que
foram relacionadas ao habitat, aos recursos que o meio oferece, a biosfera, bem como em uma
forma generalista. O Quadro 2 traz as respostas dos seis professores para a referida pergunta:
Grande parte dos educandos não apresentou um conceito claro quando questionados
sobre o que eles entendem por meio ambiente. A maioria destes enfatizou o meio ambiente
como sendo “o meio em que vivemos”.

Para Tamaio (2002), o conceito de meio ambiente deve contemplar o meio social,
cultural, político e não só o ambiente físico. Acreditamos que esta compreensão de meio
ambiente como “o meio em que vivemos” esteja baseada no ambiente do cotidiano, na escola,
nas casas, no trabalho e no lazer.
Quadro 2. Exemplos de respostas dos professores quando questionados sobre o que entendem
por meio ambiente.
Categoria
Lugar para viver
Recurso
Biosfera
Generalista

Exemplo de resposta
“Meio em que vivemos e seus componentes.”
“É o habitat em que vivemos e do qual tiramos tudo o que é necessário para a nossa
existência.”
“É o habitat em que vivemos e do qual tiramos tudo o que é necessário para a nossa
existência.”
“...quase tudo que precisamos é extraído da natureza.”
“É o conjunto de forças e condições que cercam e influenciam os seres vivos e as
coisas em geral.
“Tudo que nos cerca.”
Fonte: Dados da pesquisa.

Acerca da terceira pergunta, os professores foram questionados se trabalham as
temáticas ambientais em suas disciplinas. Todos os professores responderam que sim e com
diversos temas relacionados. Os mais citados foram reciclagem, lixo, conservação e preservação
visto que esses são as temáticas mais faladas no meio social, quando se trata de meio ambiente e
educação ambiental.
O lixo por se tratar de um problema frequente na maioria das cidades do Brasil, desde a
sua coleta até o seu destino final. A reciclagem por sua vez é o processo que auxilia o lançamento
de resíduos sólidos no meio ambiente, e como medida preventiva para o problema do lixo,
também é atualmente discutido até pelos cidadãos que pouco conhecem sobre educação
ambiental. Isto pode ser resultado do lançamento da recente Política Nacional de Resíduos
Sólidos (Lei n° 12.305/2010), que foi bastante debatida no ano de 2013 em diversos segmentos
da sociedade, através das conferências sobre meio ambiente, que tinham como tema principal os
resíduos sólidos.
De acordo com o texto orientador destas conferências, a discussão em torno da Política
Nacional de Resíduos Sólidos marca o início de uma forte articulação institucional envolvendo a
União, estados e municípios, o setor produtivo e a sociedade civil na busca de soluções para os
graves problemas causados p ela gestão inadequada dos resíduos, que compromete a qualidade
de vida dos brasileiros (BRASIL, 2013). Além disso,
...uma das principais iniciativas do governo federal para a implementação da
política foi a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos que contempla os
diversos tipos de resíduos gerados, as respectivas alternativas de gestão e
gerenciamento, bem como metas para diferentes cenários, programas, projetos
e ações correspondentes (BRASIL, 2013, p. 5).

O texto orientador tem como objetivo debater a Política Nacional dos Resíduos Sólidos e a
mudança nos padrões de produção e consumo em quatro eixos temáticos, sendo um destes
eixos, a educação ambiental. Esta
...é reconhecida como um de seus principais instrumentos da PNRS. A Lei n°
12.305/2010, quando institui esses objetivos e o princípio da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, abrangendo fabricantes,
importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos
serviços públicos (limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos), prevê também
o envolvimento e intensificação das ações de educação ambiental e de
comunicação (BRASIL, 2013, p. 42).

Ademais, dois conceitos muito confundidos por todos: preservação e conservação. Estes
também são termos bastante utilizados, em poucas palavras: Conservação gera a ideia de utilizar
os recursos disponíveis de forma racional e sustentável, ou seja, de maneira que seja possível a
sua utilização hoje e também no futuro; enquanto preservação gera a ideia de natureza
intocável, que não está disponível para utilizar.
Quando questionados sobre os métodos e recursos didáticos que eles utilizam para
abordar as questões ambientais, percebeu-se que os professores possuem certa facilidade de
trabalhar a educação ambiental usando materiais recicláveis, visto que a escola desenvolve um
projeto juntamente com o porto de Cabedelo que está relacionado a este tema. Através da
reutilização destes materiais os professores sensibilizam os alunos. As questões ambientais são
abordadas também por meio de métodos/recursos didáticos diversos, a saber: cartazes, debates,
vídeos, música, poesia, teatro, etc.
De acordo com Barbosa e Horn (2008), os professores podem trabalhar o programa
educativo quando detalham os objetivos, as atividades e os recursos dos conteúdos, mas quando
eles permitem às crianças a construção e as relações entre as temáticas, estão desenvolvendo
projetos educativos. A variedade de recursos e métodos disponíveis para o ensino possibilitam
aos alunos uma melhor absorção do que está sendo aplicado, além de motivá-los para prática
dos conhecimentos absorvidos.
Como recurso mediador da ação educativa, o material didático se constitui como
meio e instrumento para estruturar e organizar os conhecimentos trabalhados
no ato educativo. Além da função mediadora, o material didático pode servir
como motivador, inovador, estruturador da realidade apresentada, configurador
da relação aluno x conteúdo, meio de comunicação, facilitador, entre outros.
(ABÍLIO, 2001)

O objetivo da quinta questão era descobrir quais as dificuldades que os professores
possuem em relacionar os temas ambientais em sua disciplina, por serem professores
polivalentes, não demonstraram dificuldades de relacionar os temas com a disciplina. Assim
sendo, integrando o ensino da educação ambiental com as disciplinas que lecionam eles põem
em prática o que diz a PNEA:

Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa
integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino
formal (BRASIL, 1999).

A sexta questão indagava os professores, sobre em que disciplina os mesmos acreditam
que a educação ambiental deve ser trabalhada, para análise de tal questão faz-se necessária a
análise de duas respostas que transmitem duas formas de trabalhar a EA citadas pelos
professores: (1)“Acredito que é necessária e possível em todas as disciplinas, pois é um tema
transversal” e (2) “Acredito que em todas que eu ensino, pois sempre se encontra um aspecto
que nos leva ao tema”. As respostas nos direcionam para uma perspectiva transversal, que de
acordo com Brasil (1997, p. 45)
...pressupõe um tratamento integrado das áreas e um compromisso das relações
interpessoais e sociais escolares com as questões que estão envolvidas nos
temas, a fim de que haja uma coerência entre os valores experimentados na
vivência que a escola propicia aos alunos e o contato intelectual com tais
valores.

Mesmo possuindo tal importância é preciso que a educação ambiental seja trabalhada
prioritariamente de forma interdisciplinar, visando a formação de cidadãos conscientes e
atuantes no meio ambiente, uma vez que de acordo com a PNEA.
Art. 8º § 3º As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para:
I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à incorporação
da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e
modalidades de ensino. (BRASIL, 1999, p.2).

A sétima questão perguntava se o professor desenvolve ou tem interesse de que seja
desenvolvido algum projeto de educação ambiental em sua escola. Podemos concluir a partir das
respostas dos decentes que os mesmos estão totalmente abertos para os trabalhos que possam
ser desenvolvidos na escola, relacionados ao meio ambiente.
Dos seis professores, dois já desenvolvem projetos dentro de suas disciplinas e os outros
quatro mantém o interesse em temas específicos, como água, reciclagem, preservação, etc. Os
projetos desenvolvidos por duas professores são: (1) sobre o consumo consciente e a
alimentação saudável, com a finalidade de tornar os alunos capazes de consumir alimentos
saudáveis e dessa forma amenizar o consumo desenfreado por alimentos industrializados que
geram em sua maioria muitos resíduos, tais como as embalagens; (2) sobre o meio ambiente, que
por sua vez almeja apresentar as primeiras definições sobre o meio ambiente e sobre o que
precisa ser feito para torná-lo favorável a vida. Projetos como esses gera no aluno uma
motivação maior, chama a atenção para as necessidades ambientais existentes atualmente, os
impulsionando a aderir uma postura responsável com o meio ambiente.
A EA é um processo de busca de resoluções de problemas que deve ser iniciado
nos primeiros anos da educação infantil, ou seja, na pré-escola. A proposta
educativa fundamenta-se em uma visão de homem como ser cognoscente, que é

definido como um sujeito da práxis tendo a possibilidade de apropriar-se da
realidade para transformá-la. (ABÍLIO; SATO, 2012, p.58).

A diretora também se encontra aberta para realização de projetos de cunho ambiental, e
se colocou à disposição para parcerias futuras. Por fim, o questionário abrir espaço para outros
comentários. Neste espaço destinado para comentários livres, os professores demonstraram um
especial interesse pelo lúdico na educação ambiental.
Uma aula com características lúdicas não precisa ter jogos ou brinquedos. O que
traz ludicidade para a sala de aula é muito mais uma "atitude" lúdica do
educador e dos educandos. Assumir essa postura implica sensibilidade,
envolvimento, uma mudança interna, e não apenas externa, implica não
somente uma mudança cognitiva, mas, principalmente, uma mudança afetiva. A
ludicidade exige uma predisposição interna, o que não se adquire apenas com a
aquisição de conceitos, de conhecimentos, embora estes sejam muito
importantes [...] (ALMEIDA, 2009).

A música e o teatro, por exemplo, são meios que possibilitam o trabalho com a EA de
forma lúdica, e a escola usando tal meio, tem a possibilidade de provocar ainda mais a atenção
dos alunos para a formação do sujeito ecológico este definido por Isabel Carvalho (2008) como
sendo “[...] um ideal de ser que condensa a utopia de uma existência ecológica plena, o que
também implica uma sociedade plenamente ecológica”. (p. 3).
CONCLUSÃO
A partir dos dados obtidos podemos perceber que escola mostra uma grande
responsabilidade com o meio ambiente, responsabilidade essa que é encontrada tanto na
gestora como nos professores, que trabalham a educação ambiental. Isso vem a ser uma
responsabilidade de grande valia para a cidade, visto que muitos são os problemas ambientais
que a mesma vem passando.
A escola percebe o grande valor que a educação ambiental possui ao despertar nos alunos
o desejo de aderir a essa maneira de pensar, apresentando o meio ambiente com todas as
responsabilidades e benefícios que ele nos propõe, tendo em vista a real emergência que essa
formação tardia, precisa acontecer.
Ainda com toda preocupação e com todo trabalho desenvolvido pela escola, entende-se
que não é o suficiente para alertar uma população maior, nesse caso, a Cidade de Cabedelo.
Necessitaria de uma parceria que envolvesse de forma íntegra a escola, os alunos e pais dos
mesmos, a prefeitura através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente existente na cidade,
como também a população em geral. Pois, sabemos que a melhor maneira de desenvolver a
sustentabilidade do Meio Ambiente é quando se usa para tal a coletividade, a união de forças,
em busca desse mesmo objetivo.
Consideremos que a Escola está responsavelmente fazendo sua parte, investindo na
formação educacional de futuros homens e mulheres portadores de um tão sonhado
comportamento sustentável. Seria importante que as escolas que não possuem tal realidade,

pudessem se interessar por este ideal. E que aderissem junto ao Município a um planejamento
sobre meio ambiente que contribuísse para a educação ambiental dos alunos como também da
população em geral, visto que a educação tem o seu ponto de partida na escola.
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RESUMO

O Riacho Salgadinho, localizado na Pajuçara,
Maracanaú-CE, foi o foco deste trabalho. O objetivo do
presente estudo geral foi à análisare pedologicamente a
área de proteção permanente (APP) no entorno do
Riacho Salgadinho, bem como os impactos ambientes
existentes
no
ambiente.
ambiental
e
a
compartimentação geológica no entorno deste riacho. A
metodologia adotada para a análise do solo foi a
escavação(escavação, não seria abertura de oito perfis
de solos) de oito aberturas (ou é abertura, ou escavação
???????) no solo de 25 cm (levantamento pedológico
requer seção de no mínimo 1,0 m: horizonte diagnóstico
etccc) cada com a retirada total de 1 kg (De onde foram
retiradas essas amostras?????? Em profundidade, por
camadas, por horizontes???????) de amostra do solo
para análise em laboratório. Para análise do perfil do
solo, foi escavada (escavada????) uma abertura
(reduntande???) de aproximadamente 1,2 metros
(REPETIU O QUE ESTAVA EM PARÁGRAFOS ANTERIORES)

e posteriormente feita análise do Riacho Salgadinho.
Utilizamos materiais geocartográficos como: fotografias
aéreas e imagens multiespectrais de sensores remotos,
no intuito de identificar as unidades geológicas e a
ocupação urbana do Riacho Salgadinho. A ocupação
desordenada ao longo do riacho é notória e o processo
de favelização é intenso, trazendo sérios desequilíbrios
na dinâmica natural do riacho. Foi possível analisar os
impactos ambientais, bem como a realização de uma
abordagem integrada englobando os aspectos
socioambientais, visando harmonizar a conservação da
natureza com o desenvolvimento social e econômico. O
interesse por estudar esse riacho está no fato de que
este se localiza ao redor de várias moradias, recebe
efluentes do Rio Timbó e ainda possui construções
irregulares dentro da área de APP.

PALAVRAS-CHAVE: Riacho Salgadinho, Ocupação Irregular, Analise de solo, Caracterização Ambiental.

PEDOLOGICAL STUDY AND ENVIRONMENTAL IMPACTS CAUSED IN AND OUT OF THE
PERMANENT PROTECTION AREA SURROUNDING THE SALGADINHO STREAM - PAJUÇARA,
MARACANAU / CE
ABSTRACT

The Salgadinho stream, located in Pajuçara,
Maracanaú-CE, was the center of our study. The
purpose of the environmental analysis was to
compartmentalize geologically the region of this this
stream. The methodology adopted was to analyze
records and previous studies in the area using geocartographic material, aerial photographs and
multispectral remote sensing images in order to identify
the geologic units and the urban occupation of the

Salgadinho stream. The disorganized occupation along
the stream is notorious and this process has increased,
bringing serious imbalances in the natural dynamics of
the stream. It was possible to analyze the environmental
impacts, as well as the realization of an integrated
approach encompassing the social and environmental
aspects in order to harmonize the conservation of
nature with the social and economic development. The
interest in studying this stream is the fact that it is

surrounded by several houses, receives effluents from
Timbó River and around it are irregular buildings in the

permanent preservation area.

KEY-WORDS: Salgadinho stream, Irregular Occupation, Analysis of Soil, Environmental Characterization.

ESTUDO PEDOLÓGICO E OS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS DENTRO E FORA D ÁREA DE
PROTEÇÃO PERMANENTE DO ENTORNO DO RIACHO SALGADINHO, PAJUÇARA,
MARACANAÚ/CE (Reescreva sua pesquisa: foco no que realmente vc quer
mostrar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!). Valorize os dados que vc obteve.
INTRODUÇÃO
Maracanaú localiza-se entre as coordenadas geográficas 3° 48’08’’ e 3° 56’12’’ lat. S e,
38°32’39’’ e 38°40’42’’ long. WGr, com limites municipais correspondendo ao Norte com
Fortaleza e Caucaia; ao Sul e Leste com Pacatuba e a Oeste com Maranguape. O Município
passou por grandes transformações ao longo de 20 anos em sua configuração ambiental devido à
instalação de distritos industriais, gerando assim, a degradação ambiental da área. A implantação
dos conjuntos habitacionais acendeu os problemas relacionados ao meio ambiente.
Atualmente possui o maior Distrito Industrial do Ceará (reunindo empresas da área têxtil,
alimentícia, serviços de construção, materiais químicos, materiais elétricos, vestuário e calçados),
sendo assim, o segundo em arrecadação de ICMS e quarto em tamanho populacional do Estado.
O alvo da composição do nosso trabalho foi à ocupação irregular das áreas ao entorno do
Riacho Salgadinho, a emissão de efluentes advindos do rio Timbó para o riacho e o estudo
pedológico da área e sua influência nas atividades da população.
Segundo Cascudo (1968, p.109) Pajuçara é um “lugar na margem esquerda do Rio
Potengi, diante da cidade do Natal. De Ipajuçara, lagoa da palmeira Juçara [...] Denomina
comumente locais de lagoas alagadiços.” A ocupação do bairro Pajuçara, ocorreu principalmente
a partir da década de 1990, quando aconteceu a construção de diversos conjuntos habitacionais.
A importância deste estudo está no fato de que poderá proporcionar um material de
estudo eficaz para um manejo e revitalização da área em questão.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi utilizada para a realização deste trabalho a análise do perfil do solo dentro e fora da
área de APP. Durante sua realização, foi verificada a relação dos perfis com as condições
encontradas na área como: clima, relevo, cobertura vegetal, declividade e atividades antrópicas
feitas no local.
A classificação dos perfis foi feita com base no Manual de Pedologia do IBGE (O Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística). Os dois perfis foram cavados com 1,20m de profundidade,
0,80m de largura e 0,90m de comprimento. Além disso, uma análise do solo foi efetuada. Foram
feitos oito aberturas de aproximadamente 25 cm, sendo quatro dentro da área de APP e quatro
fora dela, e foram retirados entre 60-100G de terra de cada uma dessas aberturas para se fazer
uma analise no Laboratório de Solos/Água da Universidade Federal do Ceará (UFC).
Para o primeiro perfil ser analisado foi necessário ocasionar um desmatamento de 0,8 m²
de área. Esse impacto foi classificado como desprezível, com base a RESOLUÇÃO CONAMA nº 369
art1. Inciso 1, que diz que não se pode alterar APP. Nesse caso não foi feito nenhuma alterações
danosas nos ecossistemas.
A análise de água foi realizada pelo laboratório de Química do Instituto Federal do Ceará
(IFCE), Campus Maracanaú. O levantamento de fauna e flora foi realizado pela Secretaria de Meio
Ambiente de Maracanaú (SEMAM).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Situação Atual da Área e Analise de água.
O Riacho Salgadinho (Figura 01), recentemente sofreu um processo de urbanização. Foi
construído, pela prefeitura de Maracanaú, um calçadão as margens do riacho, além da
canalização do mesmo.
Estas construções ocasionaram impactos ambientais ao redor do riacho, entre eles está à
degradação da mata ciliar. Esta vegetação é uma proteção natural contra o assoreamento. Sem
ela, a erosão das margens leva terra para dentro do rio, e os sólidos em suspensão trazem
prejuízos ecológicos. Além disso, ela também contribui para amenizar o clima quente que é
atenuado pelas emissões de gases lançados pelas empresas. A vegetação atua como filtros para
produtos químicos, agrotóxicos e fertilizantes.
Através de fotos do Google Earth de 2003 foi constatado, na área de estudo, que houve
uma crescente habitação e uma diminuição da vegetação ás margens do riacho.
Foi identificado na área espécies de animais como: Soim (Callithissp.) e Andorinha-docampo (Phraeprogne tapera). E também foram identificados alguns exemplares da vegetação
nativa, dos quais podemos citar: Carnaúba (Coperniciaprunifera) e Juazeiro (Zizyphusjoazeiro).
Constatamos também um aumento da população em torno do riacho nos últimos anos e,
com a falta de conscientização da comunidade, encontramos uma quantidade razoável de lixo
tanto dentro, quanto ás suas margens.
A análise da água feita pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE), Campus Maracanaú, que
obteve os seguintes resultados (Tabela 1):
Tabela 1: Resultado obtido após a análise da água
Tipo de Amostra
Local da Coleta
Data da Coleta
Aspecto da Amostra
CTT (Coliformes Termotolerantes)
pH( Potêncial Hidrogeniônico)
Turbidez
Fósforo
Sólidos Totais
DQO

Água
Riacho Salgadinho
03/2012
Levemente acinzentada
500/100 ml NMP
7,84
42,6 NTU
2,46238
857 mg/L
203,2 mg O2/L

Fonte: Laboratório de Águas – IFCE

Para coleta das amostras de água foi escolhido um ponto estratégico ao longo do Riacho
Salgadinho. A coleta foi realizada durante a quadra chuvosa e efetuada em recipiente de vidro,
limpo com detergente neutro e esterilizado com álcool. O recipiente foi primeiramente fechado e
emergido a 30 cm de profundidade no Riacho, depois foi aberto, preenchido com o conteúdo da
analise e fechado ainda submerso. A amostra foi mantida sem nenhum contado externo,
colocada em recipiente térmico e encaminhada para o laboratório.
As analises foram realizadas no Laboratório de Águas do IFCE, campus Maracanaú. O
Riacho Salgadinho, de acordo com a Resolução N° 357 do CONAMA está enquadrado na classe 3
da Seção I Das Águas Doces. Que tem o seguinte padrão:

- Pode ser destinada ao abastecimento para consumo humano, após tratamento
convencional ou avançado;
- Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;
- Pesca amadora;
- Recreação de contato secundário;
Os resultados do teste laboratorial indica que a água do Riacho Salgadinho não é potável
e também não possui um nível de balneabilidade adequado.

Figura 1: Mapa da área analisada Fonte: BANDEIRA, L. Adaptado de ALBUQUERQUE, R.

Tipologia do Solo (Analise textural do solo)
A textura de um solo permite-nos avaliar a sua composição mineralógica ao nível das
argilas, do silte e das areias. Para determinar o tipo de solo em questão, o melhor método seria o
método gravitacional, em que se utilizam peneiros para possibilitar a separação de partículas
com diferentes dimensões. Neste trabalho em questão utilizamos valores predeterminados por
uma análise laboratorial em que nos foi disponibilizado a porcentagem de silte, areia e argila.
Através deste método, e usando a triangulo de classificação textural, determinou-se que, de uma
maneira geral, o solo seria um solo franco-arenoso.
O solo franco é o mais adequado para o cultivo das plantas mais diversificado, com uma
textura equilibrada e as melhores características físicas e químicas. Sua cor é quase preta, tem
uma grande quantidade de matéria orgânica e não apresentam muitas dificuldades para
trabalhar. Em solos arenosos e franco-arenosos ocorre predomínio das propriedades da areia,
quando esta compreende pelo menos 70% do material em peso. É perceptível a influência da
areia nas características do solo analisado, uma visão mais geral pode ser vista na tabela abaixo:
Um dos fatores mais perceptíveis em relação a influencia da areia ao solo foi à taxa de
drenagem. Uma das visitas à área foi durante uma chuva muito forte, no qual se percebeu que a
taxa de drenagem era alta e que componentes do solo eram facilmente lixiviados para o riacho
devido, além das propriedades do solo, a geografia da área.
Analise do solo
A princípio, a diversidade dos componentes minerais e orgânicos, bem como a proporção
entre estes existentes em um solo determinam a densidade do material do solo.
Densidade do solo (ds): consiste na relação entre a massa e o volume real, considerando
os volumes da matriz sólida e da porosidade total (g/cm3);
Densidade das partículas (dp): é a relação entre a massa de uma amostra de solo e o
volume que ocupam as partículas do solo, desconsiderando o volume dos poros (g/cm3);
O solo analisado do Riacho salgadinho apresentou densidade global (do solo) de 1,50 e
densidade de partículas de 2,62. A explicação para estas densidades está na estrutura do solo e
em sua cobertura vegetal. Devido ao solo ser franco-arenoso e a quantidade de matéria orgânica
no local ser significativamente elevada às densidades mostram valores relativamente baixos.
O conhecimento da umidade do solo é de fundamental importância, pois indica em que
condições hídricas encontram-se o mesmo. O solo analisado revelou humidade de 3,17 a
0,033MPA, 3,07 a 1,5 MPA e Água útil de 0,10.
Em relação ao PH da água no solo este apresentou resultado de 6,0 que índica acidez,
porém nesse faixa a terra se mostra favorável para ao plantio de diversas culturas de plantas.
A analise de complexos sortidos foi realizada para atender a um possível manejo do solo e
para sua conservação. Os resultados foram Ca2+ 1,10, Mg2+ 0,90, Na+ 0,52, K+ 0,06 H+ + Al3+
0,20 e Al3+ 0,10. Esses resultados mostram que o solo tem certa deficiência de nutrientes, mas,
no geral, é bem conservado (Tabela 2).

Tabela 2: Análise Perfil 1 ( Dentro da APP)
Data da Análise
Coordenadas Geográficas
Longitude
Localização

25/02/2012
Latitude – 3°51’52.24” S
38°34’38.01” O
7,60 m do riacho

Fonte: BANDEIRA, L. 2012

Figura 2 - Fonte: BANDEIRA, L. 2012
O perfil do solo foi classificado em 4 horizontes: O – A – E – B.
A partir da coloração escura do horizonte O, pode ser feitas algumas associações: a presença
de ferro ferroso (em condições de excesso de água – acinzentado), a atividade biológica (animais e
vegetais), na maioria das vezes, causa o escurecimento do solo, por causa do acumulo de matéria
orgânica. Agregado é um conjunto coerente de partículas primarias do solo; formou-se naturalmente
na região e denomina-se ped. Através de análises laboratoriais e visualização da área percebe-se a
presença de matéria orgânica e cátions influenciando na produção de agregados. Ruellan e Dosso
definem as bandas como sendo feições com espessura que varia de poucos milímetros a alguns
centímetros, mais rica em argila, ferro ou matéria orgânica, dentro de um horizonte com textura mais
grosseira.
No horizonte A, se pode analisar que as migrações de argila e ferro podem tornar o solo mais
claro (horizonte de partida). Horizontes bem drenados são mais avermelhados (horizonte de
chegada), que é o caso do horizonte A, as variações nos regimes hídricos influenciam esse aspecto.
Devido o solo ser franco-arenoso, a porosidade será mais grosseira (visível a olho nu).
Horizontes mal drenados possuem uma coloração acinzentada e mais clara que é o caso do horizonte
E. Devido ser mais claro algumas associações mais complexas podem ser feitas, como: teor de
umidade de solo e desenvolvimento da vegetação. Quanto á friabilidade ele classificado como firme
(o material esboroa-se ainda relativamente fácil, porém já apresenta resistência perceptível). O
horizonte é plástico.
Quanto á plasticidade o horizonte B pode ser classificado como plástico (forma-se um fio,
sendo necessária uma pressão moderada para deforma-la). A presença de um ou mais estruturas do

solo pode ter diversas interpretações, e a correta análise dessas estruturas pode resultar em melhor
aproveitamento do solo.
Tabela 3: Análise Perfil 2 (Fora de APP)
Data de Análise
Coordenadas Geográficas
Cobertura vegetal

25/02/2012
Latitude - 3°51’51.46” S / Longitude –
38°34’38.01” O
Zona Mista, Caatinga Arbustiva e Arbórea

Fonte: BANDEIRA, L (2012)

Figura 03 - Fonte: BANDEIRA, L. 2012

A descrição do perfil do solo foi feita a partir da análise do corte vertical do solo.
Delimitamos os principais horizontes, descrevemos seus limites e anotamos suas profundidades.
Foram identificados quatro horizontes: O – A – E – B. Quanto ao grau de distinção, ele pode ser
considerado abrupto (faixa de separação menor que 2,5 cm); a topografia é caracterizada plana
(a faixa de separação é quase horizontal).
O horizonte O (13 cm) é diferenciado pela presença de raízes; pela coloração escura
devido ao acúmulo de matéria orgânica gerada pela atividade biológica (animais e vegetais). Essa
característica torna-o menos suscetível à erosão, pois a matéria orgânica confere maior
estabilidade aos agregados do solo. Nesse horizonte percebem-se estruturas fragmentares
(agregados) devido à floculação dos constituintes; à presença de matéria orgânica, argila; e
fissuração de domínios floculados devido às oscilações no teor de umidade. Não apresenta
rochosidade. Quanto à sua textura, é classificado como franco-arenoso.
A cor acinzentada do horizonte A (25 cm) é consequência da presença de minerais
silicatados existentes no estilhaço de argila no solo. Possui poros maiores devido à presença de
areia e consistência ligeiramente dura (fracamente resistente à pressão, o material quebra-se
facilmente entre o polegar e o indicador).

Através de análises laboratoriais e observações à coloração do horizonte E (55 cm), podese concluir que o solo é medianamente drenado, amarelado. A estrutura particular não
apresenta aderência e os grãos são soltos. Quanto à pegajosidade, é classificada como
ligeiramente pegajosa (após a pressão dos dedos, o material adere a ambos os dedos).
O horizonte B (27 cm) é caracterizado pela presença de plintita, pouca matéria orgânica e
nódulos friáveis (o material esboroa-se com leve pressão, mas agrega-se por compressão
posterior).
CONCLUSÃO
O fato de Maracanaú ser um distrito industrial ocasionou um crescimento rápido e
desordenado, assim, causando vários prejuízos ambientais no município. Os fatores degradantes
observados foram: deposição de lixo e efluentes, poluição hídrica e atmosférica, perda da
biodiversidade e além das indústrias foram constatados o desemboque de esgoto doméstico não
tratado no riacho.
O controle e a implantação de programas que visem à educação ambiental, e fiscalização
do deposito de efluentes tanto das indústrias como da comunidade as margens do riacho, pode
levar a conscientização da população. A retirada de famílias que vivem em área de APP também
seria uma das soluções para o problema.
Se tais medidas não forem executadas o Riacho Salgadinho seguirá o caminho de outros
mananciais do distrito, podendo ser totalmente inviabilizado quanto a qualidade da água e de
sua biodiversidade.
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RESUMO
A água é um recurso natural de valor inestimável. O
aumento do consumo, os níveis de poluição crescentes e
a falta de gerenciamento dos recursos hídricos
contribuem para aumentar a escassez de água em várias
partes do mundo. O problema é mais grave nos países
em desenvolvimento, pela falta de sistemas adequados
de monitoramento e controle, atingindo muitos rios e
lagos próximos aos grandes centros urbanos e regiões
costeiras. O objetivo do trabalho foi avaliar alterações
da qualidade da água do estuário do rio Paraíba em
consequência do despejo de esgoto doméstico numa
área de manguezais, em Cabedelo, PB. As coletas das
amostras de água foram feitas em quatro pontos, sendo
um no rio Paraíba a montante do lançamento do esgoto

(P1), um no rio Tambiá na zona de mistura (P2), um no
rio Paraíba a jusante da zona de mistura (P3) e um no rio
Mandacaru dentro da FLONA (P4). As coletas foram
realizadas em três campanhas, compreendo o período
de outubro de 2012 a abril de 2013. Os resultados
mostram que o rio Paraíba encontra-se com um nível de
poluição excedido, principalmente quando avaliados os
parâmetros de cor, oxigênio dissolvido, nitrito e
coliformes termotolerantes. Espera-se que os resultados
subsidiem a tomada de decisões dos gestores da FLONA
Restinga de Cabedelo frente às ameaças a conservação
dos ecossistemas estuarinos e contribua para a
implementação do seu Plano de Manejo.

PALAVRAS-CHAVE: Análises exploratórias, qualidade da água, PCA, manguezais, estuário.

EXPLORATORY ANALYSIS OF WATER QUALITY OF RIVER ESTUARY PARAÍBA, CABEDELO-PB,
EVICTIONS ON THE EFFECTS OF SEWAGE IN MANGROVE AREA
ABSTRACT
Water is a natural resource of inestimable
value. The increase in consumption, pollution levels and
increasing shortage of water resources management
contribute to increasing water scarcity in many parts of
the world. The problem is more severe in developing
countries, the lack of adequate monitoring and control,
reaching many rivers and lakes close to major urban
centers and coastal regions. The objective was to
evaluate changes in water quality of the estuary of the
Paraíba River as a result of domestic sewage in an area
of mangroves in Cabedelo, PB. The collected water
samples were taken at four points, one in the Paraiba
River upstream of the release of sewage (P1), one in the

river Tambiá in the mixing zone (P2), one in the Paraiba
River downstream of the mixing zone (P3) and one in
the river Mandacaru within Flona (P4). Samples were
collected in three campaigns, understand the period
October 2012 to April 2013. The results show that the
river Paraíba is a pollution level exceeded, especially
when evaluated parameters of color, dissolved oxygen,
nitrite and fecal coliform. It is hoped that the results
subsidize the decisions of the managers of the National
Forest Restinga Cabedelo against any threats to
conservation of estuarine ecosystems and contribute to
the implementation of its Management Plan..

KEY-WORDS: Exploratory analysis, water quality, PCA, mangrove, estuary.

INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural de valor inestimável. Mais que um insumo indispensável à
produção e um recurso estratégico para o desenvolvimento econômico, ela é vital para a
manutenção dos ciclos biogeoquímicos, que mantêm em equilíbrio os ecossistemas. É, ainda,
uma referência cultural e um bem social indispensável à adequada qualidade de vida da
população. Sua utilização indiscriminada causa grandes impactos ambientais aos mananciais.
É perceptível o despejo de efluentes domésticos e indústrias com seus poluentes
orgânicos e inorgânicos; o uso agrícola através de poluentes oriundos da drenagem destas áreas
como fertilizantes e agrotóxicos, fezes de animais e material em suspensão entre outras
intervenções negativas que terminam por degradar não apenas um manancial, se não todo o
corpo de uma bacia hidrográfica. Os números apontam um crescimento significativo da
população, todavia, os recursos hídricos naturais não acompanham este crescimento, e, à
medida que aumenta a demanda, os ecossistemas se deterioram. Segundo REBOUÇAS (1999), o
aumento do consumo, níveis de poluição crescentes e falta de gerenciamento dos recursos
hídricos contribuem para aumentar a escassez de água em várias partes do mundo. Essa escassez
gera diversos conflitos de uso deste bem, pois um determinado uso pode vir a desqualificar o
corpo hídrico para um uso mais nobre.
Uma avaliação do problema de água de uma dada região já não pode restringir-se a um
simples balanço entre ofertas e potenciais, mas deve abranger suas inter-relações geoambientais
e sócio culturais, em especial as condições de conservação dos recursos naturais em geral, e da
água, em particular, de uso e ocupação do território, tanto urbano como rural, tentando alcançar
e garantir a qualidade do desenvolvimento sustentado (REBOUÇAS, 2006). O mesmo autor
adverte que, o problema é mais grave nos países em desenvolvimento, pela falta de sistemas
adequados de monitoramento e controle, atingindo muitos rios e lagos próximos aos grandes
centros urbanos, regiões costeiras e também os aquíferos subterrâneos. Isso significa que, se no
futuro padrões de qualidades mais rígidas não forem adotadas, algumas fontes de água, em uso
hoje, não poderão mais ser utilizadas.
A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba está inserida nas mesorregiões da Borborema,
Agreste e Litoral paraibano e estende-se por aproximadamente 380 km desde a nascente, na
Serra de Jabitacá, município de Monteiro, até a foz, no porto de Cabedelo. Seu estuário banha os
municípios de João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Bayeux e Lucena, estendendo-se por
aproximadamente 22 quilômetros, desde a foz, no Porto de Cabedelo, até as proximidades da
ponte sobre o rio Sanhauá, em João Pessoa. Esta porção estuarina recebe as águas de 08
tributários: pela margem esquerda, os Rios Portinho, Tiriri, da Ribeira e da Guia e, pela margem
direita, os rios Sanhauá, Paroeira, Tambiá e Mandacaru (SUDENE, 1970). A região do estuário do
rio Paraíba, onde a Flona Restinga de Cabedelo está inserida, foi indicada pelo Ministério do Meio
Ambiente (Portaria 9/2007) como uma Área Prioritária para a Conservação da Biodiversidade em
9 categorias, tanto para ecossistemas (estuário, restinga, banhados e recifes), quanto para
grupos zoológicos (elasmobrânquios, aves, peixes, bentos e mamíferos) (Stevens, Alvares-da-Silva
& Sassi, 2012). A Estação de Tratamento de Esgoto do Baixo Paraíba (ETEPB) foi criada pela
Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA) em outubro de 2000, constituída por uma
lagoa anaeróbia profunda (8m), desenvolvida a partir de uma pedreira (Pedreira n07) de

exploração de calcário, desativada, situada no pólo de tratamento de esgotos da Bacia do Rio
Paraíba na Grande João Pessoa - PB (7º 10” S e 34º 49” W), como parte do Projeto de Tratamento
de Efluentes do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região do Baixo Paraíba (ALVES, 2006).
ALVES (2006), revelou uma grave deterioração da eficiência do sistema de tratamento.
Segundo o autor as elevadas cargas efluentes de sólidos em suspensão e sedimentáveis
representam um sério risco ao equilíbrio ecológico do estuário do Rio Paraíba, mesmo
considerando que atualmente, o sistema está tratando um pouco menos de 40% da vazão de
esgotos, prevista para o final do plano. Este estudo revelou que o desempenho da lagoa foi
inferior ao observado em outra pesquisa (Arruda, 2003). Assim, é previsível que, mantida a atual
configuração e os atuais esquemas de operação e manutenção, a tendência futura é de uma
progressiva degradação ambiental. Como agravante o Plano Diretor de Esgoto Sanitário de João
Pessoa prevê que 70% do esgoto da capital e a totalidade do esgoto dos municípios de Cabedelo
e Bayeux (cerca de 1 milhão de pessoas) sejam direcionadas para a ETEPB (Almeida, 2010). As
possibilidades de contaminação do estuário do rio Paraíba aumentaram em 2011, em função da
implementação do emissário de esgoto, em um traçado que contorna a Floresta Nacional
(FLONA) Restinga de Cabedelo junto aos seus limites até a ETEPB localizada no talude acima dos
manguezais do rio Paraíba e que está situada 1,5 Km a montante da FLONA.
Este trabalho tem como objetivos avaliar as alterações da qualidade da água dos rios
Paraíba, Tambiá e Mandacaru, através da obtenção e análise de dados quantitativos de
parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos, e subsidiar a implementação do Plano de Manejo
da FLONA Restinga de Cabedelo.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido na região do estuário do Rio Paraíba (7º14’ S / 34º58’ W e
6º54’ S / 34º47’ W), no entorno da FLONA Restinga de Cabedelo, situada numa planície
fluviomarinha resultante da combinação de processos de acumulação fluvial e marinha, sujeita a
inundações periódicas e com vegetação de mangue. O clima da região é tropical com estação
seca de verão, segundo classificação de Köppen, possuindo estação chuvosa compreendida
principalmente entre os meses de maio a agosto (GRISI & GORLACH-LIRA, 2010)
As amostragens de água foram realizadas em quatro pontos: P1 (07 05' 11.9" S 34 52'
57,4" W), localizado na margem direita do rio Paraíba à montante do rio Tambiá; P2 (07 04' 53,8"
S 34 52' 20,7" W), situado no rio Tambiá, a 500 m do encontro com o rio Paraíba. Este rio recebe
os efluentes da ETEPB; P3 (07 04' 03,6" S 34 51' 56,0" W) localizado na margem direita do rio
Paraíba, 2 Km a jusante do encontro Tambiá - Paraíba e a 900 m a montante do encontro dos rios
Mandacaru e Paraíba; P4 (07 03' 44,1" S 34 51' 26,7" W), situado na margem direita do rio
Mandacaru, dentro da Flona Restinga de Cabedelo, distante 450 metros da zona de confluência
entre os rios Mandacaru e o Paraíba, como mostra a Figura 1.

Figura 1 - Mapa com a localização dos pontos de amostragem de água no estuário do rio
Paraíba (Elaborado por Stevens, P., 2013).
No período de 08/10/2012 a 22/04/2013, foram realizadas 3 campanhas de
amostragens de águas nos períodos seco e chuvoso, sendo que em cada ponto de coleta foram
obtidas quatro amostras: duas na fase de maré vazante e duas na fase de maré enchente.
Segundo dados da AESA da estação de monitoramento CEDRES, localizado em João Pessoa, a
média de intensidade de chuva para os meses de outubro/2012, janeiro /2013 e abril/2013 são
respectivamente: 23,5, 41,7 e 255,3 mm.
Os parâmetros físicos e químicos avaliados foram Cor, Turbidez, pH, Alcalinidade Total,
Acidez Total, Acidez Carbônica, Dureza Total, Dureza de Cálcio, Dureza de Magnésio, Oxigênio
Dissolvido, Nitrito, Sulfato, Fosfato. Os parâmetros bacteriológicos avaliados foram coliformes
totais e termotolerantes. Todos os procedimentos de coleta, preservação, preparação e análise
dos parâmetros físicos químicos e bacteriológicos das amostras foram realizados de acordo com
o descrito no Standard Methods (APHA, 1998).
Os resultados obtidos para os parâmetros avaliados 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
da Resolução n° 430/2011 do CONAMA.

Para construção dos modelos de análise de componente principal (PCA), foi utilizado o
método Full Cross Validation dos dados autoescalonados.
Tabela 1 – Resultados dos parâmetros físicos e químicos de amostras coletadas em 4 pontos nos
rios Paraíba, Tambiá e Mandacaru nas fases de maré enchente (ME) e maré vazante (MV), com
duas repetições.
Parâmetros
MV

Ponto 1
MV ME

MV

Ponto 2
MV ME

ME

Cor
Turbidez
pH

65,6

60,3

ME

MV

58,8

140

237

370

325

47,7

31

53,2

3,15

4,97

5,8

5,8

7,36

7,36

7,22

7,43

6,32

10,2

18,9

19,9

1,17

1,87

7,15

7,21

7,1

7,13

7,64

7,63

Condutividade
Alcalinidade
Acidez Total
Acidez
Carbônica
Nitrito
Sulfato
Fosfato

492

500

-

-

460

342

-

-

580

154

142

13,8

13,2

158

180

20,3

19,5

6,1

5,2

6,1

5,2

2,7

3,4

6

7,5

6,3

2,7

3,4

6

7,5

6,3

5,5

6

12,7

17,3

6

5,5

6,63

9,5

ND

ND

10

ND

0,9

ND

0,4

ND

65

Ponto 3
MV ME

ME

MV

Ponto 4
MV ME

TMP

54,2

42,2

43,6

4,35

4,1

3,92

3,97

4,4

5,8

100

7,39

7,35

7,49

7,53

7,34

7,3

6,0 a
9,0

567

-

-

559

515

-

-

132

134

12,6

12,4

140

128

14,6

14,1

4,9

4,1

5

2,7

2,2

5,6

3,5

2

1,9

4,9

4,1

5

2,7

2,2

5,6

3,5

2

1,9

7

8

ND*

5,7

7,3

14

5,5

11,7

20,3

18

1

11,7

ND

ND

3,75

11

ND

ND

0

2

ND

ND

250

1,65

1,74

1,74

ND

0,73

ND

0,23

ND

0,48

ND

0,4

ME

60,3

61,6

75

Fonte – Laboratório de Análises Físico-química –IFPB-Campus João Pessoa. TMP = Teor Máximo Permitido (Res.
CONAMA 357); cor (mg Pt/L); turbidez (UNT), condutividade (μS/cm); alcalinidade, acidez total, acidez carbônica,
nitrito, sulfato e fosfato (mg/L); ND = Não Detectado.

Analisando os dados da Tabela 1 podemos observar que os resultados de nitrito e cor
para o ponto P2 encontram-se acima do permitido pela legislação. Para os pontos P1, P3 e P4 os
valores dos parâmetros físicos e químicos analisados encontram-se dentro dos padrões
estabelecidos pela resolução, exceto parâmetro nitrito.
A Tabela 2 apresenta os resultados dos parâmetros bacteriológicos de amostras
coletadas em 4 pontos nos rios Paraíba, Tambiá e Mandacaru nas fases de maré enchente (ME) e
maré vazante (MV), com duas repetições.

Tabela 2 – Resultados dos parâmetros bacteriológicos de amostras coletadas em 4 pontos nos
rios Paraíba, Tambiá e Mandacaru nas fases de maré enchente (ME) e maré vazante (MV), com
duas repetições.
Parâmetros
Coliformes
Termotolerantes
(NMP)
Coliformes Totais
(NMP)

Ponto 1

Ponto 2

Ponto 3

Ponto 4

MV ME

MV ME

MV ME

MV ME

>2400 >2400

>2400 >2400

70 >2400

540 >2400

>2400 >2400

>2400 >2400

130 >2400

540 >2400

Fonte – Laboratório de Microbiologia –IFPB-Campus João Pessoa. NMP = Número Mais Provável.

Analisando os resultados da Tabela 2 verificou-se que a maioria das amostras coletadas
e analisadas está muito acima do permitido pela Legislação 357/2005 do CONAMA. Do ponto de
vista bacteriológico, os resultados apresentados revelam que a água do rio Paraíba 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.
A Figura 2 mostra o gráfico dos escores e pesos de PC1 x PC2 realizada em amostras
rotuladas segundo os pontos de coleta. O modelo de PCA revela que PC1, PC2 e PC3 explicam
42,0%, 27,0% e 16,0 %, ou seja 85% da variância total dos dados.

Figura 2 - Gráfico dos escores e pesos de PC1 x PC2 das amostras rotuladas em função dos
pontos de coletas.

O gráfico da Figura 2 indica que as amostras coletadas do ponto 2 (P2) tendem a serem
classificadas diferentes das coletadas dos demais pontos. Essa tendência foi observada em PC2,
visto que a maioria das amostras de P2 possuem escores negativos em PC2 enquanto que os
demais pontos ou possuem escores positivos ou nulos neste componente.
Os pesos positivos de PC2 tem principalmente a contribuição dos parâmetros pH, OD e
alcalinidade com valores elevados nos pontos 1, 3 e 4 e os pesos negativos neste mesmo
componente com contribuição dos parâmetros acidez total, cor e turbidez com valores altos no
ponto 2. Essa tendência reflete significativamente no ponto 2 em sua maior parte aos processos
de contaminação por matéria orgânica, provavelmente devido a alta carga orgânica proveniente
do lançamento do efluente do baixo Paraíba.
A Figura 3 mostra o gráfico de PCA dos escores de PC1 x PC3 rotuladas segundo o período de
coleta.
Os resultados da Figura 3 mostram que as amostras coletadas distribuem-se segundo o
período de coleta, da esquerda para direita concordando com o período crescente de
intensidade pluviométrico, conferindo a não similaridades entre si. Este comportamento foi
observado em PC1 x PC3, quando percebe-se, que as amostras da segunda coleta (em vermelho)
com altos valores de escores negativos em PC3, encontra-se separadas as da primeira (em azul) e
terceira (verde) com altos escores positivos neste componente, bem como em PC1 quando as
amostras da primeira coleta apresentam altos escores negativos e as da terceira altos escores
positivos neste mesmo componente.

Figura 3. Gráfico dos escores PC1 x PC3 em função do período de coleta. Onde, primeira coleta
(1C), segunda coleta (2C) e terceira coleta (3C)
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CONCLUSÕES
Os resultados revelaram alterações dos parâmetros nitrito e cor para o ponto 2 do
estuário do rio Paraíba, nos períodos de maré enchendo e vazando em decorrência do
lançamento direto de esgoto no rio Tambiá. Para os pontos a montante do lançamento do esgoto
(Ponto 1) e a jusantes deste lançamento (pontos 3 e 4) encontram-se dentro dos padrões da
resolução exceto parâmetro nitrito.
Os valores elevados de coliformes totais e termotolerantes encontrados para maioria
das amostras analisadas revelam alterações na qualidade da água do rio Paraíba e de dois
afluentes da sua margem direita em consequência da contaminação pelo lançamento de
despejos direto de esgotos. 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.
Os modelos de PCA do conjunto de dados estudadas indicaram que as amostras são
afetadas pela sazonalidade, isto é devido provavelmente aos períodos de baixa, média e alta
intensidade de precipitação pluviométrica. Esses modelos foram capazes de perceber alterações
da qualidade das águas da margem direita do estuário do rio Paraíba, devido ao lançamento de
esgoto da ETEPB.
Espera-se que os resultados subsidiem a tomada de decisões dos gestores da unidade de
conservação frente às ameaças a conservação dos ecossistemas e contribua para o
desenvolvimento do Plano de Manejo.
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RESUMO

Estudos sobre percepção ambiental no campo
da educação ambiental (EA) são iniciativas que podemos
considerar relativamente novas, se comparadas à
inserção da temática em outras áreas do conhecimento.
O objetivo desse trabalho foi desenvolver um projeto de
EA com os alunos do curso técnico em Meio Ambiente
do IFMA-Campus Alcântara, visando aplicar um
instrumento pedagógico auxiliar que possibilitasse a
identificação e quantificação da infraestrutura e da
percepção ambiental dos moradores da Comunidade
Perizinho, Alcântara-MA, frente aos vários problemas
ambientais enfrentados por eles. Constatou-se que a
Comunidade Perizinho, reconhece e pontua diversos
problemas que ela enfrenta e isso nos possibilita não

somente identificar esses problemas, mas também criar
estratégias e programas de educação ambiental,
capazes de minimizar ou mesmo solucionar tais
problemas. A promoção de atividades de educação
ambiental deve ser realizada em todos os níveis da
educação, valorizando os aspectos culturais e
ambientais e estimulando a participação de todos para
enfrentar os problemas locais. A realização de projetos
e atividades práticas como visitas técnicas e aulas de
campo precisam ser incentivadas e apoiadas como
forma de envolvimento criativo e consciente dos alunos
nas resoluções dos problemas ambientais, para que eles
se tornem cidadãos conscientes e atuantes.

PALAVRAS-CHAVE: Alcântara, percepção, educação ambiental, comunidade.

ENVIRONMENTAL EDUCATION: AN EXPERIMENT WITH STUDENTS COURSE IN TECHNICAL
ENVIRONMENT IN THE COMMUNITY PERIZINHO, ALCANTARA-MA
ABSTRACT

Studies of environmental perception in the field of
environmental education (EE) are initiatives that can be
considered relatively new, compared to introduce the
theme in other areas of knowledge. The aim of this
study was to develop a draft EE with students of
technical courses in Environment of IFMA-Campus
Alcantara, seeking to apply an auxiliary teaching tool to
allow the identification and quantification of
infrastructure and environmental awareness of
residents of Community Perizinho, Alcantara -MA,
compared to several environmental problems faced by
them. It was found that the Perizinho Community
recognizes and points out various problems it faces and

it allows us to not only identify these problems, but also
create strategies and environmental education
programs and practices that minimize or solve such
problems.
Promoting
environmental
education
activities should be performed at all levels of education,
valuing cultural and environmental aspects and
encouraging the participation of all to tackle local
problems. The realization of projects and practical
activities such as technical visits and field courses must
be encouraged and supported as a form of creative and
conscientious students in the resolution of
environmental problems involved, so that they become
aware
and
active
citizens.

KEY-WORDS: Alcantara, Perception, environmental education, community.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA EXPERIÊNCIA COM OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM MEIO
AMBIENTE NA COMUNIDADE PERIZINHO, ALCÂNTARA –MA
INTRODUÇÃO
A preocupação com o meio ambiente não é algo recente, no entanto, a partir da
década de 1970 a questão ambiental passou a ser vista como um problema significativo a nível
mundial (Dias, 2004). Pois, o surgimento do movimento ambientalista, na década de 1960,
contribuiu para dar destaque a essa temática, ao contestar o modelo de exploração dos recursos
naturais empregados a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, que em prol do
progresso técnico, provocou um aumento da exploração dos recursos naturais.
A intensificação da ação intervencionista do ser humano na natureza motivou a realização
da I Conferência das Nações Unidas para a Defesa do Meio Ambiente, em Estocolmo, no ano de
1972. Esta Conferência representa um marco na luta pela preservação do Meio Ambiente ao
congregar representantes de vários países em torno do debate de questões relacionadas à
destruição do Meio Ambiente cujo objetivo foi “conscientizar a sociedade a melhorar a relação
com o meio ambiente e assim atender as necessidades da população presente sem comprometer
as gerações futuras”. (MARTINEZ, 2013).
Da Conferência foi redigido um documento conhecido como a Declaração da Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em que define alguns princípios comuns a
serem observados pelos povos do mundo. Esta Declaração proclama no item 1 que: O homem é
ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o qual lhe dá sustento
material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e
espiritualmente (...). Os dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o artificial, são
essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais,
inclusive o direito à vida mesma. (DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO, 1972).
Desta forma, o ser humano é compreendido como responsável pela construção do meio
ambiente e, naturalmente, pela sua própria vida, pois sua existência depende inteiramente do
meio ambiente, logo, tem obrigação de protegê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e
futuras. O primeiro princípio desta declaração diz que: O homem tem o direito fundamental à
liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de
qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene
obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras.
(DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO, 1972).
Entre as diversas estratégias para proteger e melhorar o meio ambiente está o trabalho
voltado para a educação da população com vistas a formar cidadãos capazes de usar os recursos
naturais de forma sustentável, sem agredir, nem tampouco, esgotar os recursos disponíveis na
natureza e essenciais para a vida no planeta terra. Logo, a Educação Ambiental – EA passa a ser
um componente primordial para a educação dos cidadãos, expresso no princípio 19 da
Declaração como segue: É indispensável um esforço para a educação em questões ambientais,
dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao setor da
população menos privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública bem

informada, e de uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspirada no
sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em toda
sua dimensão humana. (DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO, 1972).
A Conferência de Estocolmo foi o marco inicial para o redirecionamento de ações e
atitudes mais conscientes e responsáveis em relação ao meio ambiente. Inúmeras outras
Conferências e Encontros se seguiram fortalecendo o debate em torno da temática Meio
Ambiente e consolidando uma trajetória de luta em prol da natureza.
Conquistas foram sendo percebidas também em relação à proposta para a EA. Nesse
sentido, a Conferência de Tbilisi, realizada em 1977, na Geórgia, ex-União Soviética, foi
fundamental para iniciar um amplo processo de reorientação da EA para um enfoque
interdisciplinar, levando em consideração que a EA não pode ser restrita a uma disciplina e sim
perpassar por diversos componentes curriculares e experiências educativas, proporcionando uma
visão integrada do ambiente.
Através de uma educação capaz de levar o educando a perceber que o estudo do meio
ambiente não é estanque, mas envolve os diferentes campos do conhecimento, pode-se
desenvolver valores, atitudes e habilidades que conduzirão a ações pautadas no respeito à
natureza e ao ser humano.
Desta forma, crianças, jovens e adultos poderão contribuir no enfrentamento do
problema ambiental, desde pequenas ações individuais cotidianas, como o uso racional da água,
até questionar e contribuir para repensar um sistema econômico que promove o uso
desordenado dos recursos naturais para obtenção de lucro e enriquecimento de uma minoria em
detrimento da maioria.
No Brasil existe a orientação dada pelo Ministério da Educação (MEC), através dos
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, de que a Educação Ambiental seja feita como tema
transversal. Com isso, a orientação legal aponta para o estudo da temática como tema
transversal nas mais diferentes disciplinas e não como um componente curricular específico, nem
tampouco de forma pontual.
De acordo com os PCNs de EA é necessário atribuir significado àquilo que é aprendido.
Nesse sentido, será necessário que a Instituição Escolar busque no meio em que está
estabelecida o seu laboratório de estudo da temática ambiental, de maneira que os alunos
estabeleçam relação entre aquilo que estão estudando com sua realidade cotidiana e consigam
compreender problemas que afetam as suas vidas, a comunidade, e o país. Perceber como
poderão, partindo dos conhecimentos adquiridos, intervir nas problemáticas existentes.
Está disposto na Lei 9.795/1999, Art. 1º, o conceito de Educação Ambiental que norteia a
Política Nacional de Educação Ambiental, a saber: Entende-se por educação ambiental os
processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade. (LEI 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999).
Estudos sobre percepção ambiental - PA no campo da EA são iniciativas que podemos
considerar relativamente novas, se comparadas à inserção da temática em outros campos de
conhecimento. PA pode ser definida como sendo uma tomada de consciência do ambiente pelo

homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente que se está inserido, aprendendo a proteger e a
cuidar do mesmo. (FAGGIONATO, 2005).
Cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente às ações sobre o ambiente em
que vive. As respostas ou manifestações daí decorrentes são resultado das percepções
(individuais e coletivas), dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada pessoa.
Desta forma, o estudo da percepção ambiental é de fundamental importância para que se possa
compreender melhor as inter-relações entre o homem e o ambiente, suas expectativas, anseios,
satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas. (MELAZO, 2005).
O objetivo do trabalho foi desenvolver um projeto de EA com os alunos do curso técnico
em Meio Ambiente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA,
Campus Alcântara, visando a aplicação de um instrumento pedagógico auxiliar que pudesse ser
direcionado aos moradores da Comunidade Perizinho, Alcântara-MA, possibilitando a
identificação e quantificação da infraestrutura e da percepção ambiental dos entrevistados
frente aos vários problemas ambientais enfrentados por eles.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido com os alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente,
modalidade subsequente, do Campus Alcântara, que estavam cursando o último módulo e sua
concepção teve início durante o planejamento da disciplina de Técnicas de Educação Ambiental.
Buscou-se estabelecer uma forma diferenciada de oferta da disciplina, direcionando-a as efetivas
necessidades dos alunos e não, apenas, ao atendimento das exigências curriculares. Por outro
lado, aspecto não menos importante, o instrumento favorecia uma ação interdisciplinar no
processo de inserção da variável ambiental na matriz curricular do curso.
Inicialmente a disciplina foi apresentada aos alunos e juntamente com eles, o projeto de
EA foi discutido, elaborado e planejado onde a comunidade de Perizinho foi escolhida para
receber a proposta de trabalho, cuja temática se concentrou no diagnóstico socioambiental e
percepção ambiental da Comunidade.
Em seguida foi feita uma visita à Comunidade e foi estabelecido um contato com a
Liderança do local e Direção da Escola Municipal Dom Bosco 1 que receberia parte das ações do
projeto; a proposta foi apresentada e houve uma consulta sobre a importância, interesse e
viabilidade de execução da mesma, nessa localidade.
Iniciou-se então a construção dos elementos textuais do projeto e do questionário a ser
aplicado, com a turma. O questionário foi montado com perguntas de múltipla escolha e, em
alguns casos específicos, com solicitação de justificativas para as respostas apresentadas. Cada
etapa foi pensada e minunciosamente elaborada pelos alunos sob a supervisão do professor.

1

Escola Municipal Dom Bosco. Escola de dependência administrativa Municipal, que atua nos segmentos de Educação Infantil e
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. Situada na Zona Rural, Povoado Perizinho SNº. CEP: 65250-000. AlcântaraMA. Endereço eletrônico (e-mail): educação@alcantara.ma.gov.br.

Construído o projeto, deu-se a etapa de preparação para a execução do mesmo. Foram
realizadas oficinas para orientação dos alunos na aplicação dos questionários.
As atividades foram divididas em duas etapas que aconteceram nos dias 27 e 28 de
Fevereiro de 2014. No primeiro dia, os alunos foram conduzidos à Comunidade, e lá trabalharam
com os alunos da Escola Municipal Dom Bosco sobre a importância da educação ambiental e da
reciclagem de materiais.
Em um segundo momento ainda no primeiro dia, os alunos do IFMA procederam a
aplicação dos questionários socioambientais.
No segundo dia, foi realizado mais um momento de palestra onde foi ressaltada a
importância da preservação dos recursos naturais e as atividades foram encerradas, com uma
gincana ecológica envolvendo todos os alunos participantes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Comunidade Perizinho, possui 45 domicílios, desse total, foram aplicados questionários
em 33 residências. 54,% dos entrevistados foram do sexo feminino e 46% do sexo masculino,
com idades entre 18 e 80 anos. 36% dos entrevistados vivem na comunidade desde que
nasceram. 89% consideram como um local bom a comunidade em que vivem e 94% residem em
casa própria. 60% vivem em casas de madeira ou de taipa e 40% residem em casas de alvenaria.
Parte dessas residências de alvenaria está sendo construídas com verba federal via projeto social.
A comunidade não possui rede de esgotamento sanitário sendo que, 82% possuem fossa
séptica para deposição do seu esgoto em casa e 18% não possuem nenhum tipo de tratamento.
100% da comunidade tem acesso à água potável vinda de um poço artesiano, porém, quando a
bomba do mesmo quebra, todos os entrevistados relataram que o principal problema é a
distância de outras fontes de água para uso doméstico. 60% relataram que nessas situações de
falta de água são propostas reuniões com as lideranças para viabilizar a resolução dos problemas.
Isso demonstra o poder de organização da comunidade frente a um problema detectado por ela.
69% relataram o acesso e o transporte como sendo o problema que mais incomoda.
Quanto à questão do destino do lixo na comunidade, 66% relataram que queima o lixo
produzido e 44% jogam em terrenos baldios ou enterra, sendo que ambas as situações geram
impactos ambientais.
Quanto ao entendimento sobre o que é o meio ambiente, apenas 24% destacaram que o
meio ambiente é o local onde vive. Esse dado nos traz um questionamento sobre como a
comunidade vê os problemas ambientais, pois se eles não se percebem parte desse ambiente,
muito provavelmente não se importarão com esses problemas. Segundo Jacobi, 2003, O desafio
do fortalecimento da cidadania para a população como um todo, e não para um grupo restrito,
concretiza-se pela possibilidade de cada pessoa ser portadora de direitos e deveres, e de se
converter, portanto, em ator corresponsável na defesa do ambiente e da qualidade de vida.
Os principais problemas ambientais citados foram: desmatamento, poluição e diminuição
das águas dos rios, falta de saneamento básico, queimadas e falta de proteção das nascentes. A
avaliação da percepção ambiental desperta a atenção da população para os problemas
ambientais tornando-a mais consciente e mais exigente quanto às atitudes mais ecológicas de

dirigentes, sejam prefeitos, governadores, presidentes, diretores, etc. (GUIMARÃES, 1995).
Segundo Villar et al, 2008, a aplicação de questionários possibilita uma análise a respeito da PA
da população a fim de desenvolver um programa de EA e sanitária dirigido aos problemas que
afligem o meio ambiente urbano no Município estudado.
A preservação das áreas de manguezais também foi abordada e 51% acreditam que o
manguezal ocupa um local que poderia ser usado para outro fim e apenas 42% acreditam que a
situação do mesmo é preocupante, pois ele precisa ser preservado. Em contrapartida 85%
confirmaram a utilização de algum recurso proveniente do manguezal, sendo que 12% relataram
o uso da madeira, 69% do caranguejo e sururu, 12% do pescado.
O meio ambiente natural tem sido substituído por espaços urbanos, sendo estes palcos de
relações entre a comunidade humana e seu meio físico, alterado pela própria ação antrópica. É
necessária uma mudança de postura do homem frente às questões ambientais. A ideia que se
tem das cidades como um espaço do caos, deve ser substituída por uma nova perspectiva
buscando novas formas de administrar os processos sociais que as produzem e as modificam, ou
seja, os procedimentos e as ações devem compreender as especificidades dos espaços, suas
relações com seus espaços de entorno e sua dinâmica social, econômica, cultural que neles
ocorrem, de maneira menos predatória possível ao meio ambiente. (MELAZO, 2005).
A comunidade Perizinho está localizada em uma região litorânea, sendo assim, o pescado
e a agricultura são a base da economia e subsistência local, pois os mesmos são usados na
alimentação e também são vendidos para comunidades vizinhas.
Com relação à participação nas atividades sociais e comunitárias, 42% dos entrevistados
relataram que não participa já 54% declararam que participa ativamente dessas atividades. 82%
acreditam que a organização das pessoas da comunidade pode contribuir para melhorar a
situação da mesma. A percepção e o engajamento do cidadão em relação à importância dos
elementos naturais e aos problemas ambientais locais são um passo importante para contemplar
os objetivos da EA. Para que isso ocorra, há necessidade de uma sintonia entre as diferentes
realidades políticas, econômicas, sociais e culturais, bem como questões ecológicas. A principal
função da EA é a formação de cidadãos conscientes, preparados para a tomada de decisões e
atuando na realidade socioambiental, com um comprometimento com a vida, o bem estar de
cada um e da sociedade, tanto a nível global como local. (MELAZO, 2005).
Quanto à adoção de novos procedimentos para a melhoria do meio ambiente na
comunidade, 90% relataram que adotariam esses novos procedimentos. De acordo com Palma,
2005, a PA e consequentemente o cuidado com o ambiente são fundamentais para reverter
tantos problemas ambientais existentes hoje. Quando se pensa em EA, estamos trabalhando
toda a realidade da sociedade onde o conhecimento não está somente nas mãos dos
educadores, mas em troca de conhecimentos e experiências. Unindo o conhecimento e
experiências de todos, teremos uma EA holística, onde todos devem contribuir para o
crescimento e entendimento de nossa sociedade. Devemos reaprender o mundo, reconstruir as
relações e os valores e proporcionar novas atitudes social e ambientalmente justas.
Segundo Palma, 2005, o estudo da PA de uma população, possibilita compreender as
inter-relações da mesma com seu ambiente e quando se conhece a realidade dessa comunidade
se torna viável a execução de projetos de educação ambiental que atendam às necessidades

dessa população. Quando nos referimos à EA, podemos situá-la em um contexto mais amplo, o
da educação para a cidadania, configurando-a como elemento determinante para a consolidação
de sujeitos cidadãos. (JACOBI, 2003).
De acordo com Melazo, 2005, a PA e a EA nesse processo contribuirão para a utilização
racional dos recursos naturais, possibilitando uma relação mais harmônica de um indivíduo ou de
uma coletividade com os elementos exteriores, sejam estes, elementos naturais, necessidades
econômicas ou interesses político-sociais.
A EA aliada à PA devem ter como objetivo, a transmissão de conhecimentos e a
compreensão dos problemas ambientais e consequentemente provocar uma maior sensibilização
das pessoas a respeito da preservação dos recursos naturais (fauna, flora, rios, matas etc.), bem
como a prevenção de riscos de acidentes ambientais e correção de processos que afetam a
qualidade de vida nos centros urbanos. A partir desta visão, é necessário que se incorpore o
caráter crítico das relações na comunidade e desta com o meio ambiente em consonância com
esse paradigma voltado para a complexidade desse processo, mas aceitando e absorvendo
diferenças e experiências diversas, em um processo coletivo de interação mútua de moradores
de diversos bairros ou comunidades visando acima de tudo à busca de avanços e soluções
conjuntas relacionadas à preservação e conservação dos recursos naturais. (MELAZO, 2005).
O processo de sensibilização, de conscientização e conhecimento envolve todo o processo
de PA presente na EA, despertando na sociedade ações positivas que sensibilizem os indivíduos e
educandos da importância de se preservar o meio ambiente, contribuindo para um menor nível
de impacto ambiental e uma melhor qualidade de vida para as comunidades urbanas. Nesta
perspectiva, o desenvolvimento de atividades ligadas à PA e EA devem proporcionar à
comunidade uma maior sensibilização em relação ao meio ambiente com o propósito de
fortalecer o exercício da cidadania e as relações interpessoais com a natureza, acelerando o
desenvolvimento de novas atitudes capazes de produzirem novas ações coerentes com a
sustentabilidade ambiental, cultural, econômica, social e espacial. (MELAZO, 2005).
CONCLUSÕES
A Comunidade Perizinho, tem uma PA que a faz perceber e pontuar diversos problemas
que ela enfrenta e isso nos possibilita não somente identificar esses problemas, mas também
criar estratégias e programas de EA, capazes de minimizar ou mesmo solucionar tais problemas.
Segundo Jacobi, 2003, a EA, nas suas diversas possibilidades, abre um estimulante espaço
para repensar práticas sociais e o papel dos professores como mediadores e transmissores de um
conhecimento necessário para que os alunos adquiram uma base adequada de compreensão
essencial do meio ambiente global e local, da interdependência dos problemas e soluções e da
importância da responsabilidade de cada um para construir uma sociedade mais equitativa e
ambientalmente sustentável.
Nessa perspectiva a promoção de atividades de EA deve, portanto, ser realizadas em
todos os níveis da educação, deve também valorizar os aspectos culturais e do ambiente,
estimulando a participação de todos para enfrentar os problemas locais.

A realização de projetos e atividades práticas, visitas técnicas, aulas de campo devem ser
incentivadas e apoiadas como forma de envolvimento criativo e consciente dos alunos nas
resoluções dos problemas ambientais, para que eles tornem cidadãos conscientes e atuantes.
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RESUMO
A bacia do Una encontra-se no estado de Pernambuco e
é caracterizada por dois tipos de biomas: Mata Atlântica
e Caatinga ambos tem sofrido interferências antrópicas
que alteram a fisionomia da flora local afetando os
serviços ambientais fornecidos pelos ecossistemas da
região e consequentemente reduzindo o capital natural.
Sendo assim este trabalho visa por meio do método
REDD e das estratégias do PSA identificar as áreas
protegidas da bacia e quantificar o percentual de
carbono acumulado através da valoração desse recurso
assim como calcular o passivo ambiental que se
encontra na área de estudo. Para tanto foi realizado
levantamento do uso e ocupação do solo em uma
amostra de um total de 45 assentamentos existentes na
Bacia Hidrográfica que totalizam uma área de

26.356,45ha, das quais em média 27,5% são cobertas
por algum tipo de formação florestal, totalizando
6.589,11ha. Esse área armazenaria algo em torno de
1.317.822,5 tCO2e, que poderiam ser negociados em
projetos REDD + a um valor em torno de US$
7.248.023,75. Levantou-se ainda o valor do passivo
ambiental dessas áreas, que gira em torno de R$
5.044.655,10. O que demonstra que apesar da
necessidade de elevados investimentos para
recuperação dessas áreas, o capital natural existente
ainda possui valor superior, e sua conservação
demonstra gerar benefícios maiores que os custos de
sua manutenção.

PALAVRAS-CHAVE: Capital Natural, Serviços Ambientais, Assentamentos Rurais, Unidades de Conservação

VALUATION OF NATURAL CAPITAL IN PROTECTED AREAS ON THE UNA´S RIVERBASIN,
PERNAMBUCO - BRAZIL
ABSTRACT

The basin of Una is in the state of Pernambuco and is
characterized by two types of biomes : Atlantic Forest
and Caatinga both have suffered anthropogenic
interference that change the face of local flora affecting
the environmental services provided by ecosystems in
the region and thus reducing the capital natural. Thus,
this work aims through REDD+ method and strategy PSE
identify the protected areas of the basin and to quantify
the percentage of carbon accumulated by rating this
resource as well as calculate the environmental liability
that lies within the study area. For this survey was
conducted of the use and occupation of land in a sample

of a total of 45 existing settlements in the Basin with a
total area of 26,356.45 ha , of which on average 27.5 %
are covered by some type of forestry totaling 6.589.11
ha . This area would store somewhere around
1317822.5 tCO2e, which could be traded in REDD +
projects to a value of around U.S. $ 7,248,023.75 . Still
valued of the environmental liabilities of these areas,
which revolves around R$ 5,044,655.10 . This shows that
despite the need for high investments for recovery of
these areas , the existing natural capital still has superior
value and generate higher conservation demonstrates
that the costs of maintaining benefits .

KEY-WORDS: Natural Capital, Environmental Services, Rural Settlements, Protected Areas
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1. INTRODUÇÃO
Nos ecossistemas ocorrem diversos processos naturais, que resultam das complexas
interações entre os seus componentes bióticos (organismos vivos) e abióticos (componentes
físicos e químicos) por meio das forças universais de matéria e energia. Esses processos naturais
garantem a sobrevivência das espécies no planeta e têm a capacidade de prover bens e serviços
que satisfazem necessidades humanas direta ou indiretamente. Essas capacidades são
classificadas como funções dos ecossistemas (De Groot et al., 2002).
Uma vez conhecidas e identificadas suas contribuições para a sociedade, as funções dos
ecossistemas podem ser definidas como serviços ecossistêmicos (serviços ambientais) (De Groot
et al., 2002) considerando que eles englobam tanto os serviços proporcionados ao ser humano
por ecossistemas naturais (os serviços ecossistêmicos), quanto os providos por ecossistemas
manejados ativamente pelo homem.

Esses tipos de serviços que são prestados geram um tipo de benefício denominado capital natural
que pode ser compreendido como nosso ambiente natural, ou o estoque de recursos naturais existentes
(por ex: ar, água, solo, carbono, microrganismos, flora, fauna), nos ecossistemas, e os processos (de
produção de energia e matéria neles existentes), produzem um fluxo de bens e serviços ambientais úteis à
sociedade. Portanto o capital natural fornece toda espécie de funções ambientais que a sociedade
humana utiliza, e que mantêm ou melhoram seu bem-estar, a curto, médio e longo prazo.
Em função do aprofundamento dessas questões surgiu o conceito de Pagamento por Serviços
Ambientais (PSA), que pode ser definido como uma transação voluntária, na qual um serviço ambiental
bem definido ou um uso da terra que possa assegurar este serviço é comprado por, pelo menos, um
comprador, de, pelo menos, um provedor, sob a condição de que o provedor garanta a provisão deste
serviço.
Com o intuito de alcançar esse objetivo foi desenvolvido o mecanismo denominado Redução do
Desmatamento e Degradação Florestal - REDD, que visa através de incentivos de mercado (créditos de
carbono) conter as taxas crescentes de redução da área florestal. Devido as grandes pressões antrópicas
presentes nos países em desenvolvimento, essa ferramenta se faz de grande utilidade.
Nos últimos anos, mais especificamente em 2010 e 2011, o estado de Pernambuco sofreu um
grande impacto com as enchentes que assolaram a Bacia do rio Una. As cheias foram causadas por chuvas
fora dos padrões da estação, que em um único dia despejaram na Bacia do Una mais de 150 mm3 de
água, e mais de 400 mm3 em 4 dias, o equivalente à quase a metade das chuva que ocorrem ao longo de
todo o mês.(CEPAN,2013).
Segundo Relatório de Danos da Defesa Civil (2010), entre os prejuízos ocorridos, duas pontes que
desabaram e precisaram de R$ 27 milhões para serem reerguidas, além disso, o Governo de Pernambuco
destinou cerca de R$ 1 bilhão para a construção de novas habitações para as vítimas da enchente.
Também está sendo investido mais R$ 1 bilhão nas demais ações da Operação Reconstrução.
Diante do exposto se faz necessário caracterizar os serviços ambientais prestados pelos
fragmentos florestais de Mata Atlântica ainda existentes em nosso estado, cuja localização está
principalmente em áreas rurais formadas por assentamentos de reforma agrária e em Unidades de
Conservação, que mesmo apesar de protegidas por leis específicas ainda são submetidas a grande pressão
e devastação.

Esta pressão se dá, sobretudo pela existência de atividades produtivas, sobretudo
agropecuárias no entorno destes fragmentos, e pela falta de recursos para a conservação e
gerenciamento destas áreas, para tanto se busca através desta iniciativa identificar e contabilizar
em termos monetários o capital natural existente em Assentamentos Rurais localizados na Bacia
do Rio Una, na Zona da Mata Sul do Estado de Pernambuco e desenvolver-se estratégias, através
da proposta de implantação de pagamentos por serviços ambientais, para auxiliar na
manutenção destas áreas e consequentemente dos mais diversos serviços prestados por elas.
Além disso, entende-se que conhecer o capital natural existente no estado de Pernambuco e os
serviços por ele proporcionados pode ajudar formuladores de políticas estaduais e municipais a
solucionarem desafios em diferentes áreas. Isso permite refinar leis locais, influenciar os modos
de produção e criar novos incentivos, como, por exemplo, instrumentos de mercado. Levar os
serviços ambientais e ecossistêmicos em consideração na formulação de políticas do estado e
seus municípios pode ainda poupar custos futuros, melhorar a qualidade de vida e garantir meios
de subsistência.
2. METODOLOGIA
2.1. Caracterização da Área de Estudo
A Bacia do Una possui cerca de 6.785,79 km2, sendo 6.292,90 km2 pertencente ao estado
de Pernambuco e os 492,89 km2 restantes pertencem ao estado de Alagoas. A área pertencente
a Pernambuco corresponde a 6,32% do total do Estado abrangendo 41 municípios, destes, 27
possuem suas sedes localizadas nesta bacia.
A bacia hidrográfica do rio Una (UP 5) está situada entre 8o 17’14” e 8o 55’ 28’’ de
latitude sul, e 35o 07’48’’ e 36o 42’10’’ de longitude a oeste de Greenwich. Localiza-se na porção
sul da região litorânea. O uso da água na área da bacia hidrográfica é destinado entre outras
coisas para o abastecimento público, contemplando os reservatórios do Prata, Gurjão, Poço da
Areia, Caianinha, Altinho, Bonito, Calçado, Panelas e São Caetano.
Definiu-se como área de estudo a bacia do Una, em específico foram selecionados alguns
assentamentos, sendo dois na região de Mata Atlântica e dois na região de Caatinga.

Figura 01 – Localização geográfica da bacia do rio Una no estado de Pernambuco. (UP5 –Unidade
de Planejamento.Fonte: CBMET

2.2. Procedimentos Metodológicos
Para realização desta pesquisa, iniciou-se pela revisão literária ligada ao tema com a
leitura de dissertações e artigos que traziam a temática de uso e ocupação do solo para que se
permitisse quantificar o percentual de áreas de floresta em pé que possibilitam a captura de
carbono, por intermédio do mecanismo REDD e do instrumento de PSA (pagamentos por serviços
ambientais), situados na Zona da Mata.
Posteriormente as primeiras leituras, buscou-se uma base de dados cartográficos, para
realizar a caracterização do uso e ocupação do solo (através do uso dos softwares ArcGIS 10.1 e
Google Earth, imagens do ArcGIS 10.1 Online e Google Earth).
Esses assentamentos foram selecionados como amostra para se estabelecer uma média
dos tipos/formas de uso e ocupação do solo nessas áreas, cujos dados servissem para extrapoção
da situação da região, em função da inexistência de tempo para proceder com o levantamento
em cada uma dos Assentamentos e UC´s.
A partir destes dados, buscou-se definir o que ainda restaria de floresta em pé (seja em
estado primário ou secundário) através da comparação de dados da literatura com os dados
primários encontrados para os assentamentos amostrados; e o quantitativo de áreas que ainda
podem ser restauradas.
A partir dos dados anteriores estimados foram calculados o quanto de carbono é
capturado e o que pode ser capturado no futuro, com áreas de restauração, para tanto foi
utilizada a metodologia aplicada por (Shoch; Eaton; Settelmyer, 2013, Manual de Metodologías
REDD VCS para Desarrolladores de Proyectos) e
(Reis Neto, 2013, Identificação e
Caracterização de áreas potenciais para implementação de projetos de venda de créditos de
carbono através do modelo REDD na mata atlântica pernambucana).
Como ultimas atividades da pesquisa, buscou-se calcular o total do passivo ambiental
existentes na área da bacia, através da multiplicação do total de áreas para restaurar pelo custo
médio de restauração de um hectare.
E por fim irá se buscar realizar uma análise de custo benefício, considerando os custos de
restauração e conservação, e os benefícios econômicos advindos da conservação/recuperação
dos serviços ambientais nessa bacia.
3. RESULTADOS
3.1.

Levantamento do Uso e Ocupação do Solo

Mediante aos parâmetros de uso e ocupação do solo analisados comparamos os mesmos
com a área de estudo da Bacia do Una.
De acordo com o levantamento feito percebe-se que no Assentamento 1 (Figura 2; Tabela
1) temos mais da metade da área total do assentamento composta por áreas de cultivo agrícola,
a vegetação nativa se mostrou relevante; quanto às áreas abandonadas e às edificações
demonstrou-se um percentual um tanto aproximado.

Tabela 1 - Levantamento de Uso e ocupação do Solo - Assentamento 1
Agricultura
Vegetação nativa
Áreas abandonadas
Edificações

55%
27%
11%
7%

Figura 2 - Imagem de satélite de Assentamento Rural 1 próximo a Jacuípe, área de Mata Atlântica.
O assentamento 2 encontra-se na Mata Atlântica próximo ao Engenho Jacaré, área de
Mata Atlântica e têm demonstrado um elevado percentual de áreas agrícolas, sobre as áreas
abandonadas podemos dizer que aparecem de forma discreta nesse estudo e a vegetação nativa
encontra-se em pequenas porções do total da área analisada chegando perto de 1/5 da
totalidade do terreno.

Tabela 2 - Levantamento de Uso e ocupação do Solo - Assentamento 2
Agricultura

74%

Vegetação nativa

18%

Áreas abandonadas

8%

Figura 3 – Imagem de satélite de Assentamento Rural 2 próximo ao Engenho Jacaré, área de Mata
Atlântica

Observou-se também que no Assentamento 3, que se situa próximo a São Bento do Una,
as áreas abandonadas são nulas, quanto a agricultura nota-se que ela é predominante, e a
quanto as edificações possuem um percentual menor em relação a vegetação nativa.
Tabela 3 - Levantamento de Uso e ocupação do Solo - Assentamento 3
Agricultura

50%

Vegetação nativa

35%

Edificações

15%

Figura 4 – Imagem de satélite de Assentamento Rural próximo ao São Bento do
Una, Área de Caatinga.

Tabela 4 - Levantamento de Uso e ocupação do Solo - Assentamento 4
Agricultura

55%

Vegetação nativa

30%

Edificações

10%

Áreas abandonadas

5%

Já no Assentamento 4, que se caracteriza por uma área de Caatinga também, situado
aproximadamente à Capoeiras, percebeu-se que mais uma vez a agricultura se sobressai; as áreas
abandonadas voltam a aparecer, porém, com um percentual pequeno; a vegetação nativa ainda
possui uma porcentagem relevante, porém não supera a agricultura; as edificações também
possuem um percentual relativamente baixo.

Figura 5 – Imagem de satélite de Assentamento Rural próximo a Capoeiras, área de Caatinga.

Tais dados de cobertura vegetal corroboram os dados apresentados por Freire (2012). O
que demonstra que apesar de grande variação existe uma média aceitável para os percentuais de
remanescentes de vegetação nessas áreas. Porém ressaltasse aqui que este trabalho ainda será
aprimorado, o que poderá levar a variações nos percentuais encontrados.
De acordo com os cálculos feitos na pesquisa identificamos que a área total dos
assentamentos é de 26356,45 ha e a partir do levantamento de uso e ocupação do solo que foi
realizado, definimos que 27,5% da área total é representada por vegetação nativa, que corresponde
a aproximadamente 6500 ha.
3.2. Cálculo de áreas potenciais para captura de carbono na bacia do Una
Diante disso tomamos como linha de base os dados trazidos por Reis Neto (2012) que relata
que 200 tCO2 é o valor médio atribuído a quantidade de carbono presente em 1 ha de Floresta
Atlântica.
Sendo assim, realizamos a seguinte multiplicação a fim de mostrar o potencial de carbono
acumulado na área de vegetação nativa correspondente a 6500 ha.
Então:
200 tCO2 X 6.589,1 ha = 1.317.822,5 tCO2e
Atualmente o preço do crédito do carbono (equivalente 1 tonelada de CO2 ) está em torno de
US$ 5,50, sabendo disso abaixo veremos o quanto em dólares de carbono pode ser creditado a partir
dos dados obtidos com a área de floresta da bacia que estamos analisando.
Portanto:
1.317.822,5 tCO2 X US$ 5,50 = US$ 7.248.023,75
3.3. Contabilização do Passivo Ambiental
Sabendo que um assentamento tem que ter seu percentual de área de RL e APP´s
respeitados, conforme a Lei Federal 12.727/2012 que regulamenta cada assentamento deve ter pelo
menos 20% de áreas de Reserva Legal e média calculamos mais 10% para as APP’s. Em nosso estudo
delimitamos uma média de 27,5% (6500 ha) de áreas compostas por vegetação nativa, restando 2,5%
(590,90 ha), como total de área dos assentamentos que necessitam de ações de restauração. Assim,
tomando como referência o estudo de LIRA et al (2012) Comparação entre custos de implantação
de dois modelos de restauração florestal em Pernambuco, que remete sobre o valor do custo de
restauração de 1 hectare obtivemos o passivo ambiental dos assentamentos dessa região. No estudo

foi observado um valor médio de R$ 8.537,24 /ha chegando a um total de R$ 42.686,20 para a
implantação do primeiro módulo do modelo sucessional de plantio em linhas com diversidade de
espécies e para a implantação do primeiro módulo do modelo de condução e indução da
regeneração natural o custo médio foi de R$ 2.131,09/ha, com um total de R$ 10.655,45. Vale
ressaltar que os custos podem alcançar valores mais elevados visto que os projetos de
restauração tem características singulares que variam diante das ações de restauração que serão
utilizadas nesse tipo de projeto.
Sendo assim:
R$ 8.537,24 X 590,90 = R$ 5.044.655,10
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RESUMO
Este trabalho trata do projeto de uma minibomba de
diafragma do tipo bocal/difusor usando a técnica de
elementos finitos para descrever o comportamento
dinâmico, ou seja, a curva dinâmica da vazão em função
da frequência de excitação da membrana. Este tipo de
bomba não tem válvulas de controle de fluxo, sendo
extremamente crítico o projeto do difusor em virtude da
sua dependência com parâmetros geométricos e

fluídicos. A bomba simulada apresenta uma curva
dinâmica não-monotônica sendo a vazão máxima de
produzida de 0,7 ml/min para uma frequência de 250
Hz.

PALAVRAS-CHAVE: Microbomba sem válvulas, Bocal/Difusor, Método dos Elementos Finitos

COMPUTER MODEL OF A PLANE DIAPHRAGM PUMP
The design of a valveless piezoelectric minipump of type nozzle/diffuser is presented, where the
finite element technique has been used to describe the
behavioral of nozzle/difuser, actuator and then develop
the fluidics analysis of design (flow dynamic curve as a
function of frequency). Flow control valves absent in this
mini-pump and then the diffuser design is extremely

critical due to its dependency with geometrical and
fluidic parameters like Reynolds number. The designed
mini-pump has a non-monotonic dynamic curve, where
the obtained maximum flow was 0,7 ml/min, for a
frequency of 250 Hz.

KEY-WORDS: Valveless micropump, Diffuser/Nozzle, Finite Element Method

MODELO COMPUTACIONAL DE UMA BOMBA PLANA DE DIAFRAGMA

INTRODUÇÃO
As microbombas são dispositivos microfluídicos capazes de transportar pequena
quantidade de volume de fluido (líquido ou gás), com taxa de fluxo controlada apresentando
baixo consumo de energia. Com o desenvolvimento e a popularização da tecnologia de
miniaturização de sistemas eletromecânicos, surgiu o conceito de MEMS (do inglês, MicroElectro-Mechanical System) e, consequentemente, houve grandes investimentos para o
desenvolvimentos de sensores, atuadores e outros dispositivos baseados nessa tecnologia (NISAR
et. al, 2008, SHIREEN, 2011).
Dentre as áreas com grande aporte financeiro na pesquisa destaca-se a biomédica, com
aplicações voltadas à saúde. Assim, surgiu um novo conceito em análise e detecção de
substancias bioquímicas, o µTAS (do inglês, Micro Total Analisys Systems) também denominados
"lab-on-a-chip" (LOC), através do qual todos os passos do processamento da análise são
realizados em um único chip (introdução da amostra, pré-tratamento da amostra, reações
químicas, separação analítica e detecção) (SANTIAGO, 2004). Contudo, esse tipo de mecanismo
necessita de um sistema de propulsão de fluido que seja estável, apresente baixo consumo de
energia, pequeno dimensional e, principalmente, transporte uma quantidade definida de fluido
de maneira contínua e uniforme. Nesse sentido, o trabalho proposto irá utilizar técnicas de
elementos finitos com interação fluido-estrutura para simular uma bomba de diafragma e, dessa
forma, estimar a taxa de fluxo produzida. Em se tratando miniaturização de dispositivos faz-se
necessária a eliminação de partes móveis, tais como válvulas de retenção de fluxo do tipo flap ou
esfera (YAMAHATA, C.; LACHARME, 2005). Desta forma, problemas como alta queda de pressão,
deterioração e travamento na válvula seriam eliminados, aumentando a vida útil e a
confiabilidade do dispositivo (OLSSON , 1998). Portanto, a estrutura para direcionamento do fluxo
será do tipo bocal/difusor, na qual os aspectos geométricos são predominantemente
responsáveis por sua eficiência.
MATERIAIS E MÉTODOS
Aspectos Teóricos
Para o projeto da bomba é necessário haver uma estrutura para movimentar a massa
fluídica, e uma estrutura para direcionar e retificar o fluxo. Assim, será necessária uma câmara de
bombeamento anexada ao atuador, conectando a câmara com o difusor, formando uma
fronteira aberta (entrada e saída). O difusor é um dispositivo concebido para transformar a
energia cinética em energia potencial, ou seja, reduz a velocidade com o aumento da pressão.
Difusores podem ser caracterizados como cônicos, piramidal e plano apresentando seção

transversal circular, quadrada e retangular, respectivamente (Figura 1) (NABAVI, 2009). A seleção
da forma do difusor é predominantemente dependente do processo de fabricação, sendo o
difusor de paredes planas mais adequado para o processo de litografia ou técnicas de fabricação
de microusinagem. Outro fato favorável ao difusor plano é que este é cerca de 10-80% menor do
que o melhor difusor cônico, para a mesma condição de entrada de pressão ou velocidade
(OLSSON , 1998). Portanto, neste trabalho o difusor a ser utilizado como estrutura para direcionar
o fluxo será o difusor plano.

Figura 1- Tipos de difusores: (a)-Cônico, (b)-Piramidal, (c)-Quadrático

Essa estrutura tem seu funcionamento definido pela resistência hidráulica direcionada
pelo fluxo. Assim, devido à sua concepção especial, apresenta uma resistência hidráulica maior
em uma direção, e no sentido oposto o efeito é inverso. Embora essa estrutura não impeça o
refluxo, como uma válvula normal, ainda sim executa a função de direcionar o fluxo líquido no
sentido da menor resistência hidráulica.
O ciclo de funcionamento da bomba apresenta apenas dois estágios: o estágio de sucção
e o estágio de bombeamento. O estágio de sucção, o fluido entra na bomba devido a uma
diferença de pressão entre difusor e bocal (ΔPd < ΔPb) com a entrada (inlet) funcionando como
difusor (Figura 2-(a)), isto é, a queda de pressão na direção do difusor é menor que na direção do
bocal, assim o volume de fluido transportado pelo difusor (|Φ1|) será maior que o transportado
pelo bocal (|Φ1|), conforme ilustrado na Figura 2-(a). Para o estágio de bombeamento, o efeito é
justamento o inverso, ou seja, a saída (outlet) funcionará como difusor é o volume de fluido
transportado no outlet será maior que o no inlet (|Φ1|<|Φ0|), conforme ilustrado na Figura 2-(b).

Portanto, para um ciclo completo de funcionamento o fluxo líquido transportado pela bomba
será a diferença entres os dois modos de operação. Consequentemente, o projeto da estrutura
bocal/difusor determina o desempenho bomba ou microbomba.

Figura 2- Operação da bomba: (a)-modo de sucção, (b)-modo de bombeamento
Em relação ao difusor plano (Figura 1-c), os parâmetros geométricos desse difusor são:
ângulo de divergência 2θ, comprimento L, profundidade b, largura de entrada e saída W1 e W2,
respectivamente. A capacidade de retificação do fluxo para uma bomba com esse tipo de
estrutura, depende, principalmente, da diferença entre a perda de pressão no difusor e no bocal,
sendo definido o coeficiente de perdas de pressão como (WHITE, 2010):
K=1-(A1/A2)2 - Cp

Equação (1)

em que, A1, A2 são respectivamente a área da seção transversal de entrada, saída, com Cp
definido como coeficiente de recuperação de pressão. Para um melhor desempenho do difusor é
necessário um alto valor de Cp, entretanto, há uma combinação de parâmetros que estão
relacionados, sendo os mais importantes AR=A2/A1, L/W1 e 2θ (WHITE, 2010). Contudo, para se
chegar ao conjunto de parâmetros otimizados para bomba, seria necessário um processo
interativo na qual as relações geométricas fosses variadas no modelo. Entretanto, apesar de
extremamente importante, essa análise não é o foco deste trabalho. Portanto, as relações
geométricas adotadas são: AR=3,75 e L/W1=13,4.
Simulações
As simulações são realizadas em ambiente 3D (Figura 3-a) usando o software comercial
baseado em elementos finitos, Comsol Multiphysics1. A topologia em ambiente 3D é utilizada
para se buscar resultados mais realísticos. O modelo do atuador não será simulado, ou seja, a
produção de força sobre o diafragma será substituída por um movimento harmônico predefinido
(deslocamento prescrito da fronteira). Todas as simulações são realizadas utilizando água como
fluido de trabalho, portanto, configura-se um problema de fluxo incompressível, cuja solução é
implementada resolvendo-se numericamente a equação de Navier-Stokes (2) acoplada à equação
da continuidade (3) em regime transiente:
1

Comsol Multiphysics: www.comsol.com

Equação (2)
Equação (3)
em que,
(kg/m3) é a densidade do fluido,
é o vetor velocidade,
é vetor pressão, e F
representa as forças de corpo externas e internas agindo sobre a massa fluídica. A temperatura
usada na simulação foi de 25 , o que corresponde a
(kg/m3) e
91
(Pa s) (BARRETO NETO, 2010). Para a simulação, é especificado no inlet e outlet um valor de
pressão nulo, Pout= Pin=0, e em todas as outras fronteiras são postos a condição de não
deslizamento na fronteira (u=0, no-slip boundary). A parte ativa da bomba é justamente, a
movimentação do diafragma, na qual a condição de fronteira imposta é do tipo deslocamento
prescrito, isto é, Wz=Amplitude*sen(2*pi*f*t)*cos(R-1*[x2+y2]1/2 *pi/2). Nessa condição de
fronteira há uma relação temporal expressa pela função seno e uma espacial expressa pela
função cosseno, na qual a variável R representa o raio, t representa o tempo, x e y representam
coordenas espaciais. Assim, para cada par (x,y) no tempo t há uma deformação do diafragma em
direção ao eixo z. A malha computacional usada para simulação apresentou 11495 elementos
tetraédricos (Figura 3-b). As simulações foram realizadas utilizando-se computador tipo PC, CPU
Intel Core i3 com 4Gb de memória RAM, na qual as simulações demandaram um tempo médio
de 17 minutos.

Figura 3- (a) Geometria da bomba, (b) Malha com elementos tetraédricos

Figura 4- Dimensões da bomba utilizadas na simulação
Na Figura 4 é ilustrado o dimensional da bomba utilizado nas simulações. O diâmetro da
câmara de bombeamento tem 18 mm e uma altura 0,75 mm. As relações geométricas adotadas
são AR=3,75 e L/W1=13,4, apresentando uma tubulação de saída com 2 mm de diâmetro por 3,3
mm de comprimento. A tubulação de saída é utilizada para estabilizar o comportamento do
fluxo, e assim, calcular de forma mais segura a taxa de fluxo,
Equação (4)

em que, A é a área da secção transversal do tubo e u=ui+vj+wz é o vetor velocidade.

RESULTADOS E DISCURSÕES
Na Figura 5 é ilustrado o resultado da simulação considerando-se a amplitude máxima da
membrana de 13 µm e uma frequência de 100 Hz em t=0,052 s. Nota-se na figura que os pontos
de maior velocidade são exatamente na região dos difusores, local onde há o direcionamento do
fluxo líquido. Na Figura 6, é ilustrado o comportamento da taxa de fluxo na entrada e saída da
bomba, através da Equação (4), para uma frequência de atuação de 100 Hz e 13 µm de amplitude
da membrana. Em relação a essa figura, mesmo não havendo válvulas de controle de fluxo, há
um fluxo líquido que segue em direção à saída, isto é, netflow. Para compor uma análise
dinâmica do comportamento da bomba foi executada uma variação na frequência, f={50, 100,

150, 200, 250} Hz, sendo calculado para cada f a correspondente taxa de fluxo (Figura 7).

Figura 5- Simulação fluidodinâmica, t=0,052, f=100Hz

Figura 6- Comportamento dinâmico do fluxo de entrada e saída com f=100Hz

Figura 7- Comportamento dinâmico do fluxo em função da frequência, f

A máxima taxa de fluxo obtida foi de 0,7 ml/min em uma frequência de 250 Hz, de modo
que a curva é não monotônica. Portanto, há um valor máximo para o transporte do fluxo, e em
seguida a vazão começa a cair até zerar.
CONCLUSÃO
O trabalho demonstrou ser perfeitamente factível usar um modelo numérico de
simulação para efetuar o projeto de uma bomba ou microbomba. A simulação da dinâmica da
bomba vem ratificar seu comportamento em termos de vazão e frequência, e caso não seja o
esperado, retorna-se ao projeto de algum outro elemento, seja ele, o difusor ou a câmara de
bombeamento. O projeto deste tipo de bomba necessita ser bem ajustado, pois o volume
deslocado pelo ação da membrana é pequeno, ficando a cargo dos difusores toda ação de
eficiência. Para melhorar a acurácia do modelo, poderia ser realizada a modelagem do
mecanismo de atuação da membrana, sendo do tipo magnético, eletromagnético ou
piezoelétrico, acoplando este ao modelo fluídico de transporte, representado pela equação de
Navier-Stokes.

REFERÊNCIAS
A.NISAR; AFZULPURKAR, N.; BANCHONG; TUANTRANONT, A. Mems-based micropumps in drug delivery
and biomedical applications. Sensors and Actuators B, Volume 130, p. 917–942, 2008.
LASER, D. J.; SANTIAGO.A review of micropump, Journal of Micromechanics and Microengineering 14(6):
35-64, 2004.
NABAVI, M. Steady and unsteady flow analysis in microdiffusers and micropumps: a critical review.
Microfluidics and Nanofluidics, Springer Berlin / Heidelberg, v. 7, p.599–619, 2009.
OLSSON, A. Valve-less diffuser pumps for liquids. Dissertação (Msc. thesis)-Royal Institute of Technology,
Stockholm, Sweden, Jan. 1998.
SHIREEN, AL-H.; MOHAMMAD, N. H.; AHMAD, A.Q, Fabrication and analysis of valveless
micropumps. Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, v. 5, n. 22, p. 145-148, 2011.
WHITE, F. M. Fluid Mechanics. Boston, USA: McGraw-Hill Series in Mechanical Engineering, 2010.
YAMAHATA, C.; LACHARME, F.; BURRI, Y.; GIJS, M. A.A ball valve micropump in glass fabricated by
powder blasting. Sensor and Actuators B: Chemical, v. 110, n. 1, p. 1 – 7, 2005.

EDUCAÇÃO ESPECIAL NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS: O
TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)
2

3

4

N. A. de França¹; M. B da S. Bandeira ; C.L. Barros ; R. J. F. Oliveira (PQ)
1,2,3,4

Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza - Universidade Federal do Piauí (UFPI) –Campus Petrônio
Portella – Teresina-PI; e-mail: narinha_amaral@hotmail.com; bia.gatty_03@hotmail.com;
laurianeebarros@gmail.com; romulojosf@yahoo.com.br;

(PQ) Pesquisador

RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade

masculino que estão em uma faixa etária de 7 aos 14

apresentar os resultados de uma pesquisa de caráter

anos. A observação da metodologia de cada professor e

qualitativa e quantitativa, realizada na Escola Municipal

um questionário de verificação da aprendizagem

Euripides de Aguiar, relacionada à formação continuada

aplicado para dois alunos com TDAH, ratificaram que

do professor de Ciências quanto à educação especial.

nem todos os professores estão preparados para lidar

Dois professores de Ciências de séries distintas

com crianças com qualquer tipo de transtorno

ministraram aulas para alunos com TDAH: transtorno de

deficiência, seja física ou cognitiva, ou o que acarreta na

déficit de atenção e hiperatividade, que é uma dislexia

aprendizagem destes alunos. déficit educacional destes

que se apresenta da fase infantil e que segue à idade

indivíduos.

adulta, sendo sua maior incidência em crianças do sexo

PALAVRAS-CHAVE: ensino, ciências, formação continuada, TDAH.

SPECIAL EDUCATION IN CONTINUING EDUCATION TEACHER OF SCIENCE: THE DEFICIT ISORDER
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD)
ABSTRACT

The purpose of this paper is to present the results of a survey of qualitative and quantitative character, held at the
Municipal School of Euripides Aguiar, continuing education related to the science teacher regarding special
education. Two science teachers from different series taught classes for students with ADHD: disorder, attention
deficit hyperactivity disorder, it's a dyslexia that presents the infant stage and follows adulthood, with a higher
incidence in male children who are in an age range of 7 to 14 years. The observation of the methodology of each
teacher and a verification questionnaire of learning applied to two students with TDH, confirmed that not all
teachers are prepared to give her children with any kind of disability, whether physical or cognitive, resulting in
deficit
education
of
these
individuals.

KEY-WORDS: education, sciences, continuing education, ADHD.

EDUCAÇÃO ESPECIAL NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS: O
TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)
INTRODUÇÃO
A proposta de um procura para a elaboração de um currículo inclusivo é objeto de
estudos e pesquisas que tem como finalidade proporcionar um ensino igualitário, capaz de
atender as necessidades especiais de todos aqueles que dele necessita. Assim, para o alcance
desta educação, é necessário que haja a participação de todos os integrantes de uma sociedade,
pois apesar de existir políticas de inclusão, as barreiras sociais ainda estão fortemente presentes.,
tornam-se ainda, fatores inerentes a esta temática.
Justifica-se o ensino inclusivo como forma de dizimar o preconceito referente ao indivíduo
considerado fora dos padrões, estes estabelecidos pela sociedade, ou seja, o indivíduo é
estigmatizado, considerados por muitos, incapazes de desenvolver seu potencial intelectocognitivo. Dentre eles há o aluno cidadão com Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade, em que, segundo Brown e colaboradores (2001) há uma prevalência de meninos
que possuem TDAH do que meninas, sendo sua maior incidência em uma faixa etária que vai dos
7 aos 14 anos.
O TDAH é uma dislexia que se apresenta da fase infantil e que segue à idade adulta. É
considerado um das principais causas do baixo rendimento no ambiente escolar, pois o indivíduo
apresenta dificuldades de aprendizagem, perturbações motoras (dequilíbrio, falta de noção de
espaço e tempo, dificuldade em seu esquema corporal, etc.). A variabilidade do comportamento
ou entre ambientes é outra característica dessas crianças e a dificuldade de aprendizagem está
presente em 20% das crianças com este transtorno (Mattos, 2001).
Há três tipos desse transtorno, a criança pode manifestar apenas a hiperatividade e
impulsividade, ou apenas a falta de atenção e outros podem apresentar os dois tipos
anteriormente mencionados. As causas vão de fatores genéticos à ambientais, alguns eventos
pré ou perinatais como, por exemplo, o baixo peso ao nascer, a exposição ao álcool ou cigarros
durante a gestação, aumentam o risco para o desenvolvimento do TDAH.
Diagnostica-se TDAH por meio de exames neurológicos, neuropsicológicos e testes
capazes de medir a impulsividade, ansiedade, nível de desatenção e hiperatividade. A criança
diagnosticada com este transtorno em geral possui grandes dificuldades em seu processo de
aprendizagem, já que a falta de atenção é o ponto crucial que lhes falta, afetando seu
desenvolvimento escolar, levando-o a uma possível reprovação e considerando a ocorrência de
problemas maiores, tais como baixa alta estima e falta de motivação nos estudos.
Diante de tal problemática, um fator importante, além de diagnóstico precoce e
adequado do TDAH, quanto ao desenvolvimento cognitivo na escola, faz-se necessária a presença
de professores com habilidades competentes e que favoreçam a construção do conhecimento

por parte dos alunos. Nota-se, portanto, a importância da formação continuada do professor
para que sejam atendidas as necessidades emergentes no ambiente escolar.
A criança com TDAH, quando inserida em uma classe escolar, está sujeita a não construir
o conhecimento de forma adequada. O reflexo disto é um futuro de dependência de outros
indivíduos nas suas decisões cotidianas, afastando-o do seu direito de ser cidadão crítico. O
ensino de ciências, então, tem como proposta levar o indivíduo ao alcance desta tão almejada
cidadania crítica, por meio da sua participação social e política, possibilitando a construção de um
conhecimento tecnológico e científico capaz de se entender o mundo e as transformações que
nele existe, se fazendo lembrar que o indivíduo está inserido neste mundo e, portanto, também
sofre tais transformações.
A EDUCAÇÃO ESPECIAL
No art. 58 da Lei de Diretrizes e Bases mostra-se a importância dos portadores de
necessidades especiais estarem inseridos na educação regular.
Na LDB é expressiva a preocupação com a atenção dada aos indivíduos com alguma
deficiência, seja ela de ordem física, sensorial ou mental, sendo que o TDAH está contido nesta
ultima modalidade. Mas antes da mudança da LDBEN, em 1961, já havia sido expressa os passos
norteadores para uma inclusão social e educacional, com a finalidade de desvincular a ideia de
que pessoas com necessidades especiais precisam de assistencialismo, política antes adotada
pelo Estado, Organizações Não Governamentais (ONGs), Igreja e outros seguimentos sociais, que
apenas reafirmavam a discriminação e a segregação social.
A Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança (Lei 80691/90) estipularam os Direitos dos
Portadores de Necessidades Especiais que passam a ser considerados, não mais como objetos de
assistência social, mas como sujeitos de direitos, inclusive, à educação. Em seu artigo 208, essa
Lei Maior Brasileira determinou ser dever do Estado, o atendimento educacional especializado,
aos portadores de deficiência, na rede regular de ensino (OLIVEIRA, et al).
Entretanto, surgiu o paradigma da integração, buscando-se preparar o sujeito especial
para promover sua adaptação ao meio ao qual estava inserido. Desta forma, a integração visava
capacitar o “indivíduo especial” para inserir-se ao seu meio social; nesta perspectiva, o aluno
especial é que deveria adaptar-se à escola regular, tendo como pressuposto, o princípio da
normalização, que objetiva possibilitar às pessoas com deficiências condições e ambientes menos
restritivos.
Hoje, considera-se a escola como o ambiente pioneiro para a prática de educação especial,
entretanto, essa prática não pode dar-se apenas nela, acredita-se que todos os ramos da
sociedade devem juntar-se e agir conjuntamente, afim de estabelecer definitivamente a inclusão
psicossomática plena no seio da comunidade. A relação entre o ensino e a aprendizagem é um
fenômeno complexo, pois diversos fatores de ordem social, política e econômica interferem na
dinâmica da sala de aula, isto porque a escola não é uma instituição independente, está inserida

na trama do tecido social. Desse modo, as interações estabelecidas na escola revelam múltiplas
facetas do contexto mais amplo em que o ensino se insere. (VYGOTSKY, 1997, p. 104)
FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR
A cada idade estabelece-se um tipo particular de interações entre o sujeito e o ambiente.
Os aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, a linguagem e os conhecimentos próprios de
cada cultura formam o contexto do desenvolvimento (NEGRINE, 1994). Negrine (1994) ressalta
que deve haver o oferecimento de educação inclusiva para todas as idades e desta forma é
preciso que haja pessoas preparadas para esta prática.
É muito importante que o professor esteja em profunda sintonia com a didática e o público
que irá trabalhar. Segundo Boff e Pansera-de-Araújo (2011) é imprescindível que a formação do
professor de Ciências deixe de ser dada de forma segmentada e linear, é preciso que haja um
ensino mais interdisciplinar (proposta do curso de Ciências) aproximando-se com o cotidiano do
aluno.
O professor de Ciências durante sua formação inicial não recebe uma orientação específica a
respeito da educação inclusiva. Assim como outros cursos, os docentes de Ciências que
pretendem trabalhar com inclusão, necessitam buscar na formação continuada cursos de pósgraduação lato sensu para melhorar sua prática pedagógica.
Com a formação continuada, o profissional da educação otimizaria seu tempo utilizando-o
para a atualizar seus conhecimentos, esclarecer dúvidas existentes, trocar e construir
conhecimentos com os demais colegas, desta forma haveria uma auto formação, partindo única
e exclusivamente do esforço do professor. Através destas discussões, compreende-se que o
professor do ensino regular deve aproximar-se da formação continuada, pois é desta forma que
ele reforçará a ideia de que os professores devem saber ensinar todos os alunos, e que não existe
alunos que aprendem diferentes e sim diferentemente.
O professor de Ciências, deve estar atento às dificuldades do sujeito da aprendizagem e
principalmente à bagagem de conhecimentos prévios que ele carrega. Percebendo esses
elementos e o contexto social que este aluno está inserido, as práticas pedagógicas selecionadas
para execução terão chances maiores de serem bem sucedidas.
É papel do professor ser mediador de conteúdo escolar para os alunos, de forma que todos
possam compreender o que foi dito, independente de suas dificuldades de aprendizagem. É
importante que o conhecimento não seja repassado de forma mecânica, pois o professor deve
oferecer ferramentas para que o próprio aluno seja capaz de ir atrás das respostas de suas
indagações. A investigação estimula a descobertas de novos ares e a saída do senso comum é o
principal benefício desta prática, alcançando um dos principais objetivos do ensino de ciências.
Para atuar na Educação Especial, o professor deve ter como base da sua formação inicial e
continuada conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da

área. Esta formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional especializado e deve
aprofundar o caráter interativo e interdisciplinar nas salas comuns do ensino regular, nas salas de
recursos, nos centros de atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade
das instituições de educação superior, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para
a oferta dos serviços e recursos de Educação Especial. (PNEE, 2008, p. 8-17).
METODOLOGIA
A presente pesquisa é de caráter qualitativo e o local de sua realização foi numa escola
municipal situada na zona norte de Teresina situada numa região de predominância da classe
média baixa, onde a incidência de descaso público reflete-se na educação e formação dos alunos
claramente.
Dividida em três partes, a pesquisa objetivou o acompanhamento de duas aulas
ministradas por dois professores de Ciências da instituição em séries distintas, e identificar qual
dos docentes estavam mais aptos a lidar com o aluno especial inserido na sala de aula. Em cada
classe foram observadas atividades realizadas com a presença de um aluno com Transtorno de
Déficit de Atenção e Hiperatividade, devidamente diagnosticado e comprovado por laudos
médicos.
Os perfis dos professores convidados foram devidamente traçados por meio de uma
entrevista individual feita pela equipe de pesquisa formada por três alunas e um professor
pesquisador do Curso de Licenciatura em Ciências da natureza da UFPI. Por meio desta entrevista
foram coletadas informações sobre graduação, instituição de graduação, período, docência,
cursos ou atividades de formação continuada diversos, cursos ou atividades de formação
continuada voltada à educação especial feitos pelos sujeitos de pesquisa.
A segunda parte da pesquisa consistiu na observação direta nas aulas ministradas, ambas
no mesmo dia. Pontos como didática, linguagem, recursos e materiais didáticos foram
devidamente anotados pelos pesquisadores. Já a terceira e ultima parte da pesquisa consistiu na
aplicação de questionário para os dois alunos com TDAH com a finalidade de medir o nível de
conhecimento consolidado após o término das aulas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
• Quanto ao perfil dos professores:
Professora nº 1: formada em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade
Estadual do Piauí, docente há 13 anos, especializada em Educação Ambiental e
participante de cursos de extensão sobre autismo, libras e educação inclusiva.
Professor nº 2: formado em Ciências da Natureza com habilitação em Biologia pela
Universidade Federal do Piauí, servidor aposentado pela Aeronáutica e graduado em
Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Piauí, docente à 26 anos. Apenas ouvinte
de palestras sobre educação inclusiva.
• Quanto às aulas ministradas:

1ª aula: ministrada pela professora de nº1, sexto ano do ensino fundamental II, conteúdo
sobre vírus. A aula teve início com a exposição das características gerais sobre os vírus
com o auxílio de Data Show. Em seguida foram apresentadas as estruturas dos vírus e as
viroses que afetam o homem; a professora dividiu a sala em 4 grupos e pediu para que os
alunos produzissem um quadro contendo uma doença estudada, tipo de vírus causador
da doença, tratamento e profilaxia. A aula finalizou com a leitura do quadro em voz alta
por um dos integrantes de cada grupo, a professora fez as devidas correções.
2ª aula: ministrada pelo professor de nº 2, oitavo ano do ensino fundamental II, conteúdo
sobre O Sistema Digestório – língua, dentes e parte dos dentes. A aula teve início com a
cópia de apostila no quadro branco, em seguida destrinchou-se cada parte da apostila,
que continha desenho representativo sobre a língua e suas funções, os dentes e suas
devidas partes e camadas e as funções de cada uma. Não houve atividade de classe ou
extraclasse.
• Quanto à inclusão do aluno com TDAH:
1ª aula: Foi observado que a 1ª professora desde o início da aula não deixou seu aluno
com TDAH sem envolvimento com a aula. A didática utilizada foi a de sempre mantê-lo
com atribuições no percorrer da aula. A princípio ele estava responsável por passar os
slides durante as explicações gerais, desta forma ele precisaria está sentado à frente e
atento à fala da professora pra que soubesse a hora devida de cada slide. No grupo ele
ajudou na confecção do quadro, observou uma inquietação neste momento, então o
aluno começou a passear pela sala entre os demais grupos. A professora, então o alertou
sobre a importância do trabalho que estava sendo realizado em sala e o convenceu de
fazer quando disse que ele poderia ser o orador de seu grupo.
2ª aula: O aluno do oitavo ano mostrou-se visivelmente inquieto desde o início da
aula. O professor o trocou de lugar duas vezes devido às conversas que ele provocava na
sala. Enquanto o docente copiava a apostila no quadro, o aluno transitava pelo ambiente,
o que foi o motivo de sua retirada dali. Foi mandado à coordenação, mas cerca de 40
minutos depois retornou à sala alegando que a coordenadora o pediu para responder um
questionário de língua portuguesa e em seguida voltasse à aula de Ciências. O professor
não deixou o aluno entrar e pediu que o mesmo fosse à
biblioteca e permanece por lá
até o final do horário.
• Quanto ao questionário proposto pela pesquisadora:
O questionário era constituído por quatro questões cada, sendo três objetivas e
apenas uma subjetiva.
1ª aula: O aluno de número 1, do sexto ano respondeu de forma correta 3/4 do
questionário, ou seja, 75% da atividade proposta. Sua maior dificuldade foi na questão
subjetiva, pois não conseguiu formular uma resposta condizente ao que foi questionado.
2ª aula: O aluno de número 2, do oitavo ano, não conseguiu responder corretamente
nenhuma das 4 questões propostas no questionário. O mesmo relatou que mal sabia do
que aquela aula se tratava, apenas mencionou o uso dos dentes na trituração dos
alimentos. O rendimento deste aluno, portanto foi de 0% sobre este conteúdo.

Observou-se que os resultados obtidos durante à pesquisa estão diretamente ligados à
didática utilizada por cada professor. A professora de nº 1 em que se ateve à expandir seu
conhecimento e conhecer novas áreas, preocupa-se a todo instante em fazer entender que o
aluno com TDAH também faz parte da comunidade escolar e que por isso também tem
atribuições, direitos e deveres como os demais. Já a atitude do professor de nº 2 demonstra que,
mesmo aqueles que exercem a docência por um período maior, se faz necessária a atualização de
suas didáticas, e que ignorar o aluno com deficiência nada lhe acrescentará e muito menos ao
aluno, que apenas será vitimizado dentro do próprio ambiente escolar.
CONCLUSÃO
Constata-se nesta pesquisa que é crucial a importância da formação continuada do
professor de Ciências em temas relativos à Educação Especial. Um ser quando escolhe a
docência, talvez não conheça a real magnitude deste trabalho, mas quando ele se propõe a
buscar conhecer a realidade do aluno, que é o objeto de estudo, ele passa entender que ser
professor não é apenas transmitir um conhecimento, ser professor é mostrar o caminho, mas
também despertar o interesse do aluno em caminhar sozinho. Para comunidade especial, é de
grande valia ter ao seu lado alguém capacitado e que possa direcionar seus passos, desta forma,
pode-se concluir que para se distanciar dos maus resultados na educação de pessoas com
necessidades especiais, a formação continuada do professor, seja ele de Ciências ou nas demais
disciplinas é de fundamental importância.
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RESUMO
Atualmente, a pesquisa ganha cada vez mais destaque
devido à grande procura por soluções para os problemas
sociais, promovendo cada vez mais o crescimento
acelerado dessa atividade acadêmica. As pesquisas
proporcionam a evolução completa da sociedade, desde
as formas intelectuais, passando pelas tecnológicas até
as de bem estar social. Tendo em vista a sua
importância, este artigo tem por objetivo delinear o que
vem a ser uma pesquisa, descrever como ela é realizada

e caracterizar duas espécies da mesma, a pesquisa
bibliográfica e a pesquisa documental, explicando todo o
seu processo de desenvolvimento, apresentando e
esclarecendo suas diferenças de forma transparente e
objetiva. Espera-se que o presente trabalho possa
contribuir para futuras pesquisas que venham a ser
realizadas como forma de esclarecimento para os
pesquisadores, contribuindo para melhores resultados.

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental.

LITERATURE SEARCH X SEARCH DOCUMENT: A COMPARATIVE ANALYSIS
ABSTRACT
Currently, research is increasingly gaining prominence
due to the high demand for solutions to social problems,
increasingly promoting the rapid growth of this
academic activity. The surveys provide the complete
evolution of society from the intellectual forms, from
the technological to the social well-being. Given its
importance, this article aims to outline what has to be a
search, describe how it is performed and characterize

two species of the same, the literature and documentary
research, explaining the whole process of developing,
presenting and clarifying their differences in a
transparent and objective manner. It is hoped that this
work will contribute to future research that may be
undertaken as a means of clarification for researchers,
contributing to better results.

KEY-WORDS: Search, bibliographic search, documentary research.

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA X PESQUISA DOCUMENTAL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA
INTRODUÇÃO
O ato de pesquisar sempre esteve presente na sociedade. As descobertas já feitas pelo
homem, independentemente da área de estudo, estiveram constantemente ligadas a uma
pesquisa inicial sobre um determinado problema na busca de uma solução ou apenas para sanar
uma curiosidade. A evolução do conhecimento humano, das tecnologias hoje presentes e das
inovações, cada vez mais constantes, são viabilizadas através de pesquisas.
A pesquisa proporciona constatações e novas interpretações sobre inúmeros assuntos
que abarcam uma vasta quantidade de matérias e temas. Ela é utilizada em todas as áreas de
estudo e permite o desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade, desde uma análise
básica, que chegue a simples constatação sobre um determinado assunto, até uma pesquisa de
fundo aplicado, quando seus resultados se implicam em benefícios diretos a sociedade,
contribuindo para o bem estar social e a evolução de nossos conhecimentos, podendo esses
serem citados como as principais vantagens e contribuições que a pesquisa nos possibilita, além
de ter participação direta no crescimento monetário, movimentando também a economia.
Sendo assim, é inegável que o ato de investigar um determinado assunto a fim de
conhecimento é de total importância para a sociedade. Mas afinal, o que é pesquisa?
Segundo Gil (2002),
Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem
como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A
pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para
responder ao problema, ou então quando a informação disponível se encontra
em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao
problema.

Na definição trazida por Araújo (2003), “O termo ‘pesquisa’ diz respeito a uma classe de
atividades cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para o conhecimento generalizável.”. Já de
acordo com Marconi e Lakatos (2003) “a pesquisa, portanto, é um procedimento formal, com
método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho
para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais.”. Assim, a pesquisa pode ser vista
como procedimento que tem por objetivo sanar questionamentos, desenvolvendo
conhecimentos e análises, trazendo dessa maneira, resposta à sociedade.
Ainda de acordo com Gil (2002) as pesquisas também podem ser classificadas em dois
grandes grupos que definem o motivo pelo qual a pesquisa é realizada, podendo se por razões
intelectuais ou razões práticas. Nas razões intelectuais o pesquisador tem apenas a vontade de
conhecer mais afundo um determinando assunto apenas pelo prazer de conhecer, de aumentar

sua carga de compreensão e domínio sobre um tema. Já no outro grande grupo, o qual a razão é
prática, o pesquisador tem a vontade de conhecer melhor o objeto de estudo visando à prática
de alguma atividade de maneira mais eficiente, melhorando seus resultados.
Sabendo então da importância da pesquisa dentro de sociedade, este artigo tem como
objetivo caracterizar a pesquisa de forma global a partir da definição e das etapas envolvidas no
desenvolvimento de uma pesquisa, e em seguida, caracterizar a pesquisa bibliográfica e a
pesquisa documental, identificando suas características e as diferenças dentro do roteiro de uma
pesquisa, não visando o foco em alguma área do conhecimento.
Vale ressaltar que os dois tipos de pesquisa apresentados a seguir mantêm sua
importância sem sobrepor um ao outro, e que a escolha por um destes varia de acordo com os
objetivos da pesquisa, podendo também coexistir numa mesma investigação. Pretende-se que
este artigo auxilie na construção de futuras pesquisas, ajudando os pesquisadores a identificar
qual o tipo de pesquisa mais adequada para se utilizar como ferramenta em futuros projetos.
MATERIAIS E MÉTODOS
•

Referencial

Já se tendo definido o que é pesquisa faz-se necessário a descrição de como ela vem a ser
elaborada, para em seguida, definir e diferenciar pesquisa bibliográfica e documental, foco desse
estudo.
O primeiro passo para a construção de uma pesquisa, é a formulação de um
questionamento a fim de levantar um problema, motivo e objeto de debate pertinente a
qualquer espécie de ciência (GIL, 2002). Esse questionamento norteará todo o desenvolvimento
da pesquisa, quais são os métodos e os meios mais adequados a serem utilizados e quais os
materiais que serão necessários. Para Amatuzzi et. al. (2003) “a pergunta orienta todo o
processo da pesquisa e vai indicar o melhor desenho da resposta” assim, “a pergunta” cria um
campo a ser seguido, que por sua vez traz à tona a “resposta” resultado final do trabalho.
Tal conceito também é tratado por Monteiro (2010). Segundo este autor
A atividade fim de uma pesquisa não está somente em desenvolver um relato ou
descritivos sobre evento levantado, mas sim, descobrir respostas para questões.
Mediante a aplicação de métodos científicos, o pesquisador chegará ao
desenvolvimento de uma atitude interpretativa sobre uma base de dados obtida
que permita identificar e analisar determinantes. Cabe a trajetória a fórmula para
atingir a possibilidade de dedução e aferição de novas conclusões e descoberta
daquilo que está por trás da aparência, do senso comum.

Os interesses na escolha de um problema são definidos, na maioria das vezes ou pelos
valores sociais do pesquisador, num estudo sobre um determinado tema social que considere

relevante para si e tenha interesse, ou também pelos incentivos sociais, podendo ser
influenciados por incentivos monetários (GIL, 2002).
Após o desenvolvimento do problema em questão, tem-se que buscar o método da
pesquisa, a maneira como a qual se realizará em função da indagação que temos a responder.
Essa classificação pode ser dada com base em alguns critérios, porém, o foco neste trabalho é a
classificação segundo os procedimentos técnicos que venham a ser utilizados por um
pesquisador.
Se faz relevante classificar as pesquisas quanto a sua natureza, forma de abordagem e
objetivos, porém os procedimentos técnicos é que irão planejar a pesquisa em sua dimensão
mais ampla.
Para orientar o procedimento de execução das pesquisas científicas, segundo Gil (2002), é
“[...] necessário traçar um modelo conceitual e operativo da pesquisa.”. Esse modelo recebe o
nome de design na literatura inglesa, podendo ser traduzido como desenho, designo ou
delineamento. Para o mesmo autor, o termo mais adequado é delineamento por expressar as
ideias de modelo e plano. Para Raup e Beuren (2003), “[...] os delineamentos possuem
importante papel na pesquisa científica, no sentido de articular planos e estruturas a fim de obter
respostas para os problemas de estudo.”.
A busca de respostas para problemas de pesquisa, por meio dos delineamentos, é um
processo cíclico, uma vez que não termina com a resposta obtida, pois é possível que novos
problemas sejam identificados com base nas respostas encontradas. Por esta razão é que após as
conclusões, o autor da pesquisa recomenda novas investigações em razão de seu estudo não
contemplar todas as possíveis discussões a respeito do tema (RAUPP; BEUREN, 2003). Esse
processo cíclico pode ser observado esquematicamente na Figura 1.

PROBLEMA

DELINEAMENTO
DE PESQUISA

RESPOSTAS

Figura 1 – Delineamento para obter respostas ao problema de pesquisa.
Durante o delineamento de uma pesquisa os procedimentos técnicos de coleta e análise
dos dados precisam ser definidos. Essa classificação pode ser feita em dois grandes grupos, mas
nesse artigo será detido apenas o grupo das pesquisas que são delineadas por fazerem uso das
fontes de papel, no qual se encaixam a pesquisa bibliográfica e a documental (GIL, 2002).
A pesquisa bibliográfica, então, segundo Gil (2002) “é desenvolvida com base em material
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.
De acordo também com a definição de Marconi e Lakatos (2003):

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já
tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas,
boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material
cartográfico etc., até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita
magnética e audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o
pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre
determinado assunto, inclusive conferencias seguidas de debates que tenham
sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas.

Já a pesquisa documental, segundo Gil (2002) “[...] vale-se de materiais que não
receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com
os objetos da pesquisa.”.
Marconi e Lakatos (2003) destacam que
A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está
restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de
fontes primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou
fenômeno ocorre, ou depois.

É válido ressaltar que, independentemente do tipo de pesquisa, seja ela bibliográfica ou
documental, irão ser encontrados facilidades e dificuldades para a realização de ambas, além de
incluir gastos de tempo e recurso financeiro. Essas características de cada tipo serão descritas e
comparadas ao longo desse artigo, tendo em vista a importância do pesquisador conhecer
cuidadosamente cada um dos tipos, a fim de fazer a melhor escolha no momento de optar por
um desses tipos de pesquisa.
•

Método

Esta pesquisa classifica-se como qualitativa quanto a forma de abordagem do problema e
seu objetivo geral classifica-a em exploratória, já que busca “[...] proporcionar maior familiaridade
com o problema com vistas a torna-lo mais explícito [...]” (GIL, 2002).
Trata-se também de uma pesquisa bibliográfica, quanto ao seu delineamento, utilizando
essencialmente dados de fonte secundária para sua construção como livros, artigos, relatórios,
dentre outras fontes que sirvam como base e fundamento crítico para a pesquisa, apresentando
definições e discussões sobre o tema exposto.
RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa bibliográfica, como já definida segundo alguns autores, é gerada através da
exploração de materiais que já foram organizados, que passaram por um processo de elaboração,
deixando o pesquisador mais ambientado dentro do tema de estudo, já que esses materiais que
compõem esse tipo de pesquisa foram compostos com base em estudos e percepções sobre um
determinado assunto.
Assim, a pesquisa bibliográfica é uma fonte de embasamento que auxilia na construção de
um pensamento crítico quanto a um determinado assunto de interesse do investigador, trazendo
mais conteúdo à pesquisa, atribuindo credibilidade e qualidade a mesma. Uma pesquisa que se
utiliza de fontes confiáveis demonstra que as ideias repassadas são autênticas e quanto mais
fontes forem utilizadas, mais o autor terá propriedade para falar, expressando que possui um
vasto conhecimento sobre o tema.
Para Gil (2002),
A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que
aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se
particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados muito
dispersos pelo espaço.

Já a pesquisa documental é realizada a partir de documentos e definida a partir destes, ao
contrário da bibliográfica, que toma seus materiais apenas como fontes de fundamentação
teórica. Seus objetivos são delimitados de antemão, não tendo inicialmente um campo vasto de
pesquisa. Suas fontes bem mais diversas, permitindo que sejam encontrados dados referentes ao
tema central em uma grande quantidade de fontes, possibilitando ao pesquisador uma gama de
informações úteis dentro de seu trabalho.
A pesquisa documental oferece várias facilidades dentro de uma pesquisa. Para Gil (2002),
uma das principais vantagens é que os documentos são fontes que possuem uma enorme
magnitude de dados, e esses por sua vez são bem estáveis. Numa pesquisa histórica, por
exemplo, a pesquisa documental se faz importante durante todo o processo, tendo uma maior
quantidade de informações a serem repassadas para o pesquisador.
Toda pesquisa segue um cronograma, um processo de elaboração, e com a pesquisa
bibliográfica e a pesquisa documental não é diferente. De acordo com Gil (2002), esse processo
de produção de uma pesquisa pode variar bastante, dependendo de suas características, como
por exemplo, a natureza do problema. Sendo assim, as etapas de produção variam de pesquisa
para pesquisa, porém, com base na experiência tanto do autor, quanto de tantos outros que já
realizaram pesquisas do tipo, pode-se definir um roteiro a ser seguido, definido por Gil (2002).
Esse roteiro é bastante semelhante à pesquisa bibliográfica e documental, apresentando apenas
algumas diferenciações que irão ser esclarecidas ao longo deste artigo. Esse planejamento da
pesquisa aqui exposto será de acordo com Gil (2002).

Esse roteiro, assim como em qualquer pesquisa, é iniciado com a escolha do tema. Tanto
na pesquisa bibliográfica quanto na pesquisa documental, após a definição do assunto do qual a
pesquisa irá tratar, será realizado um levantamento preliminar dos materiais que poderão ser
utilizados na pesquisa, considerado como uma busca referente ao tema de estudo, ambientando
o pesquisador no assunto que se quer tratar, e também delimitando a área a ser abordado,
tornando-a mais evidente e compreensível.
Na pesquisa bibliográfica esse desenvolvimento inicial tende a ser realizado com base em
uma pesquisa mais vasta, no qual tende a constatar todos os conhecimentos referentes sobre o
assunto a ser tratado, para em seguida torná-lo mais restrito, definindo o que realmente se quer
responder com a pesquisa, construindo hipóteses. Isso pode ser visto como uma desvantagem, já
que é necessária uma maior busca sobre o tema, um estudo mais amplo, que irá envolver mais
tempo e reflexão sobre o assunto tratado. Já na pesquisa documental, ela tem finalidade em si
mesma, já tendo delineado seus objetivos, fazendo apenas, muitas vezes, teste de hipótese, sem
ser necessária uma prévia construção das mesmas.
Conhecendo então o assunto a ser discutido, na pesquisa bibliográfica o pesquisador pode
então formular o problema, definindo o que se pretende encontrar após a pesquisa, o motivo de
estudo. Esse problema deve ser bem restrito e definido, para o melhor enfoque e
aprofundamento no tema a ser tratado.
Após isso, é feita a elaboração de um plano provisório de assunto, constituindo de forma
lógica a estrutura da pesquisa. Esse plano provisório irá auxiliar a composição do trabalho em
questão, na sequência de informações, distribuindo a forma como os itens ficaram ordenados,
ajudando na estruturação da pesquisa. Como nesta fase o pesquisador ainda não tem
conhecimento completo do tema em questão, o plano pode variar durante a produção da
pesquisa, sendo consolidado apenas após o término da coleta de dados.
Posteriormente, será feita a identificação das fontes. Nessa parte do roteiro, irão ser
identificadas as fontes mais relevantes para a pesquisa, verificando a que oferece mais
informações essenciais dentro do tema de estudo.
A fonte bibliográfica mais buscada e encontrada dentro das pesquisas são os livros. Estes
podem ser de leitura corrente, que são compostos por vários gêneros literários, como romance e
poesia, e também podem ser de referência, no qual sua finalidade é apresentar informações de
forma rápida. Dicionários e enciclopédias são alguns dos exemplos de livros de referência. Além
dos livros, as publicações periódicas, como jornais e revistas, constituem parte das fontes de
pesquisa bibliográfica.
Enquanto a pesquisa bibliográfica é constituída por esses materiais impressos que já
passaram por um tratamento e mostra estudos e percepções de vários autores sobre um tema, a
pesquisa documental é feita através de materiais sem nenhum tratamento analítico e que podem
ser reorganizados segundos os objetivos da pesquisa a ser feita. Essa é a principal diferença entre
esses dois tipos de pesquisa, segundo Gil (2002).
De acordo com Marconi e Lakatos (2003), esses documentos podem ser escritos ou não,
tendo como principais exemplos de fontes desse tipo de pesquisa os arquivos públicos, que

podem ser de qualquer esfera governamental, como documentos oficiais, podendo ser citados
leis, alvarás, ofícios e relatórios, as ordens parlamentares, tais como atas e projetos de leis, e
também os documentos jurídicos provenientes de cartório, como registro de nascimento,
casamento ou divórcio.
Ainda segundo Marconi e Lakatos (2003), arquivos particulares também são exemplos de
fontes para pesquisa documental, podendo ser de domicílios, como correspondências e diários,
de instituições de ordem privada como atas e comunicados e também as instituições de ordem
pública, como registro de automóveis e registro de eleitores. Fontes estatísticas também podem
ser citadas como de cunho documental. Essas estatísticas podem ser uma caracterização de uma
determinada população, ou também de fatores econômicos.
Também é importante identificar onde esses materiais estão dispostos. Hoje, grande
parte de materiais de pesquisa bibliográfica são disponibilizados em periódicos e sites de busca.
Porém, junto a elas, a procura por livros na própria biblioteca ainda se mantém como uma das
principais fontes. Na pesquisa documental, os materiais a serem utilizados podem estar dispostos
em lugares bem distintos, desde residências até em cartórios e prefeituras.
De acordo com Gil (2002), o fato dos materiais que compõem a pesquisa documental
estarem disponíveis nos locais acima citados pode ser visto como uma vantagem, já que não é
necessário um gasto monetário para a obtenção dos mesmos, todavia, este argumento é relativo.
Fazendo um paralelo entre os dois tipos de pesquisa, dentro da bibliográfica muitas vezes é
necessário um investimento financeiro para a sua realização, podendo ser citados gastos com
livros, revistas, CDs, entre outros. Porém, atualmente muitos desses materiais podem ser
encontrados gratuitamente na internet, em sites de busca e periódicos, favorecendo, então, o
projeto de pesquisa, se equiparando cada vez mais ao possível baixo custo do tipo documental.
Em contrapartida à essa facilidade atribuída à pesquisa documental, apesar dos materiais serem
disponibilizados gratuitamente é necessário que o pesquisador possua bastante tempo hábil para
procurá-los e analisá-los, já que muitas vezes os documentos encontram-se em locais e políticas
burocráticas que atrapalham o acesso à esses materiais, sendo assim uma dificuldade encontrada
neste tipo de pesquisa. Vale ressaltar que o custo de tempo e dinheiro varia de pesquisa para
pesquisa, não precisando, necessariamente, estar correlacionado com o tipo escolhido, seja
bibliográfica ou documental.
Após a identificação do local onde estão dispostos os materiais necessários para o projeto
de pesquisa, deve ser feita a obtenção dos mesmos, numa busca minuciosa, retendo o máximo
de informações possíveis. Essa busca completa com fim de esgotar as fontes de pesquisa é
necessária para o investigador, já que proporciona amplo conhecimento sobre o tema abordado,
formando ideias e conclusões a serem repassadas, e também para a própria pesquisa que ganha
mais propriedade pelos conhecimentos do autor e também credibilidade, pois ao usar várias
fontes, apresenta opiniões de diversos autores sobre o tema, deixando cada vez mais
incontestável suas conclusões sobre o tema. Quanto mais confiável essas fontes forem, mais
credibilidade o trabalho irá ganhar.
Depois de toda a obtenção do material, é feita a leitura do mesmo. Na pesquisa
bibliográfica, o tipo de leitura que será realizada varia de acordo com a finalidade da pesquisa.

Pode-se dividir em quatro classificações, de
exploratória, identificando até onde a obra
determinando de fato esse interesse dentro
material relevante, e leitura interpretativa,
encontradas.

acordo com a evolução da pesquisa: leitura
é de interesse da pesquisa, leitura seletiva,
da pesquisa, leitura analítica, analisando cada
para a compreensão e discussão das obras

Na pesquisa documental o processo de leitura é distinto. Segundo Bardin (s.d. apud Gil
2002), essa análise está dividida em três fases. De início tem-se a pré análise, onde é feita a
escolha dos documentos a serem utilizados ao longo da pesquisa. Em seguida, a exploração do
material, escolhendo as unidades, enumerando e classificando. E finalmente tem-se a última
etapa, que vem a ser o tratamento, inferência e interpretação das informações coletadas.
Como as fontes são diversas e as informações podem ser em grande número, é necessário
após a leitura realizar um fichamento para organizar esses dados. Essa sistematização das
informações obtidas é necessária para não deixar passar nenhum dado relevante, o que
prejudicaria a pesquisa. Também é importante para que todas essas referências estejam
organizadas de maneira elaborada, de modo que na hora de serem utilizados estejam dispostos
de maneira mais prática para o autor, facilitando na composição do trabalho, maximizando o seu
tempo hábil, já que isso irá evitar desperdício de tempo na procura de uma informação que foi
lida, porém, não se sabe aonde.
Posteriormente faz-se a organização lógica do trabalho, definindo a sequência de
informações e ideias, atendendo aos objetivos definidos e testando as hipóteses iniciais. Essa
organização definirá a ordem de apresentação das ideias, e guiará o processo de composição do
trabalho. Essa esquematização precisa ser coerente, ligando sempre uma ideia a outra, dando
sentido a pesquisa, da forma mais compreensível possível para um leitor.
E, finalizando, é feito o relatório de todo o trabalho, apresentando suas produções e
constatações através daquela pesquisa, expondo os resultados obtidos e as contribuições que
foram feitas, concluindo assim, todo o processo de uma pesquisa, seja ela bibliográfica ou
documental.
CONCLUSÃO
Este artigo teve por objetivo delinear e diferir dois tipos de pesquisa feitas em grande
escala atualmente, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Determinando o termo
pesquisa e explicando sucintamente seus processos de composição, foi realizada a caracterização
dos tipos de pesquisa objetivados, comparando e distinguindo seus desenvolvimentos da
maneira mais clara e racional possível, apresentando a diferenciação das duas espécies de
pesquisa, atingindo o objetivo principal deste trabalho.
É imprescindível salientar que a escolha entre um desses tipos de pesquisa deve ser
baseada unicamente nas vantagens e desvantagens apresentadas por cada uma, levando em
consideração os possíveis custos envolvidos na pesquisa devido às limitações de tempo e
orçamento disponível para a mesma. Além disso, no projeto da pesquisa é importante definir o
método de trabalho, os procedimentos para alcançar os objetivos e um cronograma com as

dificuldades a serem superadas pelos pesquisadores. É de suma importância esse planejamento
para a execução das atividades para que não haja situações imprevistas e de difícil solução. Por
isso a necessidade de conhecer substancialmente os objetivos a serem galgados, para acertar a
escolha do método e descrição dos procedimentos e conhecer bem os obstáculos a serem
ultrapassados, facilitando assim a produção de um cronograma que corresponda as expectativas
da pesquisa.
Espera-se que este artigo sirva de auxílio para pesquisadores na realização de futuros
trabalhos que, consequentemente, trarão benefícios à sociedade.
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RESUMO
O presente estudo procurou analisar alguns jogos e
aplicativos da plataforma Android concernentes ao
reforço da matemática no ensino fundamental II. As
dificuldades enfrentadas pelos alunos desta
modalidade de ensino foram a peça chave para
montagem da oficina de tablet com sistema
operacional Android e o uso de suas ferramentas a
favor do ensino da matemática. Para atingir tais
propósitos, 12 alunos da capital do estado do Amapá
foram selecionados e consultados por meio de

questionário. Os resultados deste estudo mostraram
que os alunos entendem que a Matemática deva ser
conduzida de forma dinâmica, pois facilita a fixação
dos conteúdos, que as maiores dificuldades
enfrentadas no ensino da matemática é a
metodologia aplicada. Após o curso foi constatado
que os jogos e aplicativos Android despertaram em
100% dos alunos participantes, interesse e
habilidades no ensino da matemática de forma
satisfatória e prazerosa.

PALAVRAS-CHAVE: Android , aprendizagem, matemática

USE OF GAMES AND APPLICATIONS ANDROID AS A RESOURCE IN DIDACTIC TEACHING OF
MATHEMATICS
ABSTRACT
The present study sought to examine some games and
apps from the Android platform concerning the
strengthening of mathematics elementary school II. The
difficulties faced by students of this type of education
were the key piece to mount the tablet workshop with
Android operating system and the use of their tools for
the teaching of mathematics. To achieve these
purposes, 12 students from the state capital of Amapá
were selected and examined through a questionnaire.
KEY-WORDS: Android, learning, mathematics

The results of this study showed that students
understand that mathematics should be conducted
dynamically, because it facilitates the attachment of the
contents, that the major difficulties faced in teaching
mathematics is the methodology applied. After the
course was found that the Android applications and
games arouse in 100% of participating students, interest
and skills in teaching mathematics in a satisfactory and
enjoyable manner.

O USO DE JOGOS E APLICATIVOS ANDROID COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DA
MATEMÁTICA
INTRODUÇÃO
O ensino e a aprendizagem estão passando por um processo de desenvolvimento, no qual
as tecnologias estão originando novos modos de difusão do conhecimento, e, particularmente,
novas relações entre professores e alunos. Ens (2002) afirma:
De maneira geral, os educadores vêm mobilizando esforços para melhor compreender o
significado e as conseqüências do uso das novas tecnologias no ambiente escolar. Para
isso, muitos estudos e pesquisas têm refletido sobre essa prática pedagógica que está
sendo exigida da escola e que vem desenhando uma relação professor/aluno/conteúdo,
ampliada do processo de aprender a aprender.

Desta forma o tradicionalismo do quadro negro e giz, foram dando espaço aos notebooks
e tablets como ferramentas no processo do ensino e aprendizagem. Diante destes novos recursos
enfrenta-se um antigo dilema educacional o “ensino da matemática”.
A matemática ainda é vista teoricamente uma componente de difícil entendimento, para
Vitte (1999) “é muito comum observarmos nos estudantes o desinteresse pela matemática, o
medo da avaliação”, assim é necessário a intervenção de novas metodologias educacionais para
motivar e estimular os alunos. Somente desta forma, o mesmo entenderá a importância de tal
componente em seu cotidiano.
Ensinar Matemática é garantir o raciocínio lógico, estimular o pensamento independente,
desenvolver a criatividade e a capacidade de manejar situações reais e resolver diferentes tipos
de problemas. Matemática não se aprende passivamente. Os exercícios ensinam a usar conceitos
e proposições, desfazem certos mal-entendidos, ajudam a fixar na mente ideias novas, dão
oportunidade para explorar as fronteiras da validez das teorias expostas no texto e reconhecer a
necessidade das hipóteses, apresentam aplicações dos teoremas demonstrados e informam o
leitor sobre resultados adicionais (LIMA,2007).
Portanto, entende-se que o ensino da matemática utiliza dos exercícios para melhor
compreensão e exploração do conteúdo apresentado. Para contribuir na aprendizagem da
matemática, a introdução dos jogos e aplicativos tecnológicos voltados a educação possibilitam
ao alunado exercitar os assuntos apresentados em sala, de forma dinâmica e satisfatória.
Neste artigo são apresentados resultados de uma intervenção didática promovida pelos
bolsista de iniciação à docência do instituto Federal do Amapá (IFAP) com alunos de 7ª série da
rede estadual de ensino, para mensurar o desempenho cognitivo dos mesmos com relação à
matemática. Neste contexto foram utilizados jogos e aplicativos da plataforma Android como
meio de propagação de conhecimento.

MATERIAIS E METODOS
O curso de Tablet Andorid, foi desenvolvido por meio do Instituto Federal do Amapá
(IFAP), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência(PIBID) e as escolas parceiras do
PIBID no ano de 2013. Assim foram adquiridos 17 tablets com o sistema operacional Android
4.0, afim de proporcionar ao alunos das escola parceiras novos métodos educacionais.
•

Os participantes

A seleção de escola para participação do Projeto, foi motivada por meio do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do ano de 2011, o qual apontou as escolas Rivanda
de Nazaré e Maria Cavalcante com índice abaixo das demais instituições que ficam entorno do
IFAP.
Após seleção das escolas, foi efetuado um sorteio para a escolha da série e dos alunos,
assim sendo contemplada a 7ª e 12 alunos entre as duas instituição. Percebe-se que o número de
alunos é relativamente menor ao número de tablets, isso se deu pela possibilidade de
bugs(falhas), descarregamento, e outros incidentes que poderiam acontecer durante as oficinas,
desta forma os 5 tablets restantes era uma forma de reserva em caso de incidentes.
•

A disciplina

Para se obter informações sobre a disciplina que os participantes possuíam dificuldade e o
nível de conhecimentos em sistema operacional Andorid, foi aplicado um questionário. Somente
para informação, pediu-se o primeiro nome do aluno. Em seguida, um campo solicitava a data de
nascimento, com o objetivo de caracterizar os 12 participantes, dessa forma foram identificados
04 participantes em defasagem idade série, o que significa que já reprovaram em séries
anteriores ou na própria 7ª série e que a disciplina Matemática é unanime entre os entrevistados
em quesito de dificuldade. Desta forma foram selecionados jogos e aplicações Android para
serem utilizados com meio ensino e aperfeiçoamento dos conteúdos matemáticos.
•

O Curso

Durante o período de 05 de novembro a 05 de dezembro de 2013 foi realizado o curso de
tablets, no Instituto Federal do Amapá, campus Macapá. Para desenvolver essa atividade foi
necessário 10 encontros com duração em média 3 horas
No primeiro encontro foi apresentado os tablets e suas funcionalidade, como manusear,
tempo de carregamento e termos de uso do equipamentos. Neste encontro foi possível constatar
a facilidade dos alunos em identificar ícones e funcionalidades dos tablets.

Figura 1 - Aula inaugural do curso de tablets

Diante disso foi possível iniciar o uso de jogos e aplicações voltados à matemática nos
demais encontros. Os aplicativos foram selecionados de acordo com a compatibilidade dos
equipamentos, ou seja, levando em consideração as especificações técnicas dos tablets, assim
garantia a eficiência do jogo/aplicação.
•

Jogos e Aplicativos

Inicialmente foi apresentado o jogo Math Maniac, este jogo apresenta um quadro com
diversos números, no qual o aluno deve selecionar os números que somados são equivalente ao
valor solicitado, ao efetuar cada soma correta os números são eliminados do quadro, após todos
os números serem eliminados, o jogador avança para outro nível. Cada soma tem um tempo
estipulado para ser resolvida, caso contrário o jogo termina.

Figura 2 –Jogo Math Maniac em execução.
Com o uso da Aplicação Math Is Fun, foi possível desenvolver questões matemáticas que
utilizam as quatro operações básica, essa aplicação tem como objetivo preencher com números e
sinais as contas que são apresentadas.

Figura 3 – Aplicativo Math Is fun, durante a resolução da fase 10.

O jogo Math vs Zombies contém ambientes visualmente atraente e divertido, mantem os
jogadores envolvidos por um longo tempo. Seu enredo é baseado em uma invasão de zumbis e o
jogador é parte de um esquadrão de cientistas, que pode salvar o mundo usando suas
habilidades de matemática. Assim a cada resolução, o nível das contas se torna superior,
testando as habilidades do aluno.

Figura 4 – Jogo Math vs Zombies.
Após uso de tais aplicações, foi aplicado um questionário aberto com 10 questões, com o
intuito de compreender o quão significativa foi o desenvolver dessa atividade na aprendizagem
dos alunos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Explorar os jogos e aplicativos Android no Instituto Federal do Amapá no ensino da
matemática, com os alunos da 7ª série, nos fez perceber como os educandos aprendem com
prazer e têm afinidade com o tablet, mesmo os que nunca tinham colocado as mãos em tal
equipamento.
A dificuldade enfrentada pelos alunos e instrutores é que 100% das aplicações utilizadas
são desenvolvidas na língua inglesa, assim dificultava a autonomia do aluno em relação a
instruções do jogo/aplicação. Desta forma foi efetuado um estudo minucioso do funcionamento
e tradução de conteúdo, pois caso solicitado pelo alunos, o instrutores estavam aptos a
responder tal problema.

Durante o curso o número de faltas foi expressivamente pequeno, foi constatada apenas
de 3% de faltas conforme o gráfico abaixo. Isso demostra o envolvimento dos alunos em
aprender a utilizar novos recursos tecnológicos.

Figura 5- Controle de presença do Aluno

Ao termino do curso os alunos foram submetidos a um questionário sobre a qualidade,
dificuldade e ensino da matemática. Abaixo segue apenas 2 questões abertas com caracteristicas
significatiavas para curso, pois um dos objetivos do presente trabalho era verificar as possíveis
contribuições que o uso de jogos/aplicativos Android poderia trazer à aprendizagem.
É possível aprender Matemática com aplicativos e jogos?
Os 12 alunos afirmaram que é possível aprender matemática, é interessante analisar a
resposta do aluno 3 “não sabia que matemática era tão divertida”, essa nova visão explanada
pelo aluno é afirmada pela aluna 10 “Agora matemática é minha matéria preferida”. Diante de
tais depoimentos percebe-se a satisfação da aprendizagem dos alunos.
Qual aplicativo ou jogo que você mais gostou?
O jogo Math vs Zombies, foi o preferido de 10 alunos e 2 preferiram o aplicativo Math
Maniac . O aluno 1 relatou que a o jogo Math vs Zombies era mais próximo de vídeo games que
utilizava em sua residência, e o aluno 5 informou que o Math Maniac faz com que ele “pense de
forma rápidas”.
Portanto, de acordo com Brasil (1997), os jogos constituem uma forma interessante de
propor problemas por permitirem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a
criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. Assim, percebe-se

que os jogos que utilizam de recursos visuais de maior qualidade se tornam a preferência do
educando e proporcionam uma ótica diferenciada na aprendizagem.
A utilização de jogos e aplicativos pôde possibilitar outro olhar para o ensino e a
aprendizagem na matemática, pois os educandos se envolveram nas atividades propostas pelos
jogos, fizeram cálculos sem reclamar, trocaram ideias, se ajudaram, formularam estratégias de
solução, além de participarem da construção de seus conhecimentos.
CONCLUSÃO
A prática da transmissão de conteúdos deve ser substituída por outra, que leve em conta
a aprendizagem e tudo o que possa dificultá-la. A escola deve ser aberta à diversidade e deve ser
um espaço de formação e de exercício da cidadania (CARVALHO, 1999).
Diante de tal citação é visível que novas práticas pedagógicas podem proporcionar a
aprendizagem a alunos de forma eficiente, que as novas tecnologias são meios de disseminar a
educação através dos canais da interatividade e virtualização.
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RESUMO
O uso/ocupação do solo em áreas marginais de
rios ocasiona intensos processos de degradação ao
meio ambiente. Compreender estes processos e a
percepção ambiental da população ocupante é
fundamental para elaborar ações de planejamento e
educação ambiental. O presente trabalho visa verificar
o nível da percepção ambiental da população ribeirinha

do Bairro Santana do município de Formosa do Rio
Preto-BA. Para tal foram realizadas entrevistas com os
residentes do bairro. Os dados coletados foram
tratados estatisticamente através de frequência
simples. Observou-se que a população desconhece de
fato a importância das áreas de APP e as implicações da
ocupação destas.

PALAVRAS-CHAVE: Percepção ambiental, ocupação irregular, APP.

ABSTRACT
ENVIRONMENTAL PERCEPTIONS OF RESIDENTS OF SANTANA DISTRICT, FORMOSA DO RIO
PRETO CITY
The use / land use in marginal areas of rivers
causes intense process of degradation of the
environment. Understanding these processes and
environmental awareness occupant population is
essential to develop actions in planning and
environmental education. This study aims to determine
the level of environmental awareness of the local
population

Barrio Santana in the municipality of Formosa
do Rio Preto-BA. For such interviews with residents of
the neighborhood were performed. The collected data
were statistically analyzed using simple frequency. It
was observed that the population is unaware of the fact
that the importance of the areas of APP and the
implications of the occupation of these

KEY-WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS MORADORES DO BAIRRO SANTANA, CIDADE DE FORMOSA
DO RIO PRETO-BA
INTRODUÇÃO
Ao longo da história da humanidade, o homem ocupou e transformou o seu meio, ou
seja, sempre fez uso dos recursos naturais como forma de suprir suas necessidades básicas de
sobrevivência. Neste sentido, vem ocupando diferentes espaços, o que geralmente ocorre de
forma desordenada ou sem um estudo apropriado, o que tem causado sérios prejuízos ao
Meio Ambiente (HORTA, 2006).
O uso/ocupação do solo em áreas marginais de rios ocasiona intensos processos de
degradação ao meio ambiente, devido à urbanização, construção de empreendimentos,
cultivos de lavouras, pastagens e etc., uma vez que para a execução desses empreendimentos
e atividades, é feita a retirada da cobertura vegetal das margens, que possui a função de
evitar processos erosivos, e desse modo, proteger o recurso hídrico e a fauna (VIEIRA et al,
2007).
Diante destes processos de degradação, um dos instrumentos apontados para
melhorar a qualidade ambiental de uma região, segundo Nikolopoulou et al (2001), é avaliar a
percepção dos atores sociais frente às condições ambientais locais; o que permite o
desenvolvimento de campanhas de sensibilização pelo poder público.
Para Fernandes et al(2004) a educação e percepção ambiental despontam como
armas na defesa do meio natural, e ajuda a reaproximar o homem da natureza,
garantindo um futuro com mais qualidade de vida para todos, já que desperta uma maior
responsabilidade e respeito dos indivíduos em relação ao meio em que vivem.
Assim, o estudo da percepção ambiental de uma comunidade configura-se em uma
ferramenta essencial para a compreensão acerca de comportamentos vigentes e para o
planejamento de ações que promovam a sensibilização e o desenvolvimento de posturas
éticas e responsáveis perante o ambiente (MARCZWSKI, 2006).
O presente trabalho visa verificar o nível da percepção ambiental da população
ribeirinha do Bairro Santana do município de Formosa do Rio Preto-BA.
MATÉRIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no bairro Santana, localizado no município de Formosa do Rio
Preto-BA. A cidade de Formosa do Rio Preto, localiza-se no extremo oeste baiano, com uma
área de 16.185,17 km², uma população de 22.528 habitantes, sendo a população urbana de
13.647 habitantes (IBGE, senso 2010).
Para realização do trabalho procedeu-se levantamento de documentação bibliográfica
e pesquisa de campo. Foram realizadas visitas in locu para aplicação de entrevistas
semiestruturadas junto à população local. Procedeu-se ainda com registro fotográfico da área.
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Figura 1- Localização da área do Bairro Santana – Formosa do Rio Preto – BA.
Segundo informações da Secretaria de Saúde Municipal, no bairro Santana existem
31 domicílios e uma população residente de 142 pessoas. Como pressuposto fundamental
para o tratamento estatístico para a aplicação dos questionários, levou-se em consideração
o número de domicílios permanentes no bairro, foram necessários o auxilio de cálculos
estatísticos, a fim de obter um resultado o mais próximo possível da realidade. Assim
utilizou-se o método de amostragem para a quantificação estatística dos questionários
baseando-se na metodologia de Barbetta (2001), com desvio de erro de 8%.
As entrevistas continham questões que visavam identificar o perfil do entrevistado,
tais como a caracterização da família domiciliar, e os principais problemas ambientais acerca
da APP a fim de conhecer a percepção ambiental dos moradores ribeirinhos do Bairro Santana
no Município de Formosa do Rio Preto-BA.
Os dados obtidos foram tabulados e elaborados com auxílio do programa Microsoft
Excel e foram expostos ao longo do trabalho em forma de gráficos de frequência relativa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com relação ao perfil dos moradores, 70% são do sexo feminino e 30% do sexo
masculino, com faixa etária entre 18 e 95 anos de idade, o tempo de residência variou de um
1(um) mês a 50 (cinquenta) anos. No que diz respeito à escolaridade 23% não alfabetizados,
20% possui ensino fundamental incompleto e 8% o ensino fundamental completo, 20% possui
ensino médio completo, 16% ensino médio incompleto, e 13% ensino superior completo. De
acordo com a pesquisa verificou-se que 26% possuem renda familiar de <½salário mínimo,
34% um salário, 36% 2-3(dois a três) salários e 4% mais que 3 (três) salários mínimos. Já com
relação ao número de pessoas residentes no mesmo domicilio 46% dos entrevistados
possuem em torno de 1 (uma) a 3 (três) pessoas residentes no mesmo domicílio, 44% de 4
(quatro) a 6 (seis) pessoas e 10% possuem de 6 (seis) a 9 (nove) pessoas.
A quantidade de pessoas residentes em uma unidade de habitação é um dado
relevante ao avaliar-se condições de salubridade e permite fazermos uma séries de
correlações positivas com renda e escolaridade.
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Quanto à condição do imóvel 83% são próprios, 4% invadida, 4% alugada, 7% cedida e
2% moram de favor. Sendo 73% de alvenaria/telha, 4% taipa/telha e 23% outros.
Com relação ao abastecimento da água 87% são abastecidos pela rede geral e 13%
clandestina. Destaca-se a captação da água é feita diretamente do rio para uma pequena
caixa d’água que abastece todo o bairro, sem nenhum tratamento prévio antes de abastecer
as residências. Os resíduos sólidos são todos coletados diretamente pela prefeitura municipal,
e quanto ao destino dos esgotos 93% são lançados em fossas sépticas e 7% a céu aberto.
Habitação adequada para todos, segundo IBAM (2003) é mais do que um teto sobre a
cabeça das pessoas, é também possuir privacidade e espaço adequados, acessibilidade física,
garantia de posse, estabilidade estrutural e durabilidade, iluminação adequada, aquecimento
e ventilação, infra-estrutura básica adequada, como fornecimento de água, esgoto e coleta de
lixo, qualidade ambiental adequada e fatores relacionados à saúde, localização adequada e
acessível em relação a trabalho e instalações básicas: tudo deveria ser disponível a um custo
acessível.
O que se observa é que ao confrontarmos o perfil dos entrevistados com as condições
de habitabilidade e de infraestrutura os requisitos que conferem salubridade não são
atendidos.
A população estudada ocupa uma Área de Preservação Permanente, quando
questionados sobre o motivo de residirem em tal área, 24% alegou o fato de o imóvel ser mais
barato, 57% reportaram a disponibilidade da área, 12% por conta de condições de
financiamento e 7% pela falta de opção (Figura 1), embora, seja importante destacar que
algumas pessoas moram no local devidos muitos ter herdado a área de seus parentes que ali
residiam anteriormente.
Quando perguntados se sabiam o que era Área de Preservação Permanente 57%
afirmaram que não e 43% que sim (Figura 2).

Figura 1- O que levou a ocupação da área.

Figura 2- Sabe o que é APP.

Área de Preservação Permanente (APP), segundo o Novo Código Florestal –NCF (Lei N°
12.651 de 2012) , é a área protegida , área coberta ou não por vegetação nativa, com função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar
das populações humanas.
As APP’s são consideradas primordiais para todos, uma vez que elas propiciam à
melhoria da qualidade do ar, do clima, a proteção dos recursos hídricos, do solo, a
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manutenção da biodiversidade, e atualmente a discussão sobre o sequestro do carbono
(MATTOS et al. 2007).
Destaca-se que tais áreas, salvo algumas exceções estabelecidas pelo NCF, não cabem
ocupação e uso, uma vez que sua finalidade é de preservação.
A ocupação irregular de áreas de preservação permanente no meio urbano é um tema
que merece atenção especial porque indica as fragilidades do sistema de proteção a esses
espaços, quando indagados se a área ocupada era uma área de preservação permanente
apenas 23% afirmaram que sim, o que demonstra que o desconhecimento sobre estas áreas é
(Figura 3).
Observou-se uma divergência nas respostas tendo em vista que a maioria
anteriormente afirmou saber o que era uma área de preservação permanente. Em relação à
importância das matas ciliares (vegetação) às margens do rio todos foram unânimes ao alegar
que estas são importantes. As matas ciliares possuem importante papel ecológico, pois atuam
como barreira física, regulando os processos de troca entre os ecossistemas terrestres e
aquáticos e diminuem a velocidade do escoamento superficial, aumentando a infiltração da
água no solo, (KAGEYAMA, 1986).
A mata ciliar é importante no que diz respeito ao controle de erosão em áreas fluviais,
pois, de modo geral, produzem os seguintes efeitos sobre os taludes fluviais: interceptam a
água das chuvas, aumentam a evapotranspiração (DURLO et al,2005). E que se fosse
eliminada muitos danos ambientais poderiam ser ocasionados, apesar de alguns moradores
não saberem o que é uma Área de Preservação Permanente, todos os entrevistados
afirmaram ser importante à existência de vegetação entorno do rio apontando que um dos
principais impactos ocasionados pela falta de vegetação poderia afetar a disponibilidade de
água do Rio.

Figura 3 - Área ocupada por APP.
No tangente ao uso da área ocupada observou-se que 70% da população usam pra
lazer, 10% comércio, 7% agricultura e 13% para outros fins, e a principal atividade comercial
desenvolvida pela população com fonte de renda e a extração de areia no rio Preto (Figura 4).
Quando perguntado se desenvolve alguma atividade no rio 60% usam para banho, 13% para
pesca e 27% outros (Figura 5). Pois o rio Preto favorece o uso dessas atividades, além de
constar do uso para lavar roupas.
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Figura 4- Atividades as margens do rio

Figura 5- Atividades no rio.

Perguntou ainda se os moradores no período chuvoso a área ocupada sofria com
alagamentos, 43% responderam que sim e 57% não (Figura 6). Os que afirmaram sofrer com
alagamentos foram questionados sobre a principal causa desse evento, 48% afirmaram devido
a falta de pavimentação, a resposta é equivocada, uma vez que o excesso de pavimentação é
que contribui para ocorrência de enchentes.
Durante a ocupação foram aterradas áreas anteriormente alagadiças o que alterou a
drenagem natural do local.

Figura 6 - Sofre com alagamento.

Figura 7- Causas do alagamento.

Sabendo que a ocupação antrópica traz sérios problemas ambientais a população
tem noção que isso afeta o rio seja direta ou indiretamente sendo 48% afirmaram haver
problemas ambientais na região e 52% disseram que não (Figura 8). Sabendo que muitas
atividades causam impactos ao rio e que a ocupação de suas margens das mais variadas
formas tem causado muitos danos ao mesmo, perguntou-se aos moradores quais os principias
problemas ambientais, o desmatamento foi o problema mais apontado com 37%, outros 16%
poluição do solo, 21% assoreamento, 5% poluição atmosférica, 5% aumento da temperatura e
16% a poluição do solo devido à geração de resíduos sólidos (Figura 9). No decorrer da
aplicação dos questionários foi relatado por alguns entrevistados a constante ocorrência do
lançamento de resíduos no rio como carcaça de animais mortos (vacas) o que representa um
risco de possível contaminação e dispersão de doenças uma vez que a água consumida pela
comunidade não possui tratamento.
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Figura 8-Se há algum problema ambiental.

Figura 9-Problemas que afetam o Rio Preto.

Diante dos impactos diagnosticados foi perguntado aos moradores se os mesmos
estariam dispostos a colaborar com a preservação as margens do rio todos foram unanimes
em dizer que sim. Mais quem caberia às responsabilidades/competência de resolução dos
problemas apontados, 33% apontaram do município, 34% da comunidade, 10% do estado e
23% de todos para solucionar os problemas (Figura 10). Com base nas respostas dos
entrevistados, observou-se que uma parte dos moradores tem noções claras sobre a
importância da participação de todos em conjunto tanto comunidade como poder publico
local e estadual é crucial para a preservação do Rio Preto. A problemática ambiental assume
um papel de relevância e preciso está que todos participem e ajudem, alertando a sociedade
pra isso, visto que todos os entrevistados acham importante a existência de campanhas
educativas no entrono do rio para uma maior preservação e proteção deste recurso.

Figura 10- Cabe a quem solucionar os problemas.
CONCLUSÃO
Compreender a percepção ambiental é um desafio para que se possam desenvolver
políticas públicas que procurem melhorar as condições de vida da população do município,
assim como amenizar os problemas socioambientais dessa unidade, bem como de outras
realidades. Diante do desconhecimento da população acerca das implicações da ocupação de
APP’s sugere-se que as ações de educação ambiental, foquem na a divulgação das diretrizes
legais que abordam sobre a conservação dessas áreas.
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RESUMO
O cenário atual do meio ambiente tem preocupado
cientistas e ambientalistas em virtude das
conseqüências das mudanças climáticas que vêm
ocorrendo. Por isso, tem-se buscado minimizar as
emissões de gases de efeito estufa, a fim de reduzir os
impactos do Aquecimento Global. Nesse contexto, a
pegada de carbono torna-se uma ferramenta relevante
para estimar as emissões de carbono equivalente
emanadas para a atmosfera, para em seguida planejar
sua minimização. O objetivo deste trabalho é fazer um
inventário dos itens considerados para o cálculo da

emissão de dióxido de carbono equivalente relacionado
a uma instituição de ensino, o Instituto Federal da Bahia
(IFBA), campus Salvador. Foi comparado dois métodos, o
tradicional e um outro utilizando um software. O
resultado obtido desse comparativo não foi o esperado,
sendo identificado o uso pelo software de fatores de
emissão muito baixo para a queima de combustíveis
fósseis. Conclui-se que as emissões anuais de CO 2 no
IFBA em 2013 foi de aproximadamente 1.680 t, sendo
que 97% foram devidas às emissões de trajeto dos
alunos.

PALAVRAS-CHAVE: pegada de carbono, aquecimento global, inventário de emissões atmosféricas.
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ABSTRACT
The current scenario of the environment has concerned
scientists and environmentalists because of the
consequences of climate changes that are occurring.
Therefore, researchers have tried to minimize emissions
of greenhouse gases in order to reduce the impacts of
global warming. In this context, the carbon footprint
becomes a relevant tool for estimating emissions of
equivalent carbon issued to the atmosphere, then plan
for its minimization. The aim of this paper is to make an
inventory of the items considered for calculating the

equivalent carbon emission related to an educational
institution, the Federal Institute of Bahia (IFBA), campus
Salvador. It was compared two methods, the traditional
one, and other using a software. This result was not
what we expected because the emission factors used in
the software were too low for fossil fuel burned.
Concluding, the annual IFBA CO 2 emission in 2013 was
about 1.680 t, and 97% was emitted by the
transportation of students.

KEY-WORDS: carbon footprint, global warming, atmospheric emission inventory.
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INTRODUÇÃO
Em virtude das alterações climáticas decorrentes do desenvolvimento da sociedade no
período pós-Revolução Industrial tem-se buscado minimizar os efeitos causados pela emissão de
Gases de Efeito Estufa (GEE) provenientes de ações antrópicas.
Sabe-se que o efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento, permitindo a existência
de seres vivos no planeta Terra; no entanto, sua ocorrência excessiva é prejudicial. Desta forma,
busca-se reduzir a emissão de gases que provocam um aumento do efeito estufa, a fim de
minimizar os impactos do Aquecimento Global (BICBANCO, 2012).
A pegada do carbono é uma medida da quantidade de dióxido de carbono equivalente (CO 2e )
emitida direta e indiretamente por uma atividade ou acumulada ao longo do ciclo de vida de um
produto (WIEDMANN, 2008).
É possível calcular a pegada do carbono através de softwares ou manualmente pelo fator de
emissão de cada atividade de acordo com a equação 1 (AGUIAR FILHO, 2011).
E = Fe x Na

equação (1)

E = Taxa de emissão de um poluente;
Fe = Fator de emissão;
Na = Nível de atividade.
Os fatores de emissão são estimativas que relacionam a massa de determinada substância
emitida por uma fonte poluidora em função de algum Parâmetro (nível) de atividade (AGUIAR
FILHO, 2011).
Um dos softwares, o CCaLC, desenvolvido na Universidade de Manchester, utiliza uma
planilha do Excel para quantificar emissões de gases efeito estufa, baseada no método da
avaliação do ciclo de vida de um produto/processo.
Neste trabalho, apresentam-se os resultados obtidos para as emissões de dióxido de carbono
pelo Instituto Federal da Bahia, comparando os calculados pelo fator de emissão e pelo software
CCaLC.
MATERIAIS E MÉTODOS
Tomando como base trabalhos semelhantes dos autores Andrade e Mattos (2011) e Da Cruz
(2013), definiram-se os itens para análise da pegada do carbono no Instituto Federal da Bahia
(IFBA), campus de Salvador. Os itens selecionados foram: Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), Água,
Energia Elétrica, Copo Plástico, Papel, Gasolina e Diesel consumidos na frota interna e para
transporte dos alunos.

Com auxílio de alguns setores administrativos do IFBA, fez-se um levantamento do consumo
destes itens no ano de 2013. A partir destes dados, foi possível calcular as emissões de dióxido
de carbono, utilizando o fator de emissão de cada item, conforme a Tabela 1.
Tabela 1 – Quantificação das emissões de dióxido de carbono através
do fator de emissão. Base ano 2013.
Item

Fator de
emissão
(kg CO 2/
unid
consumida)

Quantidade
consumida (nível
de atividade)

Unidade

Quantidade
de CO 2 e kg
(taxa de
emissão do
poluente)

GLP

2,93

1.620

kg

4.746

Água

0, 0176

27.683

m³

487

Energia
*Elétrica

0, 096

32.430

kWh

Copo
Plástico

3,3

50

kg

165

0,7

561

kg

393

1, 7809

6.869

L

12.232

2, 606

14.225

L

37.071

352

4.605

alunos

Papel
Gasolina
Diesel
Transporte
dos alunos

3.113

1.621.634

Fonte: MCT (2009)*.

As emissões de CO 2 , proveniente do transporte dos alunos até a instituição foi desenvolvida
em um trabalho auxiliar baseado em métodos estimativos (SILVA, 2014). De posse da listagem de
bairros onde residem os alunos, verificou-se a distância de cada um até o IFBA. Criou-se um
modelo matemático para estimar a quantidade de alunos que se deslocam de carro e ônibus. A
partir disso, considerou-se a lotação de cada meio de transporte, bem como os fatores de
emissão tabelados para consumo de gasolina em carros pequenos e diesel em ônibus, e que 80%
dos alunos se deslocam de ônibus e 20% de carro. Calculou-se a taxa de emissão de CO 2 por
estudante em cada zona de bairros eqüidistantes. Em seguida, somaram-se os dados e obteve-se
a taxa de emissão de CO 2 relativo ao trajeto casa – instituto - casa.
Para o cálculo de CO 2e utilizando o CCaLC, o software já dispõe de fatores de emissão
próprios em seu banco de dados. Cada item de consumo tem um determinado valor de emissão
de CO 2 , já considerando emissões decorrentes da extração da matéria prima, processo de
fabricação e descarte após uso final, usando o “pensar o ciclo de vida do produto” (Life Cycle
Thinking).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pegada de carbono do IFBA, campus de Salvador, quando calculada manualmente pelos
fatores de emissão de cada atividade totalizou 65.277 kg CO 2 para todos os itens, em um ano.
Para o deslocamento dos estudantes, estimando que 80% deles se desloquem de ônibus e 20 %
de carro, obteve-se um valor para ônibus equivalente a 5.515 kg de CO 2 e para carro 2.301 kg de
CO 2 , totalizando, assim 7.816 kg de CO 2 , por dia. As quantidades calculadas manualmente e pelo
software podem ser vistas na figura 1.

Cálculo Manual: Quantidade de CO2 (kg)
GLP

4746

Água
Energia Elétrica

37000

9,85
12232

Copo Plástico
Papel
Gasolina
Diesel

Software CCalC: Quantidade de CO2 (kg)
GLP
Água

4692

3495

56

Energia Elétrica
Copo Plástico

2988
165

Figura 1- Estimativa de emissão de CO 2 do IFBA.

Papel
Gasolina
Diesel

Assim, o total de CO 2 emitido, ou seja, a pegada de carbono do IFBA, no ano letivo de 2013,
calculado pelos fatores de emissão e considerando 80% dos estudantes se deslocando de ônibus,
corresponde a 1.628.477 kg CO 2 . O transporte dos alunos correspondeu a 97% das emissões.
Ao quantificar as emissões de CO 2 no CCaLC, foram definidas as quantidades consumidas de
cada item e automaticamente, obteve-se um valor de emissão de CO 2 , tendo em vista que o
software dispõe de fatores de emissão próprios e definidos para cada item, a depender da
origem e especificações.
De acordo com a figura 2, pode-se notar que o total de emissões de dióxido de carbono,
calculadas pelo CCaLC, corresponde a 11.400 kg de CO 2 , sendo os combustíveis usados na frota
interna os responsáveis por 71 % das emissões de CO 2 , estando proporcionalmente de acordo
com os resultados obtidos pelo cálculo com fator de emissão. A diferença quantitativa dos
resultados deve-se ao pequeno fator de emissão utilizado no software para o diesel e gasolina,
tornando menor a emissão de CO 2 para cada quilograma de combustível consumido.
Considerando que a planilha dispõe de fatores de emissão europeus do ano 2003 (o que não
condiz com a realidade brasileira atual) para diesel e gasolina, compreendem-se os resultados
destoantes. Além disso, o GLP também apresenta fator de emissão relativamente diferente,
porém, a quantidade de GLP consumida não o torna um item de grande emissão de dióxido de
carbono, assim como a quantidade de emissões de CO 2 por papéis e copo plástico não é
significativa. Destaca-se no gráfico da figura 1 a similaridade entre as duas metodologias para a
avaliação de emissões de gases estufa decorrente do consumo de energia elétrica, isto porque no
software, foi possível aproximar os valores para a matriz da produção de energia elétrica
brasileira – 78% hidrelétricas e 22% termelétricas.

Figura 2 – Planilha com emissões calculadas pelo software CCaLC

A quantidade de CO 2 emitida pelo deslocamento dos alunos até o IFBA, não foi possível ser
calculada no CCaLC, tendo em vista que o software não dispõe de fatores de emissão para
deslocamento, ou seja, não existe quantificação para um “item” que não traga consigo uma carga
de emissões desde a origem, como seriam as pessoas.

CONCLUSÃO
Chegou à estimativa de emissão no IFBA, campus Salvador de 1.628 t de CO 2 no ano de
2013, onde 97% se referem ao trajeto dos alunos que pelo perfil de instituição pública foi
considerado que 80% deles usam o transporte público – ônibus. A partir do trabalho realizado,
pode-se concluir também que é possível quantificar as emissões de dióxido de carbono por uma
determinada atividade, tanto por fórmulas matemáticas manualmente como por software livre
disponível na internet e, de posse dos resultados obtidos, verificar a confiabilidade do mesmo.
Assim, conclui-se que o software CCaLC não apresenta resultados compatíveis com o
calculado manualmente para alguns itens, principalmente o coeficiente de emissão utilizado para
o cálculo da queima dos combustíveis (GLP, gasolina e diesel).
No entanto, para ambos os cálculos, a maior emissão de CO 2 do IFBA, campus Salvador
deve-se ao consumo de combustíveis utilizados na frota interna, desconsiderando o transporte
de alunos que não pôde ser efetuado no software. Sendo assim, é importante sinalizar que o uso
de outros combustíveis, como etanol, reduziria as emissões de poluentes pela instituição,
tornando-a mais sustentável. Além disso, observou que a quantidade de dióxido de carbono
emitida devido ao deslocamento dos estudantes é bastante relevante, cabendo não só ao IFBA,
como aos estudantes e governantes responsáveis, avaliar meios de transporte menos poluentes.
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