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A CONTRIBUIÇÃO DA NATAÇÃO PARA A REDUÇÃO DO
ÍNDICE DE SEDENTARISMO NOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
INTEGRADO DO IFMA, CAMPUS DE IMPERATRIZ
Pedro Henrique Rodrigues Alencar1; Vinícius Cavalcante Marinho2; Carmen Lúcia Vieira3;
Jakeline Freitas da Luz4;
1

Estudante do Curso de Eletromecânica do IFMA de Imperatriz; E-mail: pedhenri.rodrialencar@gmail.com;
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Estudante do Curso de Eletromecânica do IFMA de Imperatriz; E-mail: viníciuscavalmarinho@gmail.com;
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Co-orientadora - Pesquisadora, Professora de Educação Física do IFMA - Campus de Imperatriz
E-mail: jakelineluz.itz@ifma.edu.br
4

Resumo
A prática de atividades esportivas pode trazer benefícios para a saúde e diminui o sedentarismo, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Esse trabalho foi desenvolvido através de atividades práticas incluindo a natação e outras atividades. O objetivo
do trabalho foi desenvolver atividade com os alunos do primeiro ano do Ensino Médio
para criar hábitos de prática esportiva e manter a saúde, participaram do projeto 58
estudantes do sexo masculino e 52 do sexo feminino. E considerando que muitos indivíduos buscam a natação, tanto para a pratica esportiva como para o tratamento e prevenção de doenças é que o trabalho proporcionou tanto para alunos que necessitavam
da natação para melhorar as condições de saúde como para aqueles que buscavam
aprende a nadar. O resultado do exame médico antes do início das atividade demonstrou que 2 alunos tinham problema cardíaco, 20 já sentiu tontura ou desmaio, 5 se queixaram de problemas nos ossos ou articulações, 10 já apresentaram bronquite ou asma,
seis apresentam colesterol acima do nível desejável, 42 praticam esporte regularmente,
2 fazem uso de remédio controlado, 4 fazem algum tipo de dieta. Os alunos selecionados
participaram das atividades respeitando-se as condições físicas e prescrições médicas
de cada um. E a avaliação médica realizado no final do programa demonstrou que
todos os participantes que concluíram as atividades se encontram em condições físicas
satisfatória

Introdução
A natação é considerada um dos esportes mais primitivos, pois ajudava os indivíduos na
diversão e na sobrevivência. “O ato de nadar é uma das qualidades físicas que pode ter
ajudado o homem na sua luta evolutiva”. E os povos gregos e romanos incluíram a natação na educação e no treinamento de seus soldados. “Uma Lei da Grécia considerava
um cidadão educado quando ele, além de saber ler, também sabia nadar” (MASSAUD,
2008, p. 15).
Atualmente a natação é considerada um dos esportes mais completos, por isso, é muito
recomendado e quando desenvolvido de forma correta trabalha a musculatura, queima
calorias, tem pouco impacto sobre a estrutura óssea e muscular, portanto não afeta as
articulações, promove o relaxamento muscular, aumenta a flexibilidade da coluna vertebral e melhora a capacidade aeróbica dos indivíduos praticante.
Para o desenvolvimento das atividades do projeto foi selecionado estudante do 1º ano,
que passaram por exame médico, avaliação física e participação nas atividades de so-
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cialização dos participantes, visando a aprendizagem de técnicas para a prática da natação. Os participantes do projeto participaram de orientações relacionada à prática
esportiva recreação, técnicas de nado com sequência de exercícios e mini-competições.
O desenvolvimento das atividades do projeto realizou um programa educativo buscando a redução do sedentarismo e a melhoria da qualidade de vida dos alunos mediante
a prática de atividades aquáticas, proporcionando uma melhor condição física, como
também a obter o nível de consciência corporal que permita que os mesmos elaborem
seu programa de atividades físicas regular e saudável em todas as fase de suas vidas.

Metodologia
A Trata-se de um método dedutivo a partir de um estudo de caso baseado no cotidiano
da maioria dos jovens estudantes do Ensino Médio Integrado do IFMA, Campus Imperatriz, e nas suas dificuldades em manter uma condição física saudável, procurando
identificar os casos mais comuns ao sedentarismo e estabelecer parâmetros entre os
que praticam atividade física e os não praticantes, a fim de se obter estaticamente uma
meta com relação a redução desse quadro.
Os dados foram coletados por meio de fichas e questionários, avaliações e resultados
que abordaram sobre a antropometria, composição corporal, capacidade física, estilo
de vida, histórico médico, hábitos de práticas esportivas e outras atividades físicas praticadas.
E o exame físico foi realizado pela Professora de Educação Física e Co-orientadora do
Projeto e com a colaboração do alunos bolsista. Foi aplicado um questionário com o objetivo de coletar dados para o planejamento das atividades e o exame médico foi realizado pelos médico, enfermeira, técnicos em saúde do IFMA Campus de Imperatriz, com
os resultados do Exame Biométrico foi calculado o Índice de Massa Corpórea de todos
os alunos do primeiro ano obedecendo a tabela de IMC.
Tabela 1: Índice de Massa corpora:
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Muito abaixo do peso
Abaixo do peso
Peso ideal
Acima do peso
Obesidade

RESULTADO (IMC)
Abaixo de 17
Entre 17 a 18,49
Entre 18,5 a 24,99
Entre 25 a 29,99
Entre 30 a 34,99

Com o resultado da anamnese dos cento e dez alunos do primeiro ano trinta e três foram selecionados para participar do projeto. O programa de atividades aquáticas foi
realizado por meio do trabalho aeróbico, junto com a atividade recreacional, com o
método de intensidade do trabalho baseado no controle das pulsações, aplicados na formula do ZAT (Zona Alvo de Trabalho). O controle de acompanhamento individualizado
para os casos necessários, periódico e de maneira escrita e prática.
O programa de atividades na piscina foi desenvolvido duas vezes por semana, iniciando
pelos conhecimentos básicos sobre piscina destinada ao esporte e em seguida iniciamos
o período de adaptação em meio aquático, pois muitos dos alunos não sabiam nadar,
então foi feito exercícios diferenciado para poder integrá-los no grupo com as mesmas
condições, realizando exercícios de respiração e movimentos básicos de braços e per-

nas e na sequência foi aumentando o grau de dificuldade sempre levando em consideração condições individuais de cada um.
Nos encontros era realizadas brincadeiras aquáticas para relaxar e promover uma melhor integração do grupo. Foram feitos exercícios com prancha, buscando melhorar o
desempenho dos alunos que ainda não sabiam nadar. A parte principal da aula a prática era desenvolvida através do aprendizado dos nados, com a aplicação inicial das
técnicas do nado crawl, por ser um facilitador das outras técnicas de nado. Nessa etapa
desenvolviam-se técnicas de respiração, pernada, braçada, a sincronização das técnicas
do nado, para logo em seguida as técnicas de viradas e saídas
Foi utilizado também o aprendizado por bloco, levando os participantes a enfrentarem
os desafios propostos. Todo o trabalho prático desenvolvido foi orientado e supervisionado pela professora Jakeline, Co-orientada do Projeto.

Resultados e Discussão
Os dados demonstram que mais de 95% dos alunos do 1º ano nos turnos matutino e
vespertino do IFMA Campus Imperatriz estão na faixa etária de 14 (quatorze) a 16 (dezesseis) anos e apenas 5% encontram-se entre 18 (dezoito) e 20 (vinte) anos.
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A análise do IMC apresentou o seguinte perfil 16% estão muito abaixo do peso; 23%
estão abaixo do peso; 52% encontram-se com peso ideal; 9% estão acima do peso e não
tem caso de obesidade.

17

O resultado final demonstrou que 44% dos alunos com muito baixo peso passaram para
baixo peso, de baixo peso para peso ideal foi de 9,09% e dos alunos que se encontravam
acima do peso diminuiu 44% e 6% não concluíram as atividades do projeto. Verifica-se,
que os resultado foi positivo e contribuiu com o combate ao sedentarismo e com a melhoria da qualidade de vida desses adolescentes.

Conclusão
No processo educativo ao pensarmos a educação das novas gerações é necessário incluir o esporte na grade curricular oportunizando às crianças e adolescentes a criarem
hábitos de práticas esportivas, pois várias doenças podem estar associadas à vida sedentária, e a natação é considerada uma das práticas esportivas mais completo. E este
trabalhos foi desenvolvido a partir de avaliações médica, orientações para a prática
esportiva, iniciação na natação e do ensino aprendizagem de prática esportiva para
melhorar a qualidade de vida.
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RESUMO
Realizou-se a adaptação de um sistema coletor e armazenador de energia solar para
o uso como fonte de energia em uma unidade de tratamento secundário da água, que
utiliza radiação de luz ultravioleta (UV) com ação germicida denominado Tubo UV. Para
tanto, foi construído em SketchUp uma modelagem tridimensional para instalação do
tubo UV nas residências, preparado um manual de instalação elétrica do Tubo UV e paralelamente uma pesquisa orçamentaria para a aquisição do sistema coletor de energia
solar. Assim foram adquiridos painéis solares policristalino (Yingli 55Wp), unidades
inversoras (Unitron iVolt 700W 12Vcc/220Vac), controladores de carga (Unitron TC80
80W 12V) e baterias estacionarias (Freedom DF 3000 (26Ah/30Ah)) visando o provento
de energia na forma de corrente alternada para a lâmpada UV de 20 w (T8 20w). Foram
realizados testes de instalação do protótipo Tubo UV na saída do bebedouro refrigerado
do IFMA Campus Imperatriz. As próximas etapas do trabalho consistirão da avaliação
do uso do Tubo UV pela comunidade do Campus e ações de informação sobre a relação
da qualidade da agua e saúde humana e a implantação da placa solar como fonte do
Tubo UV, aperfeiçoamento do Kit móvel que agrupa o sistema coletor de energia solar,
Tubo UV e reservatório de agua de 20L.
Palavras-chave: Ultravioleta; Energia Solar; Tubo UV.

O desafio de garantir água em quantidade satisfatória para todas as regiões do mundo
será uma das tarefas mais prementes. Os problemas relacionados à água já são uma
dura realidade em muitas regiões do mundo, e as mudanças climáticas abalarão o ciclo
da água em escala planetária. Os impactos sobre a sociedade global, espacialmente sobre os pobres, podem ser devastadores. A falta de água potável equaciona vários problemas: sem esta, as pessoas não sobrevivem mais que alguns dias; surgem problemas de
segurança alimentar, pois sua falta para a produção agrícola compromete a produção
de alimentos; as doenças se espalham, especialmente as doenças contagiosas mortais,
que ceifam a vida de milhões de crianças anualmente; sem um acesso rápido à água,
disponibilidade em lugares convenientes e bombeamento direto para as residências,
condena a mulheres e meninas de aldeias empobrecidas de todo o mundo que terão um
árduo trabalho pela frente, pois são elas as que, quase sempre, caminham quilômetros
todos os dias para garantir o fornecimento doméstico de água. Ainda, sem a certeza de
água – para lavoura, o rebanho e o uso humano – eclodem conflitos (SACHS, 2008). Nas
regiões Norte e Nordeste do Brasil, muitas comunidades não tem acesso a quaisquer
forma de tratamento primário e secundário da água e nem mesmo acesso a rede elétrica. A utilização da energia solar poderia trazer benefícios em longo prazo para o Brasil,
por ser um país que possui um grande potencial desse recurso energético o ano todo,
viabilizando o desenvolvimento de regiões remotas onde o custo da eletrificação pela
rede convencional é demasiadamente alto com relação ao retorno financeiro do inves-
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timento, regulando a oferta de energia em situações de estiagem, diminuindo a dependência do mercado de petróleo e reduzindo as emissões de gases poluentes à atmosfera
como estabelece a Conferência de Kyoto (RAMOS et al, 2004). Este projeto propõe como
objetivo o desenvolvimento de um sistema coletor e armazenador de energia solar que
seria utilizado como fonte de energia para uma unidade de tratamento secundário da
água com luz ultravioleta (Tubo UV).

METODOLOGIA
O projeto teve como foco especificamente no Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia do Maranhão – Campus Imperatriz. Em um primeiro momento, realizou-se
a construção de um de um sistema fotovoltaico para o uso como fonte de energia renovável em uma unidade de tratamento secundário de água, que utiliza radiação de luz
ultravioleta (UV) com ação germicida denominado Tubo UV. As atividades se seguiram
na construção de um modelo 3D do tubo UV instalado no bebedouro refrigerado do
IFMA, onde foi utilizado o SketchUp, software que serviu para a modelagem do Tubo
UV e de outros modelos descritos ao longo do projeto. Foi preparado um manual de
instalação elétrica do Tubo UV, que servirá de tutorial para as oficinas de instalação do
sistema elétrico (reator + lâmpada) nas comunidades parceiras do projeto. Por meio de
pesquisas orçamentárias, foram adquiridos painéis solares policristalino (Yingli 55Wp),
unidades inversoras (Unitron iVolt 700W 12Vcc/220Vac), controladores de carga (Unitron TC80 80W 12V) e baterias estacionarias (Freedom DF 3000 (26Ah/30Ah)) visando
o provento de energia na forma de corrente alternada para a lâmpada UV de 20 w (T8
20w). Devido as condições relacionadas a vazão condicionada ao sistema refrigerado do
IFMA, foram realizados alguns testes que se adequassem e tornassem o funcionamento
do sistema em perfeitas condições de uso na saída do bebedouro refrigerado do IFMA
Campus Imperatriz. As próximas etapas do trabalho consistirão na avaliação do uso do
Tubo UV pela comunidade do Campus e ações de informação sobre a relação da qualidade da agua e saúde humana e a implantação da placa solar como fonte do Tubo UV,
aperfeiçoamento do Kit móvel que agrupa o sistema coletor de energia solar, Tubo UV e
reservatório de agua de 20L.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a construção do Tubo UV em Imperatriz, MA, Brasil no primeiro semestre de 2015,
foram utilizados materiais facilmente encontrados em lojas de materiais de construção
com a exceção da lâmpada UV. O esquema estrutural do Tubo UV foi baseado no modelo
descrito por Cohn (2002), no entanto, para se adequar ao ambiente de instalação, foram
feitas algumas modificações físicas no projeto. Na Figura 1 pode-se observar o modelo tridimensional construído em SketchUp para instalação do tubo UV no bebedouro
refrigerado do IFMA - Campus Imperatriz. Além disso, fora instalado um sistema de
gerenciamento de carga apoiado próximo ao bebedouro refrigerado do IFMA – Campus
Imperatriz. A visão geral da instalação dos dois sistema nas intermediações do instituto
é visto na Figura 2. Para se ter a viabilidade em levar um sistema de tratamento secundário de água completo a uma comunidade carente, foi feito a construção de um carrinho que supre a necessidade de energia elétrica para o devido funcionamento do sistema de tratamento Figura 3. Os resultados e atividades que foram obtidos durante os
procedimentos metodológicos possibilitaram no processo de melhoria e aprendizagem
contínua nas atividades de montagem e manutenção. Para um melhor desempenho,
em projetos futuros seria a instalação de um posicionamento solar usando o rastreamento do solar com a placa de desenvolvimento Arduíno.

Figura 1: Modelos 3D para instalação do Tubo UV no bebedouro refrigerado do IFMA
Campus Imperatriz segunda tentativa abaixo da cota de saída de agua.

Figura 2: Instalação do Tubo UV junto ao sistema de gerenciamento de carga dos painéis
fotovoltaicos.
Figura 3: Kit móvel construído para ser atendido em comunidades carentes onde não
há acesso a água potável e energia elétrica. Composto pelo Tubo UV e o sistema coletor
de energia solar.

Através dos estudos bibliográficos feitos sobre a eficiência do Tubo UV, foi possível ver a
necessidade em se aplicar essa tecnologia social em comunidades carentes sem o acesso
a sistemas de tratamento de água. Além disso, com a montagem e instalação do sistema
coletor e armazenador de energia solar no IFMA - Campus Imperatriz, tornou-se evidente a utilização de um sistema fotovoltaico ao sistema de tratamento secundário de
água, visto que a energia elétrica é essencial ao funcionamento do sistema. O projeto
proposto apresenta um guia de instalação do Tubo UV e do sistema coletor de energia
solar que podem ser seguidas por pessoas civis e que se interessam pela proposta, dando assim um grande passo rumo à redução de doenças causadas pela água e aumento
da qualidade de vida das pessoas.
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RESUMO
Muitos alunos da segunda etapa do ensino fundamental enfrentam dificuldades de
aprendizagem, principalmente nas disciplinas de português e matemática. Diante disso,
percebe-se que os problemas de aprendizagem estão presentes no cotidiano dos alunos,
em razão disso acredita-se que pesquisas sobre este tema contribuem para melhorar a
qualidade de ensino, de forma a orientar o docente para que o mesmo possa identificar e utilizar métodos diferenciados com os alunos que apresentam desenvolvimento
escolar inferior aos demais. Essa pesquisa tem a seguinte questão problema: Quais são
as dificuldades de aprendizagens dos alunos que frequentam o Curso de Extensão e Incentivo ao Desenvolvimento Escolar (CEIDE) do IFMA – Campus Imperatriz? Tem como
objetivo geral, analisar as dificuldades de aprendizagens dos alunos que frequentam
o Curso de Extensão e Incentivo ao Desenvolvimento Escolar (CEIDE) do IFMA – Campus Imperatriz, destinado a alunos que cursam regularmente o nono ano do ensino
fundamental em escolas da rede pública. A metodologia desse estudo é a pesquisa bibliográfica e empírica. Intencionamos vivenciar algumas etapas para materializarmos
alguns objetivos específicos dessa investigação, quais sejam: identificar as dificuldades
de aprendizagem encontradas por alunos do CEIDE; refletir acerca da desmotivação
dos alunos do CEIDE em sala de aula, e avaliar se os procedimentos de ensino adotados
pelos professores estão adequados aos objetivos do CEIDE. Para tanto, utilizaremos a
análise documental, roteiros de observações e entrevistas semiestruturadas. Com os resultados obtidos, esperamos que o fracasso escolar seja minimizado e a autoestima do
aluno seja recuperada, por meio de métodos adequados.

INTRODUÇÃO
Desde o surgimento do ensino escolar até hoje, alguns alunos enfrentam dificuldades
durante o processo de ensino e aprendizagem, para Carrera (2009) estes se relacionam
a um baixo rendimento escolar esperado para a faixa etária de cada indivíduo. Este
pensamento é complementado por Fonseca (1995) quando fala que as dificuldades podem ser originadas pela má audição, fala leitura, escrita e raciocínio matemático.
Os problemas de aprendizagem estão presentes no cotidiano dos alunos, em razão disso
acreditamos que pesquisas sobre este tema contribuem para melhorar a qualidade de
ensino, de forma a orientar o professor para que o mesmo possa identificar e utilizar
métodos diferenciados com os alunos que apresentam desenvolvimento escolar inferior aos demais. Fonseca (1995, p.243) alerta que: “Devemos combater a inflação das dificuldades de aprendizagem e para tanto é fundamental analisar o problema de fundo”.
Contudo, devemos também levar em consideração que cada aluno aprende de maneira
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única e que muitos fatores afetivos e/ou emocionais podem se tornar um obstáculo nesse processo de aprendizagem, neste sentido, a identificação prévia dessas dificuldades
pode minimizar as suas consequências.
No que tange as consequências da falta de um diagnóstico e atendimento pedagógico eficiente Dias e Santos (2006, p.1), defendem que “os problemas enfrentados pelo
sistema educacional brasileiro (repetência e evasão escolar, violência nas escolas, por
exemplo) tanto podem gerar problemas na aprendizagem dos alunos como agravar as
condições das crianças que já apresentam algum tipo de dificuldade de aprendizagem.”
Ao afirmar que:
“A identificação precoce é uma alternativa imprescindível para os países de fracos recursos como o nosso, na medida em que reduz os custos, elimina condições que tendem
a agravar o desenvolvimento total da criança e diminui os seus efeitos cumulativos.”
(Dias e Santos, 2006, p.1).
Fonseca (1995, p.222) demonstra as vantagens do diagnóstico e tratamento das dificuldades de aprendizagem. Este projeto tem caráter de levantamento e por objetivo ressaltar a importância da identificação das dificuldades de aprendizagem.
Ao se propor o presente projeto, acreditamos que podemos contribuir de forma bastante significativa para a superação das dificuldades de aprendizagem apresentadas por
alunos que compõem uma parcela significativa do Curso de Extensão e Incentivo ao
Desenvolvimento Escolar (CEIDE), que não conseguem apreender as habilidades necessárias para o domínio da leitura, escrita e cálculos.

METODOLOGIA
Ao longo desses meses foram desenvolvidas algumas etapas do projeto, sendo elas;
Aprofundamento teórico, apresentação do projeto, discussões em grupo, analise das
discussões.
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Identificamos quais eram as dificuldades enfrentadas pelos alunos do CEIDE, são elas;
dificuldade de transporte, problemas pessoais, falta de base escolar, dificuldade de
aprendizagem, desmotivação e falta de apoio. Com tais dificuldades encontradas, partimos aos debates em grupo pra saber o que eles gostavam e não gostavam no Curso de
Extensão e Incentivo ao Desenvolvimento Escolar para Alunos de Escolas Publica.
Com essas etapas concluídas, podemos desenvolver atividades culturais para uma melhor interação de alunos do CEIDE, com os já ingressados no Instituto Federal do Maranhão – Campus Imperatriz.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos possibilitaram o desenvolvimento de propostas de melhorias nos
processo de ensino já existentes e ainda, uma busca por novas metodologias que visam
um melhoramento no processo de ensino.
A partir das pesquisas as cerca do assunto e das dificuldades identificadas, as quais são
a dificuldade de transporte, problemas pessoais, falta de base escolar, dificuldade de
aprendizagem, desmotivação e falta de apoio foi possível, ainda, identificar a necessida-

de de um apoio familiar, onde o aluno precisa do apoio da família o qual é primordial
para um melhor aprendizado do mesmo. E ainda, a falta de base escolar é um problema
grave, que afeta não só os alunos do curso, e sim o nosso país, para isso os que possuem
essa dificuldade passam por um processo de monitoramento, onde em todo o processo
do curso o aluno é avaliado, no qual visa um melhor rendimento do mesmo.
Como resultado do sistema de avaliação, desenvolvido ao longo desse trabalho, tivemos resultados positivos, que foi refletido no processo seletivo do Instituto Federal do
Maranhão – Campus Imperatriz onde no seletivo de 2014/2015 a taxa de aprovação foi
relativamente alta comparada aos outros anos. E segundo a coordenadora do Curso, as
atividades culturais que foram desenvolvidas no projeto ajudaram a motivar os alunos,
além de dar um apoio aos mesmos.

CONCLUSÃO
Através do projeto realizado foi possível compreender que o Curso de Extensão e Incentivo ao Desenvolvimento Escolar (CEIDE) tem uma grande importância para o aluno
que frequenta o curso, dando oportunidade e além de incentivo ao estudo, onde o mesmo termina todo o processo e sai preparado para o seletivo do IFMA e também para a
vida com as aulas de ética ministradas no curso.
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Resumo
A seguinte pesquisa aborda as formas como são trabalhados o ensino de física na cidade.
O mesmo tem como objetivo: Identificar o perfil da didática trabalhada pelos docentes que
lecionam física nas escolas públicas estaduais na cidade de Imperatriz; Analisar a eficiência dessa didática e verificar se, a mesma, instiga os alunos a compreenderem de forma
significativa os conteúdos da física. O trabalho pontua como ocorre a assimilação das novas informações no intelecto do indivíduo, apresenta também quais as ferramentas que
podem ser utilizadas para melhorar essa assimilação. Num segundo momento, o trabalho
foca nas diversas técnicas que um docente de física pode utilizar para promover uma
aprendizagem significativa e assim alcançar os objetivos propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Para o alcance dos objetivos apresentados foi utilizado o método de análise fenomenológico. Por fim o artigo apresenta os resultados dessa pesquisa.
Palavras-chave: Ensino; Didática; Física.

Introdução

Nesse sentido, o ambiente escolar é privilegiado por ser um dos espaços propícios à
construção de conhecimento, pois é nele que o aluno aprende a pensar, analisar e assimilar tanto o conhecimento científico como social, segundo Higa (2008) a sala de aula
deve contribuir para o desenvolvimento e articulação da visão de mundo do indivíduo,
através da integração dos demais conhecimentos.
De acordo com Demo, (2006) o objetivo da sala de aula está embasado no incentivo à
construção de conhecimento individual, por parte do aluno, cabendo ao professor a
função de orientar essa construção.
A construção de conhecimento, de acordo com a teoria de Ausubel, resulta na aprendizagem significativa que ocorre pela agregação de um conceito a partir de outro. Essa
aquisição se dá pela identificação da estrutura significativa que definem um conhecimento especifico e sua relação com os conceitos e ideias relevantes já estabelecidas com
a sua estrutura cognitiva (DELGADO, 2012).
Para incentivar a construção desses conhecimentos, o professor de física pode utilizar
diversas técnicas, a saber: Diferenciação Progressiva; Reconciliação Integrativa; Exercícios ou Situação Problema e utilizar os aspectos históricos da física. A Diferenciação
Progressiva consiste na organização do conteúdo de forma que as ideias mais gerais e
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No ambiente escolar a relação professor- aluno e o saber estruturam o objeto de estudo
da didática que é o ensino/aprendizagem. Ao auxiliar a aprendizagem do aluno, com
orientação, esse professor se torna um docente cujo objetivo primordial não se baseia
apenas no transmitir conhecimento sistematizado, mas sim na construção do conhecimento individual do aluno. É o estudo dos métodos utilizados no incentivo à essa construção, que de acordo com Regina Célia (2010) define a didática.
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inclusivas da disciplina sejam apresentadas antes e progressivamente diferenciadas,
introduzindo os detalhes necessários (DELGADO, 2012). A reconciliação integrativa é
o princípio pelo qual o conteúdo separado para ser ministrado, deva resultar numa
exploração das relações existentes entre ideias, apontando similaridades ou diferenças
significativas entre as mesmas.
A utilização de situações problema na sala de aula é significativa apenas quando a prática educativa está voltada para um ensino dentro de uma proposta problematizadora
(CLEMENT, 2003). Considerando que o processo de aprendizagem deve ser contínuo e
permeado pelo diálogo entre educador e aluno e entre aluno e aluno (LURIA, 2005), o educador deve ter em mente, qual é a definição de um problema e qual a definição de uma
situação-problema e o objetivo que ele almeja alcançar utilizando-os (MORTIMER, 2000).
Lopes (2004, p. 80), distingue exercício e problema da seguinte maneira:
Um exercício deve, preferencialmente, ser utilizado para operacionar um conceito, treinar um algoritmo, treinar o uso de técnicas, regras ou leis, e para exemplificar; um
problema deve ser usado para otimizar estratégias de raciocínio, proporcionar o crescimento dos conceitos e desenvolver o conhecimento processual.
A principal diferença entre um exercício e um problema reside na natureza do obstáculo, que no exercício é muito reduzido, favorecendo a utilização de um algoritmo e na
situação-problema o aluno tem que considerar não apenas os conhecimentos da física
e sim os diversos conhecimentos existentes.
A utilização da história das ciências no ensino de física é defendida por diversos estudiosos que ressaltam a importância do seu uso em todos os níveis de ensino. Matthews,
(1995), apresenta diversos pontos significativos para a utilização da história das ciências como uma ferramenta para o ensino.
Para ele, os pontos significativos da história da ciência não devem ser inseridos como
sendo mais um componente da estrutura curricular, no entanto ela deve ser incorporada à disciplina de física para proporcionar uma maior abrangência ao estudo do objeto,
realizado em sala de aula. De acordo com Batista, (2002), os aspectos históricos, filosóficos e sociológicos acerca da construção e evolução da ciência, quando são trabalhados
de forma incorporada a um conteúdo, aumenta a compreensão dos alunos. O ensino
de Física que utiliza esses aspectos numa abordagem contextualista, tendo em vista o
contexto ético, social, histórico, filosófico e tecnológico humaniza as idealizações cientificas, tornando-as mais compreensíveis aos alunos no momento das reflexões.
A qualidade solicitada para o ensino e aprendizagem de ciências pode ser alcançada,
quando se realiza um ensino com um enfoque histórico, pois o estudo dos contextos
históricos, com seus elementos desperta, motiva e melhora a compreensão do aluno,
transformando o indivíduo de espectador em sujeito de sua aprendizagem quando se
humaniza esse ensino através da história (NEVES, 1998).
Todas essas técnicas, e outras, podem ser utilizadas pelo docente de física para auxiliar o aluno a construir o seu próprio conhecimento e evitando assim que se instaure
na sala de aula, um ambiente meramente transmitivo, ela deixa de ser constituída por
orientador e orientandos passando a ser apresentador e plateia, onde o apresentador
é o professor e a plateia são os alunos, que ficam impossibilitados de interagirem com
o professor, pois este é a autoridade máxima e incontestável do ambiente escolar o que
impossibilita a construção individual de conhecimento dos alunos.

Não diferente dessa realidade que está inserida o ambiente escolar do país, as escolas
da rede pública de Imperatriz enfrentam essa realidade de ensino e tem que se conformar com a falta de profissionais habilitados na área de física, que segundo dados
da Diretoria de Regional de Educação de Imperatriz referente ao ano de 2008, só no
ensino público da rede estadual existiam 352 salas de aula de ensino médio que não
tinham profissionais habilitados, somando com a falta de estrutura física apresentada
por muitas dessas escolas, levou-me a indagar se nessas condições o objetivo de ensinar
é alcançado com êxito.
A aprendizagem da Física deve promover um conhecimento que garanta ao aluno não
só compreender as abstrações e generalizações próprias dessa ciência, mas também
experimentar e fazer a aplicação desse conhecimento em situações do cotidiano (BRASIL,1999). Assim, o ensino de Física deve ainda: Desenvolver o gosto pela investigação e
compreensão dos fenômenos; A capacidade de identificar problemas, buscando soluções
para os mesmos; Incentivar a busca de soluções viáveis, mediadas pela compreensão
dos fenômenos, e suas relações com as novas tecnologias e por fim, a curiosidade para
identificar as transformações que se processam nas atividades humanas e ambientais.
Sendo conhecedores da necessidade de promover essa aprendizagem baseada nesses
objetivos, investigamos o perfil de aula que predomina nessas escolas da rede pública
de imperatriz; a didática utilizada pelos professores que lecionam física, sendo ou não
habilitados na área, e fazer uma comparação com a realidade a qual se encontram essas salas de aula com a sala de aula idealizada pelos estudiosos da área.

Metodologia
Para a execução do trabalho utilizamos o método de análise fenomenológico, que enfatiza os aspectos comportamentais do ser humano e que ressalta a necessidade de entender os conceitos sobre o assunto por parte dos sujeitos para poder entender como e que
tipo de sentido eles dão aos acontecimentos e às interações sociais que ocorrem em sua
vida escolar. Para a coleta de dados, a abordagem que norteará a pesquisa de campo
será a qualitativa, por privilegiar a interpretação e descrição dos fenômenos estudados.

Para desenvolver a pesquisa e alcançar os objetivos propostos, utilizamos as etapas:
Revisão bibliográfica; Pesquisa de campo, utilizando os seguintes instrumentos para a
coleta de dados: Observação participativa; Aplicação de questionários para os alunos,
buscando identificar a eficiência da didática vigente em sala; Análise dos dados, descrição dos resultados e discussão.

Resultados e discussão
O ensino de física, ofertado nas escolas da rede estadual de Imperatriz - Ma, tem que
oferecer um ensino que esteja em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Dessa forma, no decorrer dos três anos do ensino médio, o aluno tem que
desenvolver as habilidades e competências propostas no PCN.
Assim, o ensino de física deve fornecer subsídios que contribuem para a articulação da
visão de mundo do aluno. Esse objetivo é alcançado quando o aluno alcança uma aprendizagem significativa acerca dos conteúdos de física que são trabalhados em sala de aula.
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Para Teixeira (2003, p.121) o enfoque fenomenológico tem o homem como projeto, ser
de relações com o mundo e com os outros. “Educá-lo é desenvolver o projeto humano
numa relação dialógica e concientizadora”.
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Dentro das três escolas observadas, os resultados apresentam que os professores A, B e
C, respectivos de cada escola observada, utilizam o quadro branco para desenvolverem
o estudo do objeto, apenas o professor A utilizou o datashow para ministrar alguns tópicos dos conteúdos, mas a maioria deles foram ministrados no quadro. Nas observações,
o professor da escola A fez uso das ferramentas facilitadoras da aprendizagem. A utilização dessas ferramentas também é observada nos professores B e C, no entanto eles
não utilizaram devidamente essas técnicas.
As técnicas: diferenciação progressiva e Reconciliação integrativa foram observadas
apenas no professor A, uma vez que o mesmo apresentou o conteúdo de forma organizada, expondo as ideias mais gerais e inclusivas do conteúdo e progressivamente as
diferenciou, introduzindo assim os detalhes do conteúdo que são necessários. Os professores B e C, realizaram a técnica de diferenciação, no entanto, à medida que diferenciavam o conteúdo, tópicos importantes do mesmo eram pulados ou não trabalhados
devidamente. A técnica de reconciliação integrativa foi realizada apenas pelo o professor da escola A, o conteúdo que ele ministrou resultou na exploração das relações existentes entre ideias ministradas, ele apontou diversas semelhanças e diferenças entre os
tópicos, reforçando para os alunos a utilização de cada tópico.
Os professores A, B e C enquanto apresentavam o conteúdo proposto, respondiam questões para fixar o mesmo. No entanto, os professores A e B além de trabalharem as questões
ao término de cada tópico, dedicaram uma aula inteira para a resolução dos mesmos, no
entanto a maioria das questões se caracterizava como meramente problemas, por conseguinte apenas o professor A trabalhou as situações problemas, e mesmo assim trabalhou
uma quantidade bastante reduzida, dando ênfase aos exercícios do tipo problema.
Os professores A e B, não utilizaram os aspectos históricos da física para trabalhar os
conteúdos propostos. O único professor que trabalhou esses aspectos foi o professor C.
A utilização dessa ferramenta é salutar, pois ela apresenta para o aluno uma ciência
enquanto construção humana, que se dá através de muita pesquisa e esforço coletivo,
desconstruindo a imagem de uma ciência tida como substrato das ações de grandes gênios, inalcançável às pessoas normais.
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No final das observações, foi realizada a aplicação de um questionário contendo questões do tipo exercício; situação-problema e histórico. O resultado pode ser verificado
no gráfico abaixo. Nele, é possível identificar as consequências do uso excessivo das
questões do tipo problema, que no gráfico correspondem o maior nível de acerto, correspondendo a quase 65% de todos os estudantes, enquanto que a quantidade de acerto
em questões do tipo situação-problema é de 25%.
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Figura: Resultados Quantitativos.

Fonte: o próprio pesquisador.

Esses resultados expõem a alta valorização de questões que valorizam a operacionalização, às vezes sem a aplicação de algum conceito físico, em detrimento das questões
que se caracterizam como situação-problema, questões que trabalham as estratégias
de raciocínio e crescimento dos conceitos. Essa valorização excessiva não resulta numa
aprendizagem significativa, uma vez que a ocorrência dessa aprendizagem é verificada
quando diante de uma situação-problema o aluno interage com o problema modificando-o, algo que não ocorre com a maioria dos alunos que participaram da coleta de
dados dessa pesquisa.

CONCLUSÃO
O ensino de física nas escolas estaduais da cidade de Imperatriz-Maranhão, que foram
observadas, apresentam algumas características que estruturam o perfil da didática
trabalhada nessas escolas.
Os professores utilizam, na maioria do tempo, o quadro para transmitir as informações
necessárias para a compreensão do objeto de estudo. Alguns deles seguem a sequência
apresentada no livro didático outros não valorizam essa sequência, sendo que ela é importante para que as técnicas de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa
que auxiliam na compreensão, aquisição e reorganização das novas informações na
estrutura cognitiva do aluno, sejam devidamente utilizadas.
Diversas salas se configuram como sendo ambientes meramente transmitivos e imitativos uma vez que os professores restringem a participação efetiva dos alunos, tornando
difícil ou até mesmo impossível, o professor acompanhar o processo de construção de
novos conhecimentos por parte dos alunos. Poucas salas se caracterizam como sendo
um ambiente onde a interação ativa do aluno é incentivada, proporcionando assim um
acompanhamento na construção dos conhecimentos mais concreto e efetivo.

Aliado à esse cenário, a maioria dos alunos não alcançam uma aprendizagem significativa na disciplina de física, uma vez que estão inseridos em ambientes onde a maioria
dos professores não se preocupam em relacionar o objeto de estudo com o cotidiano no
qual o aluno está inserido, dificultando a ocorrência de uma aprendizagem significativa. Tal fato é atestado pelos dados numéricos, onde do total de 195 alunos envolvidos
na pesquisa, cerca de 60 alunos não acertaram nenhuma das questões propostas pelo
pesquisador, apenas cerca de 60 dos 195 alunos acertaram as questões que necessitam
de um raciocínio logico mais apurado para a sua resolução, as situações-problema, e
cerca de 120 desses 195 alunos, acertaram a questão de operacionalização do algoritmo
e apenas 40 alunos, dos 195 acertaram todas as questões.
O que evidencia que no geral a didática vigente não está proporcionando um ambiente
onde se possa oferecer uma aprendizagem significativa.
Em poucas salas, o professor proporciona um ensino de física abordando os aspectos
históricos da Física, tornando a ciência mais humana, palpável para o aluno, apresentando-a como uma obra de pessoas comuns e não como obra exclusiva de gênios.
Assim, o ensino de física na cidade, tem que ser um ensino que seja voltado para a construção de um conhecimento significativo por parte do aluno, mediado pelo docente. O
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Na maioria dessas salas, há uma valorização excessiva nas questões que se configuram como
problemas. Os dados numéricos atestam que essa valorização é em detrimento da utilização
de questões do tipo situações-problemas que aperfeiçoam as estratégias de raciocínio.
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alcance deste ensino de física se dará quando os docentes tiverem o seu papel na educação, bem nítidas em suas consciências bem como o domínio das técnicas aliadas às
condições favoráveis para que os mesmos ofereçam para os alunos da rede pública da
cidade, um ambiente favorável à construção de um conhecimento que seja significativo.
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Resumo
O presente artigo traz em seu conteúdo uma análise sobre as estruturas existentes no
IFMA Campus Imperatriz, locus da pesquisa, visando compreender se o mesmo tem
condições de receber e atender com qualidade os alunos com deficiência física ou com
mobilidade reduzida. Sendo o problema norteador o seguinte: Quais são as estruturas
que o IFMA Campus Imperatriz possui no sentido de visualizar adaptações arquitetônicas, para que os alunos com deficiências físicas ou com mobilidade reduzida tenham
condições e oportunidades de assumir responsabilidades e exercer direitos iguais aos
de todos os outros membros da sociedade? O objetivo dessa pesquisa foi analisar o
IFMA Campus Imperatriz e suas estruturas existentes, compreendendo se o mesmo tem
condições de receber e atender com qualidade as pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, especialmente os alunos. A pesquisa classificou-se como um estudo
de caso com uma abordagem qualitativa, a intenção da realização desta pesquisa surgiu
diante do sofrimento sentido pela maioria das pessoas com deficiência física ou com
mobilidade reduzida, no caso dessa pesquisa, especialmente os alunos.
Palavras-chave: Acessibilidade; Deficiência Física; Mobilidade Reduzida.

A intenção da pesquisa em questão fundamentou-se em pressupostos construídos a
partir das ideias de autores e das Leis que se preocupam em abordar os direitos e as
dificuldades das pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida. Assim
procurou-se por meio de uma revisão bibliográfica pontuar ideias sobre o papel da
sociedade frente às dificuldades sofridas por esses sujeitos com necessidades especiais.
Posteriormente apresentou-se uma reflexão crítica e algumas alternativas de superação
desses desafios.
O Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, regulamenta a Lei n° 10.048, de 8 de
novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, e a Lei
10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para
a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida,
garantindo a estes, um dos Direitos Fundamentais, explicito em nossa Constituição, aos
Estados e Municípios o emprego destas normas. Arns (2005, p. 17) comenta sobre o
Decreto n° 5.296/2004 - Lei n° 10.048/2000 - Lei n° 10.098/2000 e localiza o seguinte:
ART. 19 - A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve
garantir, pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas
dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem
a sua acessibilidade. § 1° - No caso das edificações de uso público já existentes, terão
elas prazo de trinta meses a contar da data de publicação deste decreto para garantir
acessibilidade às pessoas [com] deficiência ou com mobilidade reduzida.
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Sabe-se que são vários os instrumentos legais que protegem as pessoas com deficiência
física ou com mobilidade reduzida, o que falta é a concretização desses direitos por meio
de ações que assegurem e garantam a acessibilidade às pessoas com deficiência física.
Esse estudo possibilitou provocar algumas reflexões sobre o direito à acessibilidade
e as dificuldades das pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida que
frequentam o IFMA Campus Imperatriz. Primeiramente compreendeu-se o conceito de
acessibilidade, valorizando sua importância nos últimos anos. Segundo o Decreto n°
5.296/2004, Art. 8°, inciso I, a acessibilidade é:
Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos
dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa [com] deficiência ou com mobilidade reduzida.
Nery Junior e Nery (2006) destacam que a Constituição Federal de 1988 assegura o direito de todo cidadão de “ir e vir” livremente, garantindo assim os direitos das pessoas
com deficiência física ou com mobilidade reduzida, prevendo o pleno desenvolvimento dos cidadãos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e outras formas de
discriminação; assegura o direito de escola para todos, habilitação e reabilitação das
pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária (art. 203,
IV, da CF/88); assegura também adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público
e dos veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas com
deficiência física ou com mobilidade reduzida (arts. 227, § 2º, e 244 da CF/88); afirma
a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do
trabalhador com deficiência (arts. 5º, caput, e 7º, inc. XXXI, da CF/88); menciona a reserva de cargos públicos, a serem preenchidos por meio de concurso, para pessoas com
deficiência física (art. 37, VIII, da CF/88). Porém, no seio da sociedade quase nada disso
foi concretizado.
Para Rozicki (2011), cerca de 600 milhões de pessoas, ou seja, 10% da população mundial são deficientes físicas. Segundo Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% dessas
pessoas vivem nos países pobres ou em desenvolvimento. Deste número, apenas 1% a
2% tem acesso a serviços de readaptação. E foram assinaladas disparidades entre países ricos e pobres e entre zonas urbanas e rurais. A Declaração Universal dos Direitos
Humanos, criada pela ONU, rege que todo ser humano possui o direito da liberdade, de
moradia, de saúde, de escolher sua religião e cultura, à acessibilidade e outros.
No caso da acessibilidade, visando o cenário nacional, muitas conquistas foram alcançadas por meio de leis que garantem a utilização do espaço público, tanto em escolas,
hospitais, praças, lugares de lazer, praça e os demais prédios do governo, por todas as
pessoas. Mas, apesar de terem o direito garantido pela legislação isso não garante que
essas leis sejam colocadas em prática, pois as pessoas com deficiência física ou com
mobilidade reduzida ainda não contam com as adaptações necessárias para poderem
bem utilizar tais locais.

Metodologia
Foi feito uso de algumas técnicas de pesquisa com objetivo de obter o máximo de informação existente em vários tipos de arquivos referentes ao eixo central da pesquisa. As
técnicas utilizadas foram: do tipo pesquisa exploratória que permitiu aos pesquisadores uma maior familiaridade com tema a ser estudado e foi utilizada no levantamento
de dados sobre os deficientes físicos dentro do contexto social como também dentro do

educacional, levando em conta que os mesmos são de grande importância na formação dos mesmos, observando os desafios enfrentados por todos envolvidos no cenário
da educação inclusiva. A pesquisa bibliográfica se fez bastante importante levando em
conta que por meio dela o pesquisador entra em contato com o que já se produziu do
tema pesquisado, abrange documentação e bibliografia tanto impressa quanto digital.
Por meio desta técnica foi possível o contato com um vasto conhecimento já publicado,
fruto de pesquisas realizadas por estudiosos interessados na educação inclusiva para
deficientes físicos. A pesquisa documental foi desenvolvida com base em material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. A mesma proporcionou o acesso a uma maior quantidade de informações visto que a mesma trabalha
com fontes no sentido amplo, ou seja, não só de documentos impressos, como também
de outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos
legais. Fazendo uso desses documentos foi dado início à investigação e análise da problemática pesquisada. Fez-se uso da pesquisa de campo onde a mesma possibilitou uma
maior aproximação e obtenção de dados do objeto pesquisado ajudando na construção
dos resultados.

Resultados e Discussão
A exclusão de pessoas não é algo atual e ela acontece das piores formas possíveis, uma
das maiores dificuldades que a pessoa com deficiência enfrenta é não ser entendida, o
que ocasiona uma série de barreiras. Como prova disso pode-se observar a infinidade
de barreiras arquitetônicas que dificultam o acesso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a vários locais.

Consoante Simão (2010), a deficiência física pode ser definida de forma generalizada,
como toda e qualquer alteração sobre alguma parte ou todo o corpo humano, levando
a uma limitação ou dificuldade no desenvolvimento de alguma tarefa motora, podendo
ter uma etiologia congênita, pré-natal, perinatal ou ocorrer durante qualquer fase da
vida do indivíduo.
Foi realizada uma pesquisa de campo tendo como instrumento de pesquisa o questionário, o mesmo foi aplicado a 4 alunos do IFMA Campus Imperatriz,
Quando questionados sobre a estrutura do campus com relação ao acesso do estudante com deficiência física ou com mobilidade reduzida, os mesmos responderam que a
instituição oferece várias adaptações como rampas, piso antiderrapante, entre outros;
porém tem muito que melhorar na sua estrutura pois muitos setores ainda oferecem
obstáculos para o acesso.
Quando questionados sobre o seu entendimento com relação ao que eles entendiam sobre
acessibilidade, os entrevistados deram como resposta que são as condições de ter acesso
aos mesmos espaços físicos de todas as outras pessoas com segurança, ou seja, o direito
de ir vir a todos os lugares que necessitarem. Ainda nesse contexto, os alunos teceram o
comentário de que o campus está procurando formas de dar acesso a todos os alunos com
deficiência física ou com mobilidade reduzida, mesmo que seja a médio e a longo prazo.
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Dentro da sociedade, todos são diferentes, cada um possui suas características particulares onde as mesmas que fazem a diferença. Tais diferenças podem ser desde a cor do
cabelo ou dos olhos, até a falta de um braço ou de uma perna, desta forma, cabe a cada
indivíduo respeitar as diferenças, pois as mesmas não impossibilitam ninguém de contribuir com a construção da sociedade. Ter uma deficiência não faz com que a pessoa
seja melhor ou pior, somente impõe a necessidade de algum tipo de adaptação.
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Ainda nessa perspectiva, quando indagados sobre os tipos de dificuldades enfrentadas
por eles dentro do ambiente escolar, os mesmos responderam que as escadas e cadeiras
são barreiras que precisam ser quebradas, pois muitas das vezes deixam o aluno desconfortável pelo tipo de deficiência que ele possui.
Quando perguntados sobre quais eram a suas necessidades específicas dentro da instituição, foram obtidas como respostas: o funcionamento do elevador, um maior número
de banheiros adaptados dentro da instituição e placas de sinalização.
E, quando indagados sobre o que poderia ser feito para melhorar as dificuldades diárias enfrentadas por eles enquanto alunos com deficiência física ou com mobilidade
reduzida, os mesmos responderam que a ampliação de pisos antiderrapantes por toda a
instituição e dos corredores dos setores internos para o transito com a cadeira de rodas
e a redução dos desníveis seria muito significante.

Conclusão
A exclusão de muitas pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida ocorre das
piores formas possíveis e em muitos lugares, ocasionando uma série de problemas. Pode-se observar a infinidade de barreiras arquitetônicas que complicam o acesso das pessoas com dificuldades de mobilidade. Dentro da sociedade, todos são diferentes, cada
um possui suas particularidades. Tais diferenças podem ser desde a cor do cabelo ou
dos olhos, até a falta de um braço ou de uma perna. Ter uma deficiência não faz com que
a pessoa seja melhor ou pior, somente requer a necessidade de algum tipo de adaptação.
A pesquisa revela que, os alunos deficientes conhecem seus direitos e compreendem
o que significa acessibilidade e inclusão, e buscam para que estes ideais sejam cumpridos. Quanto à questão da acessibilidade dos espaços físicos, nota-se no campus, ao
mesmo tempo em que apresenta espaços adaptados e acessíveis, os alunos convivem
com outros ambientes que não possuem adaptações mais elementares, como rampas,
sinalização, corrimão, banheiros e bebedouros adaptados e tapetes antiderrapantes, ou
seja, existe acessibilidade em alguns espaços mas falta adaptações em outros.
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Resumo
A ciência moderna aliada à técnica promove o advento da tecnologia, compreendida
como a aplicação do conhecimento científico na transformação do real. Em três séculos
de existência transformou profundamente a vida humana e do planeta. Tal transformação possui um sentido ambíguo, pois, ao tempo que ciência produziu significativas
melhoras em muitos aspectos da vida humana, ela também pôs esta em risco. Desde a
poluição ambiental, passando pelas experiências destruidoras da bomba atômica, ao
desenvolvimento armamentista... - tipificam-se alguns exemplos do mau uso do potencial das teorias. Chama-se nesse estudo - “problema ético da ciência moderna”, todo
esse contingente de incidências históricas voltadas à aplicação tecnológica, em que incorreu a ciência. Toda aplicação científica que atinge a sociedade em seus costumes
e valores possui um significado ético que precisa ser considerado por todo cientista
ou comunidade científica. Deparando-se com determinadas experiências científicas no
período moderno, tem-se a suspeita que a reflexão ética foi negligenciada, fazendo-se
necessário uma investigação mais aprofundada de suas características e fundamentos,
contribuindo para uma visão consciente, ampla e reflexiva da ciência. Esse estudo objetiva buscar pela “raiz do problema”, os fatores que possibilitaram o distanciamento ético-filosófico da ciência moderna em seu projeto tecnológico. A pesquisa bibliográfica e
a explicativa, inseri o universo metodológico deste estudo; alcançando como resultados
nele discutidos três possíveis causas (ou raiz) do problema ético da ciência: o reducionismo, o objetivismo e o cientificismo.

Introdução
Em apenas trezentos anos a ciência e a tecnologia transformaram profundamente a
vida humana e do planeta, permitindo por um lado, benefícios inimagináveis, e por outro, problemas gravíssimos de natureza moral e política, tais como, degradação ambiental, corrida armamentista (bomba atômica), interferências econômicas excessivas, intervenção politica-estatal controladora, dentre outros. Tais eventos são suficientes para
se constatar no interior da ciência a existência do que chamamos de “problema ético da
ciência moderna”. Frente a esses problemas históricos de graves consequências, levanta-se a seguinte questão: Que fatores possibilitaram o problema ético da tecnologia na
ciência moderna?
Ética e Tecnologia são temas afins, tanto em termos teóricos, como na prática dos
acontecimentos em que ambas se cruzam em incidências históricas.
O eixo deste estudo reside na tecnologia, um feito oriundo da ciência moderna, entretanto, o aspecto abordado é o ético, pertencente à filosofia. A relação principal entre os
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dois temas consistirá na reflexão da importância da ética no desenvolvimento científico-tecnológico, mesmo diante da hipótese da recusa desta por aquela outra.
Entende-se por ética, nas palavras de Aranha e Martins (1998, p.117): “A parte da filosofia que se ocupa da reflexão sobre as noções e princípios que fundamentam a vida
moral. Por exemplo, são questões éticas indagar a respeito do que é o bem e o mal, o
que são valores, qual a natureza do dever, em que consiste a moral e assim por diante. ”
Como se percebe, a ética se ocupa em refletir sobre a moral. Nesse sentido, moral e ética
andam juntas, na medida em que se diferem. A moral é entendida como “um conjunto
de regras a respeito do bem e do mal, do justo e do injusto.” (DIMENSTEIN, STRECKER,
GIANSANTI, 2008, p. 153); partindo dessa compreensão, a moral é alvo da ética, sendo
ela, mais passiva e referente à vida prática, enquanto a ética, mais ativa e orientada à
atividade reflexiva.
Caberá nesse estudo, uma demarcação da tecnologia, aonde esta permitir uma investigação ética, propriamente naquilo em que a tecnologia adentra a vida moral, suscitando ameaças à convivência humana e seus costumes tidos como necessários.
No que tange à tecnologia, “é o conjunto organizado de todos os conhecimentos científicos, empíricos ou intuitivos, empregados na produção [...]” (Ibid. p. 77). Fica evidente
nesse ínterim, que a tecnologia é proveniente do conhecimento científico, e especialmente caracteriza-se por sua aplicabilidade, vistas na expressão “produção”. Compreender
a tecnologia com mais especificidade, requer analisar, sua relação com a ciência e com
a técnica. Japiassú (1997, p.164) na obra, A Revolução Científica Moderna, descreve uma
nítida distinção entre ciência e técnica: “Diferentemente da ciência, que consistem em
enunciados (leis, teorias) permitindo conhecer a realidade sem transformá-la, a técnica
consiste em operações visando à transformação do real.”
Com o advento da ciência moderna, a técnica, um conhecimento tão antigo quanto o
homem, ganha novas dimensões, dando origem à tecnologia. Podemos então, definir a
tecnologia, como um redimensionamento da técnica, precedido pela ciência. A tecnologia diz respeito a um saber resultante de aplicações possibilitadas por leis e teorias
científicas. Retoma-se a distinção feita por Japiassú, ainda pouco, para situar a ciência
no âmbito das “leis e teorias”, e a técnica, incumbida na “transformação do real”. Leis
e teoria são produtos de pesquisas científicas, por sua vez, de natureza explicativa. A
ciência é, portanto, de inicio um conhecimento teórico, explicativo e desinteressado; por
outro lado, quando se aplicou tais conhecimentos visando à transformação do real, não
se fala mais apenas de “técnica”, mas de tecnologia.
O conhecimento presente na técnica não é suficiente para construir um aparato tecnológico, a técnica se abastece de um determinado grau de “habilidade [s] para fabricar
utensílios, pela qual nos tornamos capazes de transformar a natureza” (ARANHA; MARTINS, 1998, p. 35). Inegavelmente a experiência tecnológica é fruto de um conhecimento
mais complexo da realidade, baseado em um método rigoroso, que parte da observação
empírica dos fenômenos.
A aplicabilidade da ciência em termos tecnológicos promoveu uma transformação radical no mundo nos três últimos séculos, Granger (1994, p.43) citando as palavras expressas pelos professores e irmãos - David e Arnold Brody, diz:
Entramos no século XX a cavalos. Sairemos dele a bordo de naves espaciais. Ingressamos neste século morrendo de febre tifóide e varíola, e nos despediremos dele tendo

vencido essas doenças. Na virada do século XIX, transplantes de órgão eram inconcebíveis, enquanto na virada deste século muitos terão sobrevivido por que o coração
ou outro órgão vital de uma outra pessoa, os sustenta. Em 1900, a expectativa de vida
humana era de 47 anos. Hoje é de 75. Adentramos este século comunicando-nos a curta
distância com o recém inventado rádio. Hoje enviamos sinais e imagens coloridas através de bilhões de quilômetros no espaço (ARANHA; MARTINS, 2009, p. 384).
Não obstante, a todas essas transformações em tão pouco tempo, a ciência esteve ligada
ao mesmo tempo, a riscos e graves problemas de caráter tecnológico. Todo euforismo
parece se calar diante das variadas críticas recebidas em seu transcorrer histórico, são
os casos: “os perigo da poluição, a corrida armamentista - em especial as armas atômicas
[...]” (FOURES, 1995, p.163-165); a excessiva interferência econômica - “No momento atual,
as práticas de controle da natureza estão nas mãos do neoliberalismo e, assim, servem a
determinados valores e não a outros. Servem ao individualismo em vez de à solidariedade [...]” (LACEY, 1998, p.32); a intromissão política - por exemplo -“no Estado soviético que,
na década de 1930, acusava a biologia mendeliana de possuir ‘características idealistas’ e
condenavam os cientistas que a seguiam.” (ARANHA; MARTINS, 2009, p. 347).
A ciência e a tecnologia estão inextricavelmente envolvidas com a moral, daí a necessidade de uma intensa reflexão ética acerca dos fins que orientam a pesquisa científica e
os meios que estão sendo utilizados.
Esta pesquisa persegue os seguintes objetivos: (a) analisar o sentido conceitual da ética, (b)
Definir as características fundamentais da ciência moderna em seu surgimento histórico,
(c) Descrever problemas éticos relevantes decorrentes da tecnologia e (d) Diagnosticar
as raízes do problema ético da ciência moderna, atrelado a suas produções tecnológicas.

Metodologia

Resultados e Discursão
A discursão mais importante desta pesquisa, que denomina seu título, encontrou como
resultado para as causas (ou raízes) do problema ético da ciência três possíveis fatores,
ligadas à concepção que a ciência faz de si e do mundo, a saber, o objetivismo, o reducionismo e o cientificismo.
O objetivismo e o reducionismo são indissociáveis. Do primeiro deriva a concepção de
verdade e do segundo a concepção de realidade. Por reducionismo entende-se a redução ou limitação do campo de análise do saber pelos “(...) dados próximos, imediatos,
perceptíveis pelos sentidos ou por instrumentos: quer dizer, os dados da ordem material e física.” (ibid., p.24).
Referente à segunda raiz - o objetivismo - implica na esquiva da subjetividade humana e
com ela a reflexão ética do homem sobre si. Os reflexos do reducionismo e objetivismo
são anunciados nas seguintes palavras: “Se tudo isso, sem dúvida, foi uma riqueza para
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A pesquisa ora apresentada se classifica, segundo a metodologia de Vergara (2004) quanto aos fins, como descritiva e explicativa, e quanto aos meios, bibliográfica. Descritiva,
por que visa descrever os conteúdos referentes às características da ciência moderna e
as definições acerca da moral e da ética. Explicativa, por buscar elucidar os fatores que
possibilitaram o problema ético da tecnologia na ciência moderna. Bibliográfica, por
que tem como fonte de pesquisa única, diversas literaturas científicas que fundamentam o tema em questão.
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a humanidade e produziu o avanço científico e tecnológico, por outro lado criou um
cientista preso ao seu campo de conhecimento, possuidor de um saber parcial, desarticulado e incompleto” (ibid.).
Quanto à terceira raiz - o cientificismo - significa: “Ideologia daqueles que, por dete-

rem o monopólio do saber objetivo e racional, julgam-se os detentores do verdadeiro conhecimento da realidade e acreditam na possibilidade de uma racionalização completa do saber” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 36).

Contemporaneamente estamos vivendo a “virada”, que só foi possível graças o “despertar” do homem para reflexão sobre si e rumo da ciência, partindo do acontecimento de
guerras e as maiores atrocidades onde a visão de deturpação da ciência ficou evidente.
E a concepção de verdade foi ajustada através do objeto do “saber”, o ser, definida por
“tudo “aquilo que é”, “aquilo que existe” e quem procura pela verdade apenas analisa a
realidade. O diálogo entre os fragmentos é retomado, estabelecendo a interdisciplinaridade, a fim de reintegrar a unidade do ser, antes reduzido. (ibid.).

Conclusão
A reflexão ética, a que nos propomos aqui, girou entorno do saber científico: empiricista, indutivista, experimental e racionalizador; que deixou suas profundas feridas espalhadas no seu transcorrer histórico, percebida nas aplicações tecnológicas que a ciência
fez e faz ainda hoje.
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Ficou assinalado neste estudo o que chamamos “raízes do problema ético da ciência
moderna”, aquilo que de mais derradeiro e substancial criou possibilidades para o distanciamento ético científico, a saber, a concepção que a ciência fazia de si e do mundo.
Ela foi objetivista em sua concepção de verdade, solapando toda subjetividade humana; ela foi cientificista em sua auto concepção, construindo uma identidade exclusivista
em relação aos demais saberes existentes; enfim, ela foi reducionista e fragmentada na
sua concepção da realidade, restringindo a existência aos fenômenos físicos-materiais,
dividindo-a assim consequentemente em fragmentos de saberes dispersos. Portanto,
contribuindo para uma visão consciente, ampla e reflexiva da ciência, denunciando e
nos auto precavendo de sermos indivíduos que reproduzam os mesmos feitos que nos
atingem dolorosamente. Tal estudo, antes de ser, uma revisão teórica simplesmente, é
uma prerrogativa de consciência de um problema nosso e de nosso tempo.
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Resumo
O acesso das informações dos dados gerados por um Zoneamento Ecológico e Econômico (ZEE) é difícil para leigos justificando este presente aplicativo. Assim, o objetivo do
presente estudo foi desenvolver um aplicativo que disponibilizará ao usuário informações georreferenciadas de uma determinada área, tendo em vista a vocação para uso e
ocupação ecológico-econômicos. Utilizando as ferramentas do Android SDK foi possível
estruturar um banco de dados georreferenciado com as coordenadas geográficas das
diferentes zonas ecológicas econômicas e com as respectivas aptidões de acordo com a
Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Imperatriz. Conclui-se que
esta ferramenta tem caráter inovador e pode ser utilizada para a gestão ambiental de
Imperatriz e seja usada pela sociedade para “o despertar” quanto ao uso de áreas urbanas e da necessidade de preservação de áreas de interesse ecológico.
Palavras-chave: Georreferenciamento, Android, Tecnologia.

O macrozoneamento consiste em mapear e informar a gestão por meio de visualização
as semelhanças georeferenciaveis para gerar ações como planejamento e ordenamento
do território. A consequência desta necessidade levou o governo brasileiro, por meio de
decreto presidencial, a definir instrumento para reger o Zoneamento Ecológico-econômico. “Art. 1° Fica aprovado o Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal-MacroZEE [...], como instrumento de orientação para a formulação e espacialização
das políticas públicas de desenvolvimento, ordenamento territorial e meio ambiente,
assim como para as decisões dos agentes privados” (Decreto presidencial 7.378, 2010). O
Zoneamento Ecológico-Econômico, conhecido pelo nome de ZEE, “conferida pelo Decreto Federal nº 7.378/2010 (Brasil, 2014), que instituiu a implementação deste instrumento em todos estados da Amazônia Legal”. O decreto Nº 4.297 descreve “O Zoneamento
Ecológico-Econômico do Brasil - ZEE, como instrumento da Política Nacional do Meio
Ambiente, obedecerá aos critérios mínimos estabelecidos neste Decreto.” (2002).
Produzir estas informações são de [...] relativo êxito de implantação dos Zoneamentos
Ambientais que ocorreram na década de 90, com a criação da Comissão Coordenadora
do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional (Becker, 1996). A tecnologia MacroZEE (Embrapa, 2015) permite o acesso aos dados das constelações GPS e
GLONASS, programações de diferentes escalas, uma capacidade crescente de processamento e comunicação de dados, explicitamos o oportuno momento de popularizar os
princípios da georreferencia de um terreno e as exigências das leis brasileiras. Segundo
Conti & Lais (2015), ZEE é um instrumento técnico de informação sobre o território
estadual, para planejar a ocupação racional e o uso sustentável dos recursos naturais.
Contudo é importante abstrair dados relevantes para a tomada de decisão buscando,
[...] integrar o instrumento ao sistema de planejamento em todos os níveis da adminis-

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Introdução

43

tração pública (ALENCAR, 2009). A problematização dessa pesquisa tem como principal
fator a compreensão por parte da sociedade civil no tocante de estudantes, agricultores,
comerciantes, prefeitura, promotoria de meio ambiente e entre outros profissionais a
entender sua identidade geográfica.
Deste modo, este trabalho objetivou-se no desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos moveis na qual por meio de shapefiles (mapas) ou tecnologia Google Maps
com o fim de disponibilizar diversas características de informações para o usuário sobre distinta identidade local, municipal ou regional. Entretanto, o conteúdo gerado: mapas temáticos, tabelas e entre outros, estão em uma linguagem simples.

Metodologia
As ferramentas Android SDK no Software Development Kit (Google, 2015f), mostrou-se
um ganho de desempenho e qualidade de exposição de dados. Para tanto foram utilizados APIs da programação Android customizados por meio do software ou IDE (Integrated Development Environment ou Ambiente Integrado de Desenvolvimento) através
dos programas Android Studio (Google, 2015f). Os Hardwares utilizados foram Notebook Dell Inspiron i14-5447-A20 (Intel Core i5 8GB 1TB + 2GB de Memória Dedicada
Tela 14” Windows 8.1); Navegador GPS Garmin Etrex 3 (Tela Colorida 2,6 Polegadas) e
Tablet Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition (Tela 10.1”, 16GB, Processador 1.9 GHz,
Câmera 8MP, Wi-Fi, S-Pen e Android 4.3). Foi criado um banco de dados georreferenciados com as coordenadas geográficas das diferentes zonas ecológicas econômicas e
com as respectivas aptidões de acordo a lei e o mapa de Zoneamento, Parcelamento,
Uso e Ocupação do Solo de Imperatriz de 2003 (Imperatriz, 2003). Finalmente foram
programadas caixas de pesquisa para as zonas e telas de descrição da aptidão do uso e
ocupação do solo.

Resultados e Discussão
O aplicativo MobiliZee apresenta botões de controle de Zoom do mapa, controle do tipo
de mapa, acionamento do banco de dados, edição e alteração de dados. A função de
controle de Zoom é responsável por aumentar ou diminuir a escala do mapa. A função
marcador, pode-se adicionar polígonos que marca uma zona econômica ou ambiental.
A função Tipos de mapas oferece ao usuário diversos tipos de mapas digitais, como:
tipologia Hibrido (Normal + Terreno) que exibe uma mistura de camadas base e de
satélite; tipologia none ou seja sem visualização aparente; tipologia normal que exibe a
visualização de mapas rodoviários padrão; tipologia satélite que demonstra a imagens
de satélite do Google Earth (Google, 2015a) e a tipologia terreno que exibe um mapa
físico com base nas informações do terreno.

A função banco de dados quando acionado, lista as zonas de aptidão do Município de
Imperatriz - MA Brasil que estão gravadas no aplicativo bem como quando uma é selecionada pode-se obter informações quanto ao uso permitido e ou recomendado naquele polígono. Exibe-se as coordenadas geográfica das zonas, o desenho da limitação da
área no mapa e a aptidão ecológica e econômica da área, conforme Figura 1a. A opção
de menu Criar, Editar e Atualizar dados tem a finalidade de que o usuário possa registrar polígonos novos. O aplicativo MobileZEE é um sistema de informação geográfica
que permite o acesso as informações quanto a aptidão ecológica e econômica preconizada em uma lei municipal. Tal funcionalidade o torna único, outros autores tais como
Crittermap Software(2015), Pandasoft (2015), Propane (2015), Google(2015), Propane
Apps (2015), Avenza Systems Inc(2015), Airnav Systems Llc e Tauri (2015) desenvolveram aplicativos que utilizam a capacidade de dispositivos móbile em receber sinais
de constelações de satélites e registrá-las com objetivos diversos desde leitor de mapas
topográficos para ser usado em caminhada ou navegação; medir distancias; definir localização geografia e o status de sinal GPS; informar dados turísticos georeferenciados;
rotas para turismo sem conexão a internet; registro e localização de trilhas; georeferenciar fotos; criar trilha em viagens; localizar aviões em voo e de indicar locais mais
fotografados no mundo com base nos meta dados de localização geográfica registrados
em fotos, respectivamente. Espera-se que este instrumento seja usado pela sociedade
para “o despertar” quanto ao uso de áreas urbanas e da necessidade de preservação
de áreas de interesse ecológico. Como também sirva como ferramenta de gestão para a
Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Imperatriz.

Conclusão
Considerando os instrumentos utilizados no presente trabalho foi possível criar um
aplicativo que possibilita ao usuário a determinação de coordenadas geográficas e das
aptidões de uso e ocupação de polígonos definidos na Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Entende-se que deve-se acrescentar funcionalidades ao presente aplicativo tais como possibilidade de medidas de área e de distancia, importação
e exportação de dados de coordenadas geográficas de pontos ou polígonos, compartilhamento em nuvem e interatividades com o usuário usando com inteligência artificial
nas próximas etapas do aplicativo.
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Figura 1: Aplicativo MobileZee. O desenho de um polígono (a) que pode ser adicionado
com sua respectiva aptidão ecológico-econômicos (b).
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Resumo
As chuvas intensas na região Tocantina frequentemente causam enchentes, principalmente nas proximidades do grande Rio Tocantins, que tem como consequência grandes
perdas de bens moveis e imóveis para a população ribeirinha. Além dos danos materiais, as águas de inundação trazem também um aumento do risco de doenças. Alertar
a população do município de Imperatriz e arredores de possíveis aumentos dos níveis
fluviais é umas das formas de poder ajudá-los a se prepararem para esse tipo de catástrofe e diminuir os danos sofridos pelos mesmos. O presente projeto visa desenvolver
e implementar um sistema de alerta dos níveis fluviais (SANF) utilizando a plataforma
de prototipagem Arduino integrado a uma página WEB que disponibilizará de maneira
rápida e simples para a Defesa Civil e toda população informações sobre os atuais níveis
do rio Tocantins e de possíveis alterações. Com uso do SANF, tanto a Defesa Civil quanto
a população em geral poderá buscar informação em tempo real sobre os níveis do rio
Tocantins, podendo assim se precaver de danos. Além disso, o SANF disponibilizará um
banco de dados com as informações obtidas no decorrer de seu funcionamento, possibilitando assim, um melhor estudo dos dados adquiridos no decorrer do tempo a respeito de possíveis enchentes e alterações do rio Tocantins. Ao ser alertado de possível
inundação, a possibilidade de proteger seus bens matérias e buscar um abrigo fora da
área que seria atingida pelas águas do rio, evitando assim a maioria das consequências
das inundações.
Palavras-chave: Inundações, Web, Arduino.

As inundações das cidades brasileiras têm sido objeto de inúmeros estudos, devido ao
crescente número de suas ocorrências e agressividade. As inundações provocam impactos sociais e econômicos como a perda de bens móveis e imóveis. A inundação urbana
é uma ocorrência tão antiga quanto a existência das cidades ou qualquer aglomeração
urbana. Esse evento ocorre quando as águas dos rios ou galerias pluviais saem do leito
de escoamento devido a falta de capacidade de transporte de um desses sistemas e ocupa áreas que a população utiliza para moradia, transporte (ruas, rodovias e passeios),
recreação, comércio, indústrias, entre outros (TUCCI, 1995).
Esses eventos podem ocorrer devido ao comportamento natural dos rios ou são ampliados pelo efeito de alteração produzida pelo homem na urbanização, pela impermeabilização das superfícies e canalização dos rios. Os problemas resultantes da inundação dependem do grau de ocupação da área de várzea pela população, da impermeabilização
e canalização da rede de drenagem. Devido a seu comportamento repetitivo, a maioria
das inundações tem risco conhecido. As inundações ribeirinhas são restritas às planícies
de inundação. Já as inundações rápidas (flash floods) são comuns em áreas montanhosas
da bacia do rio quando ocorrem chuvas torrenciais em áreas limitadas. Isso traz perigo e
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dificuldades, mesmo que as áreas de risco desses eventos repentinos possam ser identificadas através de estudos prévios (WISNER et al., 2003).
Ainda assim, em muitos casos, seria possível alertar a população utilizando um sistema que de maneira rápida transmita os dados e disponibilize as informações sobre
a situação do rio de uma maneira simples e compreensível para assim ajudá-los a se
prepararem para esse tipo de desastre, contribuindo assim para uma redução de danos
para os mesmos.
Buscando alinhar a tecnologia da plataforma de prototipagem Arduino e programação
WEB, o SANF disponibilizará varias informações sobre os níveis do rio Tocantins, alertando quando necessário, de forma rápida e simples, toda população através de um site
de acesso livre que será focado na usabilidade do usuário.
Deste modo, esta pesquisa objetivou-se no desenvolvimento de um sistema que integre
a plataforma de prototipagem Arduino com uma página Web que é capaz de exibir os
dados aferidos pelos sensores e também guarda-los em um banco de dados para possíveis predições.

Metodologia
Foi utilizada o software Arduino IDE (Integrated Development Environment ou Ambiente Integrado de Desenvolvimento) para o programação na placa de prototipagem e
o software Netbeans IDE 8.0.2 para a implementação da página web usando as linguagens HTML5(2014), CSS 3(2014), PHP (2014) e um banco de dados MySQL(2014). Os Hardwares utilizados foram Notebook LG-S43 (Intel Core i3 4GB de memoria RAM 500GB
Tela 14’’ Windows 7), placa Arduino UNO, Arduino Ethernet Shield, protoboard, sensor
ultrassónico UC-SR04. Foi criado uma aplicação que instalada na placa Arduino capaz
de identificar a distancia a qualquer superfície, incluindo aquática, e enviar essa informação para um banco de dados. Este no qual está integrado com a página web desenAnais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA
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de usuário, e atualiza as informações obtidas em tempo real a todo o momento que a
placa Arduino esteja conectada.
Resultados e Discussão
Criada e hospedada a interface WEB que proporciona uma boa interação e experiência
do usuário, onde o mesmo pode facilmente visualizar e compreender as informações
disponibilizadas. Tanto o nível atual quanto os dados estatísticos estão dispostos de uma
forma fácil de ser visualizadas.
Com os dados salvos no banco de dados pela plataforma Arduino, foi feita a integração
e tratamento desses dados com a interface Web, podendo assim criar gráficos onde serão mostradas as medias separadas por meses, expondo assim as épocas onde são mais
frequentes as enchentes e registrando informações importantes a respeito do comportamento do afluente medido.

Figura 1: Página Web Inicial.

Conclusão
O SANF é um sistema que possibilita informar o nível do afluente em que ele é instalado e a partir disto criar um histórico de comportamento do mesmo. Com uma criação
de uma base de dados colhidos por um longo período, pode-se tanto ser visualizado o
atual nível do afluente quanto elaborar predições sobre o seu comportamento do nas
demais épocas do ano, ajudando as comunidades ribeirinhas a se precaver com relação
a possíveis enchentes.
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Resumo
O presente resumo traz em seu conteúdo uma análise sobre uma descrição e apresentação das atividades desenvolvidas pelos bolsistas PIBIC/FAPEMA, para a pesquisa intitulada sistema de automação residencial de baixo custo para pessoas com mobilidade
reduzida. No corrente trabalho percebemos que as dificuldades enfrentadas pelo grupo
de indivíduos aqui estudados podem ser peculiares, mas com soluções idênticas, destacando-se o deslocamento de um cômodo para o outro e até a simples ação de ligar
uma lâmpada, que muitas vezes tem seu interruptor mal posicionado. O estudo de uma
tecnologia de baixo custo foi um dos focos principais. Foi percebido dois grandes obstáculos que foram: entender as reais necessidades que os indivíduos com dificuldades
locomotivas enfrentam em seus lares no que diz respeito a acessibilidade e a oferta de
tecnologia que supra tais dificuldades para classes menos favorecidas. A possibilidade
de melhoria no bem estar dessas pessoas introduzindo conceitos e aplicações da nossa
área acadêmica mostram-se motivacional para o estudo, aprendizado, colaboração, desenvolvimento e ampliação do projeto elaborado.
Palavras-chave: Acessibilidade; Tecnologia de baixo custo; Saúde;

Uma das temáticas que de grande relevância social que mais tem se discutido atualmente é sobre a acessibilidade de pessoas deficientes e idosas, ou seja, pessoas com mobilidade reduzida. Neste estudo utilizar-se-á o termo mobilidade reduzida para se referir as
pessoas que, “temporária ou permanentemente, tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo (ABNT, 2004, p.4)”, que compreende segundo esta mesma norma, pessoas com deficiência, idosos, obesos, gestantes entre outros (ABNT, 2004).
Partindo do pressuposto que uma casa automatizada poderia facilitar a vida de deficientes físicos e idosos, por exemplo, pretende-se desenvolver o protótipo de uma casa inteligente com um custo abaixo do valor atualmente comercializado no mercado. Quando
se fala da utilização de formas de automação em residências, geralmente a ideia circula
no meio social é de que seja uma possibilidade distante e impossível de se visualizar,
mas as pesquisas avanços e aplicações dessa área tem um grande crescimento e são a
cada dia ampliadas.
As vantagens de uma casa Inteligente são inúmeras, vão desde facilitações de tarefas
domésticas cotidianas, até reforço da segurança, ocasionando um bem estar, sendo que
nossos objetivos são contribuir para a melhoria da acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida (deficientes físicos, idosos, outros) por meio do desenvolvimento de um
sistema de automação de baixo custo para residências. Identificar os principais desafios
que pessoas com mobilidade reduzida têm ao realizar atividades do dia-a-dia no espaço
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da sua residência. Analisar alternativas para diminuição dos custos de implantação de
casas inteligentes. Desenvolver o protótipo de uma casa inteligente de baixo custo para
melhorar a locomoção de pessoas com mobilidade reduzida.

Metodologia
Na fase inicial priorizou-se conhecer mais minuciosamente o referencial teórico que
embasam as categorias analíticas básicas do projeto. Dessa forma a pesquisa bibliográfica, a partir da busca e leitura de teses, artigos e revistas especializadas em bibliotecas
e sites foi fundamental para a execução dessa fase inicial. Todo esse material nos deu a
possibilidade de melhor analisar a problemática no projeto pautado, redefinir objetivos
e o percurso investigativo da pesquisa.
Também se fez necessária uma pesquisa de campo, para entender a realidade vivida
por nosso público alvo, onde realizamos entrevistas com perguntas fechadas, ou seja,
questionários, e perguntas abertas. Importante falar da técnica da entrevista e citar a
referência bibliográfica e esses foram analisados, então deduzimos a classe que os mesmos estavam inseridos e suas principais dificuldades. Levantando assim informações
cruciais para elaboração da nossa maquete.
A pesquisa se deu em dois estabelecimentos: Casa do idoso na cidade de ImperatrizMA e associação de Cadeirantes também da cidade de Imperatriz-MA. As entrevistas
abrangeram 10 indivíduos (5 idosos e 5 cadeirantes), os mesmos foram submetidos a
um questionário com relação as dificuldades de locomoção que os mesmos enfrentam
em suas residências, sendo que a forma de pesquisa foi com um questionário.
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•

Fechadura Elétrica AGL AL 100 12V robusta com cilindro ajustável: Para destravar
a porta por controle remoto;

•

Albatross fonte 12V: É uma fonte para energizar os relés;

•

Albatross Slave Relê: É o que recebe a energia e transmiti para os equipamentos;

•

Leds: Sinalizador para saber qual circuito está ligado ou desligado;

•

Albatross cabo IR: Serve para fazer as conexões na placa;

•

Módulo Bluetooth BlueSMiRF: Possibilita acionar os comandos a distância;

•

Motor de Passo NEMA: É o mecanismo que vai fazer a força para abrir a porta por
comando remoto;

•

Arduino Módulo PIR sensor de Movimento e Presença: É o sensor que detecta quando há alguém por perto uma das partes principais do projeto de domótica;

•

Arduino Brick Sensor de Luminosidade para Mega e Uno: Este sensor está incluso
no projeto para ligar as luzes externas apenas durante a noite, para evitar gastos
desnecessários;

•

Arduino Brick Sensor de Gás MQ2 MQ-2 para Mega e Uno: Para a segurança, este
sensor detecta fumaça em caso de incêndio e pode emitir um alarme e/ou enviar
uma mensagem de socorro caso conectado com internet ou Bluetooth;

•

Driver de Motor de Passo: Este é um componente necessário para o motor, é o que
faz o motor funcionar de acordo com a programação feita;

•

Albatross Master: Esta placa controladora serve para conectar e programar todos os
sensores e componentes necessários para a casa.

Resultados e Discussão
Nessa fase inicial o foco foi fundamentar teoricamente por meio de pesquisa bibliográfica, as categorias analíticas básicas do projeto, fato que colaborou para dirimir dúvidas, e nos aproximar do objeto de estudo e assim, compreendemos melhor dificuldades
enfrentadas no cotidiano por pessoas com mobilidade reduzida, bem como de características peculiares de barreiras que enfrentam diariamente. Essa investigação teórica
possibilitou aprendizagem na área técnica do trabalho, noções mais abrangentes sobre
automação e utilização de tecnologias de baixo custo, fundamentais para entender e
realizar a próxima etapa da pesquisa.
Algumas formas de barateamento desses sistemas têm sido pesquisadas por criadores
de recursos para essas residências, mas geralmente essas pesquisas são custeadas geralmente por empresas privadas que visam apenas lucro com a venda de tais tecnologias, restringindo assim o seu uso. Foi realizada também no decorrer do projeto uma
pesquisa de campo seguida de questionário, onde coletamos dados fundamentais para
a continuidade do projeto.

Nota-se que esses indivíduos enfrentam dificuldades para se locomover em suas residências, não se sentem seguros para realizar as principais tarefas do cotidiano. Esse
fato mostra a importância do desenvolvimento de um sistema de automação residencial
que contribua para uma melhor locomoção desses indivíduos no âmbito de suas casas.
Quando questionados sobre o cômodo da sua residência que mais lhe oferece riscos
de acidentes, mas é de se preocupar e observar que outros cômodos também foram
citados e escolhidos pelos entrevistados. A dificuldade causada pela iluminação mal
planejada, ausente ou de pouca qualidade é um dos fatores mais relatados pelos mesmos, ocasionadores de muitos dos acidentes. O custo total da casa automatizada, com
os componentes, sensores, etc. acima mencionados custa R$ 1.893,20 valor bem abaixo
da média nacional de uma casa automatizada que custa 8.000 reais de acordo com a
matéria da revista eletrônica INFO Online publicada por Aline Monteiro, levando em
conta que nenhum dos dois orçamentos citados levam em conta os custos de mudanças
na estrutura da residência.

Conclusão
Este trabalho apresentou e discutiu um projeto voltado para a melhoria na acessibilidade por meio de automação residencial aplicável em residências de pessoas de baixo
poder de aquisição, foi concluído que houve uma redução brusca no custo atual da
automatização em relação ao valor encontrado atualmente no mercado, nota-se a importância de pesquisas de formas alternativas de tecnologia para atender aos que mais
necessitam desta.
Apesar de o projeto ter obtido excelentes resultados, notaram-se ainda problemas para
a implantação do mesmo, mas que são de fácil resolução. Um dos pontos negativos observados foi à dificuldade para conseguir os sensores e placas necessárias para o projeto, uma vez que não foram encontradas lojas em Imperatriz ou redondezas que contenham todos os itens, portanto uma parte das compras foi feita em lojas online nacionais.
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Quando questionados sobre a segurança que sentem ao se locomover em suas residências, percebemos que a maioria se diz inseguro.
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De forma geral, o projeto atendeu a maioria das necessidades encontradas. Algumas
melhorias podem ser implementadas nos detalhes, porém as necessidades principais já
estão atendidas.
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Resumo
Este estudo relata o desenvolvimento e aplicação de um software computacional que
possibilite uma abordagem adequada dos conteúdos de Física estudados no Ensino Médio. Foi proposto a realização de um estudo centrado na prática docente, dentro de uma
abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada nas turmas de Ensino Médio integrado
do IFMA Campus Imperatriz. O problema dessa pesquisa localizou-se no processo tradicional de ensino e aprendizagem em muitas instituições e na falta de compreensão de
alguns conteúdos ensinados em Física. Dentro desta perspectiva, o uso do computador
aplicado ao ensino de Física por meio de softwares computacionais poderá apresentar-se como uma saída para este problema. Tratou-se de uma aplicação multimídia,
composta de conteúdos de Física, que foram selecionados a partir dos conteúdos mais
complexos ministrados no Ensino Médio. Para tanto, serão baseados nos equipamentos
e experimentos produzidos em laboratório, organizados em diferentes módulos. Como
resultado foi obtido que esta experiência de ensino realizada com professores e alunos
demonstre que atividades bem estruturadas e o ensino assistido por computador constituem um meio didático para que os estudantes passem a conhecer o papel estruturador da física, no qual uma função torna-se um mecanismo que descreve um fenômeno
físico pertencente ao cotidiano. Desta forma permitindo reflexões críticas sobre os conteúdos estudados.

Introdução
Compreende-se que um número muito grande de discentes do Ensino Médio afirma ter
dificuldades, se não parcial, por completo na disciplina de Física. E, muitas vezes essas
dificuldades irão os acompanhar por toda vida acadêmica. Contudo, isso não ocorre somente por desapreço de alguns alunos com a matéria, mas também pelas metodologias
ultrapassadas a qual eles são expostos, sem um mínimo interesse de mudança por parte
dos docentes. Sabe-se que a maior parte dos estudantes tem muita dificuldade em sua
vida acadêmica e parece que essa dificuldade aumenta enormemente quando se fala
nas matérias exatas, e isso é decorrente de vários aspectos.
Pode-se perceber que a todo instante a tecnologia avança mais e mais. Seguindo essa
esteira de raciocínio, a educação e as formas de educar também têm que sofrer avanços, tem que ser modificada. Porém, nota-se que os educadores ainda adotam o velho
e tradicional procedimento de simples repasse de conteúdo, mas a sociedade urge por
novos meios e tecnologias para facilitar o entendimento de tal ciência natural, a Física.
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De acordo com Bonadiman (2005), são variadas as causas que fazem os alunos enxergarem a Física como uma disciplina impossível de se aprender alguma coisa. Tais fatores
apontados por ele são: condições precárias em que se ensina a matéria, o salário do professor, qualidade dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula, o cotidiano dos alunos e
a falta de conhecimentos básicos para que ocorra uma interpretação textual.
Todos os fatores já citados se dão principalmente porque os educandos já chegam ao
ensino médio com uma visão bem desgastada dessa ciência natural, acham que não
irão aprender e já desistem antes mesmo de conhecê-la e saber que ela nada mais é do
que todos os fenômenos que os cercam em seu cotidiano. Por isso, Heineck (1999) destaca que as aulas de Física com apoio de métodos experimentais, organizados e adaptados, proporcionam o estímulo, favorecem a aprendizagem e aumentam as expectativas
de que os estudantes desenvolvam técnicas de investigação, ressaltados por Vygotsky
(1998) como a zona de desenvolvimento proximal. Portanto, o experimento e outros
recursos didáticos são considerados como uma ferramenta para a compreensão de conceitos, princípios e leis específicas da Física.
Toda forma elementar de comportamento pressupõe uma reação direta à “situação-problema defrontada pelo organismo” – o que pode ser representada pela fórmula simples
(S-R). Por outro lado, a estrutura de operações com signos requer um elo intermediário
entre o estímulo e a resposta. Esse elo intermediário “é um estímulo de segunda ordem
(signo) ”, colocado no interior da operação, onde preenche uma função especial: ele cria
uma nova relação entre S e R (VYGOTSKY, 1998, p. 53).
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Estimula-se resolver o grande e frequente problema de aprendizagem dos alunos estabelecendo uma conexão entre o estímulo que é provocado pelo meio exterior e a resposta do sujeito. Ou seja, deve-se chamar a atenção dos estudantes com ferramentas auxiliadoras de ensino que possam facilitar a aprendizagem, formulando assim um novo
conceito e ponto de vista deles com relação à Física. Então, o professor deve despertar
o interesse e prender a atenção do acadêmico para que o processo de ensino-aprendizagem se dê de maneira significativa é um problema comum a docentes de todas as
formações, em todos os níveis.
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Esses agentes educacionais também têm que refletir que não se pode apenas seguir o
mesmo trilho, o livro. Tem-se que seguir a modernidade e incorporá-la aos métodos de
ensino. E, uma dessas ferramentas que deve ser sujeitada a educação é sem dúvida a
tecnologia, que é usada para muitos fins, como a comunicação e troca de informações
entre as pessoas. Então, propõe-se utiliza-la no âmbito escolar da melhor forma possível, pois se pode enxergar que a mesma trará muitos benefícios.
Fica evidente a importância da convivência do docente com o computador para um
fortalecimento e melhoria no quesito ensino-aprendizagem, pois de nada adianta um
ambiente educacional tecnológico sem um professor capaz de entender esse grande
desafio que é educar sob uma nova ótica.

Metodologia
O projeto foi desenvolvido em parceria pelas áreas de Física e Ciências da Computação.
Para tanto, a pesquisa necessitou da adesão de alunos de Licenciatura em Física e da
Ciência da Computação, de professores das áreas da Informática e Física, bem como
alunos do Ensino Médio Integrado. A pesquisa foi realizada nas turmas de ensino médio
integrado ao técnico do IFMA Campus Imperatriz.

Intencionou-se criar alguns módulos com explicações conceituais específicas sobre cada
conteúdo; informações adicionais relacionadas ao conteúdo específico (observando todos
os requisitos e pré-requisitos de conhecimento para a compreensão do conteúdo a ser estudado). Para o início da execução do cronograma, foram feitas observações nas turmas
do ensino médio para verificação de como o professor trabalha os conteúdos utilizando
a metodologia tradicional, como por exemplo: quadro branco, pincel, livro e teorização.
Os instrumentos de coletas de dados se caracterizaram por conter entre seis e dez questões. As perguntas objetivaram questionar os conteúdos de Física trabalhados nestas
turmas, buscaram coletar informações sobre as seguintes categorias: o uso dos recursos
didáticos adotados em sala de aula; a compreensão do conteúdo trabalhado; a influência das diferentes metodologias adotadas sobre o mesmo tema; e as relações dos conteúdos de Física estudados com o cotidiano.

Resultados e Discussão
Dentro da questão da existência de um Software educacional, os alunos foram perguntados até que ponto um programa educacional pode lhes ajudar com relação aos conteúdos de Física, os mesmos responderam que a visualização de experimentos e o modo
como será apresentado o conteúdo pelo programa terá bastante influência no aprendizado de cada aluno.
Devido ao que foi dito pelos alunos sobre a aula tradicional e que a mesma prejudica o processo de ensino e aprendizagem, o Software poderá ser trabalhado tanto pelo
professor dentro da sala de aula, quanto pelos alunos em seus próprios lares, podendo
levar até ideias para serem trocadas durante a aula.

Diante do problema foi construído um Software educacional com a finalidade de tentar sanar parte das dificuldades sentidas pelos alunos e ajudá-los na compreensão do conteúdo.
Partindo do princípio de que estamos em uma era tecnológica e que os estudantes de hoje
são constantemente bombardeados por programas e aplicativos desenvolvidos, sejam eles
educativos ou não, a proposta de um programa educacional se revelou interessante.

Conclusão
Se ao invés de aulas tradicionais sem atrativos para os discentes, as aulas fossem mais
práticas e interativas de forma que os alunos pudessem expor as suas ideias e dificuldades podendo também fazer uso do seu conhecimento prévio e diário, o processo de
ensino e aprendizagem poderia ocorrer de forma eficiente e eficaz.
Perante essas dificuldades, a construção de um Software educacional relacionado à disciplina de Física se mostrou de fundamental importância visto que, o mesmo irá auxiliar no combate à deficiência que muitos têm dentro e fora da sala de aula durante toda
à sua vida acadêmica. Diante do que foi exposto, é notório que a disciplina de Física
vem sendo uma das disciplinas mais temidas pelos alunos devido à mesma necessitar
de interpretação e matemática ao mesmo tempo.
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Foi possível notar que a Física é vista por muitos alunos como uma disciplina impossível de ser compreendida e que poucos possuem a capacidade de interpretá-la de forma
matemática. Visando essa problemática foi feito um questionário baseado na dificuldade dos alunos com relação a essa disciplina e qual seria a influência de um programa
educacional que pudesse ajudar os alunos a entenderem da melhor forma possível os
conteúdos da Física previstos no Ensino Médio.
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RESUMO
Este resumo tem por finalidade fazer uma analise da perspectiva dos professores sobre
modalidade PROEJA no Instituto Federal do Maranhão, Campus de Imperatriz, e sua
relação tanto com o cenário local quanto com a modalidade em âmbito nacional, em
relação às dificuldades, as metodologias e inovações, quanto ao trabalho com esta modalidade especial de ensino.
Palavras-chave: Dificuldades; Metodologias; Inovações.

INTRODUÇÃO
Desde o início dos projetos voltados a essa modalidade de ensino, houve diversas mudanças e adaptações, mas sempre voltadas ao objetivo principal de promover o desenvolvimento do indivíduo beneficiado, através de mais oportunidades de convivência
social e melhor interação do mesmo com a sociedade, por meio da educação.

O professor necessita saber interpretar e interagir da melhor maneira possível com os
seus alunos, evitando assim os métodos institucionalizados do educar (o mesmo aplicado à jovens no período regular de estudo em escolas, como aulas e provas sem muita
discussão sobre método), buscando tal interação como estes necessitam e merecem.
Mas ao mesmo tempo, precisa fornecer a eles o necessário para uma autonomia - que se
construirá gradativamente, conforme este avance em seus estudos, e de acordo com as
maturações de suas faculdades mentais.
O educador, por sua parte, instrui-se para o ofício especifico da EJA não apenas através
de cursos específicos e especializações, mas sim conforme sua convivência em sociedade. Suas experienciais e vivências com os diferentes tipos de pessoas e situações. A sociedade educa o educador, e este transmite a educação para seus alunos, através de sua
própria carga cultural mesclada à sua capacidade criativa e metodologias de ensino.
Saber driblar tais dificuldades é dever do educador, que deverá tentar ao máximo, conciliar o método de ensino com as especificidades do educando, sem esquecer que o
mesmo possui uma carga cultural própria, não lhe tratando como uma pessoa inferior
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Independentemente dos motivos pelos quais os alunos dessa modalidade não completaram seus estudos na idade certa (seja por falta de oportunidade, negligencia governamental, pobreza extrema ou outros motivos), estes veem a educação como uma nova
oportunidade de melhoria de vida, seja por mais possibilidades de acesso ao emprego ou
apenas para uma melhor interação para com a sociedade da qual este pertence, dando à
educação, neste caso, um caráter objetivo e aplicável; fazendo sentido à sua existência.
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ou até digna de pena (tal qual a maioria da sociedade, que trata o analfabetismo como
um problema pessoal, sem entender que o mesmo não passa de um sintoma de algumas
mazelas sociais). A união da vontade do aluno - como protagonista do processo educativo, e da ação do professor - como transmissor ativo e passivo desse processo, resulta
numa educação concreta, transformadora de realidades.

METODOLOGIA
No proceder do primeiro semestre de 2015 algumas técnicas de pesquisa foram aplicadas com o intuito de executar as etapas propostas no presente trabalho, dentre elas temos: a pesquisa bibliográfica, extremamente importante para um contato maior com
as características básicas do assunto, assim como relatos de outras experiências bem
mais peculiares, sendo específicas ou abstratas sobre o mesmo, para uma melhor conclusão sobre como ele funciona e se adapta. A pesquisa documental para uma melhor
noção do histórico e da repercussão do objeto de pesquisa em relação à sociedade, além
de um estudo ampliado e detalhado sobre o mesmo, através de opiniões diversas sobre
o assunto, por relatos de outrem, e matérias de jornais e dados históricos. A partir delas
fora elaborado e aplicado aos professores um questionário para a partir deste obter informações e opiniões mais detalhadas e pessoais dos professores sobre o tema estudado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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No quesito desafios que eles encontram houveram respostas muito semelhantes para
os professores de todas as disciplinas, e alguns comentários a mais sobre disciplinas em
especifico, como inglês e espanhol. A maior dificuldade relatada por eles no caso se da
pelo fato de, em sua maioria, uma falta de base maior dos alunos do EJA em relação a
assuntos necessários para a matéria que estão estudando. No caso, acontece por exemplo do professor ter que dar uma pausa na grade curricular planejada previamente
e dar revisões, ou explicações básicas sobre conteúdos anteriores e necessários para
o assunto ministrada, pois a situação torna-se inviável prosseguir para a maioria dos
alunos da turma.
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Dentre outros desafios relatados para com o ensino esta o alto índice de evasão por falta
de uma melhor supervisão da modalidade no instituto, não fornecendo, as vezes a motivação necessária para a permanência do aluno no curso e a dificuldade encontrados por
alguns alunos mais velhos com o manuseio de tecnologias como computadores, internet
ou alguns softwares, pois há uma falta de costume dos alunos com os mesmos, sendo
necessária o auxílio do professor em alguns casos. Sobre a relação aluno professor, ela
se dá de forma harmoniosa e respeitosa, mesmo com a idade mais avançada de alguns
alunos, isso não influencia em nada quando se trata da relação ensino e aprendizado.
Os professores se sentem bem aceitos pelos alunos, e os mesmos aceitam seus professores de forma agradável, propiciando assim um ambiente ideal de estudo, onde possa
haver desenvolvimento amplo tanto da parte do discente quanto do docente.
Um cuidado maior do professor para com o ritmo ao qual o mesmo avança no assunto,
pois a o entendimento das carências dos alunos, e a medida do avanço de uma matéria,
como a de matemática por exemplo, será em vão para a modalidade se não houver um
aprendizado verdadeiro para todos os alunos.
O professor uma vez da não homogeneidade de suas turmas deve estar preparado para
se desdobrar em meio as dificuldades que ele pode encontrar. Metodologias diferenciadas são mais que necessárias para a construção de um ambiente adequado para a

educação. Saber usar de ferramentas diferenciadas para atender seus alunos de modos
diferentes quebra barreiras e propicia o fazer do ensino algo pleno.
É perceptível a resposta aos esforços dos professores. Os alunos desta modalidade já são
mais responsáveis que alunos de fundamental e médio, e sabem que para eles a educação
é necessária, tanto como realização pessoal, por superar barreiras e dificuldades sociais
impostas a eles, como também melhores oportunidades de emprego e assim uma melhora na condição de vida. O esforço é facilmente notado, e isso beneficia ambas as partes.
Uma vez que o aluno se mostra empenhado em estudar e aprender o mesmo o consegue
rapidamente, se a metodologia do professor a ele for adequada, e o professor ao perceber a resposta do aluno ao seu estímulo, sente-se mais motivado e engajado a ensinar,
dando ao ensino sua forma completa, pela definição de José Vieira Pinto.

CONCLUSÕES
A modalidade PROEJA é uma ferramenta de ensino valiosa de ensino, uma vez que
beneficia pessoas que não tiveram a oportunidade de ensino aproveitada no tempo
regular de estudo, tenha sido faltas de condições familiares que obrigaram as mesmas
a trabalharem, ou por afastamento de polos educacionais, como moradores de zonas
rurais, ou mesmo vítimas da evasão escolar do ensino médio que tentam reaproveitar
a oportunidade de ensino básico, reinserindo essa clientela de estudo à um mercado de
trabalho, capacitando-os melhor, gerando mais oportunidades para os mesmos.
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Resumo
Neste artigo propomos a busca por meios de aumentar a eficiência energética em painéis solares fotovoltaicos, com o uso de espelhos refletivos de natureza curva, os raios
solares são direcionados a célula fotovoltaica fazendo assim com que a eficiência atinja níveis maiores. Espelhos côncavos apresentam características especiais para os fins
deste projeto, e assim um protótipo foi montado visando à resolução da baixa produtividade de células fotovoltaicas. O protótipo foi montado e mostrou um aumento de
48,15% na eficiência com relação a tensão de referencia da célula solar usada, os dados
foram catalogados e expostos em tabelas explicativas. O projeto se mostrou viável dentro de características específicas, o objetivo do projeto foi alcançado e assim o protótipo
construído e os dados bibliográficos se tornam de grande relevância no meio cientifico
de pesquisas de fontes renováveis de energia.
Palavras-chave: Placa Fotovoltaica; Espelhos Refletivos; Sustentabilidade.

Introdução

Porem a fração de conversão de energia solar em elétrica na matriz energética nacional não chega a 1% do que é produzido, pois esse meio de produção de energia ainda
é considerado caro, tendo em vista que os equipamentos utilizados na montagem de
uma UFV (Usina Fotovoltaica) são de alto custo, principalmente as placas fotovoltaicas,
que fazem a conversão de energia solar em energia elétrica, podendo ser comparada ao
“coração” de uma UFV.
Os dois fatores principais que afetam a eficiência da conversão são a temperatura ambiente
de operação e a intensidade da irradiação solar incidente sobre a célula. Este ultimo fator é afetado tanto pela nebulosidade local quanto pelo angulo de inclinação da célula em
relação ao sol. A eficiência da conversão se reduz, ao longo da vida útil das células a taxa
próxima de 1% ao ano. (Análise da Inserção da Geração Solar na Matriz Elétrica Brasileira).
Os objetivos do projeto foram: Encontrar meios para aumentar a produção de energia
dos painéis solares, identificar os tipos de espelhos refletores, que possam ser utilizados
no desenvolvimento de um protótipo, identificar técnicas que possam ser empregadas
ao uso de espelhos refletores para o aumento da captação de energia solar por placas fotovoltaicas, confeccionar um protótipo com espelhos refletores que aumente a captação
de energia solar por placas fotovoltaicas e divulgar os resultados, com proposta de um
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Segundo a Nota técnica da EPE (Empresa de Pesquisa Energética), Análise da Inserção
da Geração Solar na Matriz Elétrica Brasileira, realizada em 2012, a irradiação media
anual do Brasil varia entre 1.200 e 2.400kWh/m2/ano, valores que são significativamente superiores a maioria dos países europeus, cujas estatísticas indicam intervalos entre
900 e 1.250kWh/m2/ano na Alemanha, entre 900 e 1.650kWh/m2/ano na Franca e entre
1.200 e 1.850kWh/m2/ano na Espanha. Tolmasquim (2012).
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protótipo construído com espelhos refletores que aumente a captação de energia solar
por placas fotovoltaicas.

Metodologia
No decorrer do segundo semestre de dois mil e quatorze e do primeiro semestre de dois
mil e quinze, este trabalho se desenvolveu a partir de uma pesquisa bibliográfica em
artigos científicos e livos, na qual foram identificados os tipos de espelhos refletores e a
melhor disposição física destes espelhos para que os raios solares incidissem no painel
fotovoltaico, com a finalidade de aumentar a intensidade luminosa na célula solar. Foram feitas também pesquisas de maneiras em que esse espelho fosse fabricado de forma
artesanal, com o uso de materiais reciclados em conjunto com materiais de baixo custo.
Uma vez identificados e escolhidos os materiais necessários que foram: parabólica, cano
PVC, fitas adesivas, fiação e filme de alta resistência adesivo cromado, estes foram comprados com recursos do dos próprios bolsistas e também foram utilizados materiais reciclados, para a construção de um protótipo com a característica proposta, que é o aumento
da intensidade luminosa sobre uma placa fotovoltaica aumentando assim sua eficiência.
Por fim, o protótipo foi testado para avaliar a sua eficácia no aumento da intensidade
luminosa sobre a placa fotovoltaica e os dados foram catalogados, analisados, comparados e divulgados.

Resultados e Discussão
A pesquisa mostrou aumento da diferença de potencial (DDP) entre os terminais da placa de 5 volts, com a adição dos espelhos. As medições foram feitas em dias não nublados
e de irradiação solar intensa, devido à época do ano, com o uso de um multímetro digital, os dados obtidos estão expostos na tabela logo abaixo (Tab 1).
Tabela 1: Dados catalogados:
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Tempo em horas
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Media
Aumento médio de
tensão, em relação à TR.
Aumento médio de
tensão, em relação à
tensão real catalogada
sem placa.
Fonte: Autores.

Tensão em Tensão em Volts Tensão em Volts Tensão de
Volts (célula (célula espelho (célula espelho referência
sem espelho) sendo ajustado)
sem ajuste)
(TR)
6,07
7,16
4,27
7,06
7,5
5,5
7,16
7,36
5,76
7,01
7,39
6,1
7,09
7,53
6,21
6,8
7,51
6,12
5V
6,72
7,32
5,6
6,92
7,47
5,48
6,71
7,38
5
6,7
7,23
4,52
6,824
7,385
5,456
37,99%

48,15%

11,49%

0%

8,22%

-20,05%

Em relação à tensão de referencia da placa, 5 volts, o aumento com espelho é sendo
ajustado é bastante expressivo chegando próximo aos 50%, porem em relação a tensão
real catalogada no dia esse aumento torna – se menor, caindo aproximadamente para
8%, tendo em vista que sem o ajuste do espelho, alinhamento perpendicular do espelho
aos raios do sol, o projeto se torna inviável uma vez que existe um aumento em relação
a tensão de referencia e um decréscimo em relação a tensão real.
Tabela 2: Dados obtidos variando a área do espelho.
Recolhimento de
dados às 13:00
horas.

Raio (m)

Área (m2) Tensão (V)

Aumento em media relação à
tensão sem espelho

r1

0,315

0,318

7,2

5,88%

r2

0,2596

0,212

7,34

7,94%

r3

0,1837

0,106

7,3

7,35%

0,13

0,0169

6,8

sem espelho
Fonte: Autores.

Na tabela 2 estão expostos os resultados para a influencia da variação da área do espelho sobre a tensão na célula, para um horário do dia, são muito próximas as tensões nas
duas menores áreas, com tudo a maior área possui menor tensão em relação à tensão
sem espelho, pois como consequência da maior irradiação transmitida a célula sofre
um maior aquecimento o que resulta em perda de produtividade na célula.

Conclusão

Outro problema encontrado foi o superaquecimento da placa, o que resultou em perdas de tensão e que pode causar danos à estrutura da mesma, esse fato levou a uma
diminuição na área útil do espelho, exposto na tabela 2. Devido à época do ano em que
os dados foram catalogados, não foi possível adquirir dados sobre dias chuvosos e/ou
nublados que resultariam em uma melhor avaliação, uma vez que a placa já estava
funcionando, mesmo sem o espelho, acima da tensão de referencia, ou seja, o projeto só
torna- se viável perante a solução desses problemas citados.
Todavia o projeto tem grande relevância, uma vez que introduz dados especiais relacionados ao melhoramento da eficiência da célula solar fotovoltaica.
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Foram encontradas dificuldades na execução do projeto na fase experimental e de catalogação de dados. Com a falta de ajuste da posição do espelho em relação aos raios
solares, o projeto é inviável, pois ao invés de um aumento da tensão em relação à tensão
real existente há um decréscimo, de acordo com os dados obtidos, o que requer um
aprimoramento do protótipo, de modo que ele consiga se ajustar à posição do sol, onde
os raios solares incidam perpendicularmente ao espelho.
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RESUMO
Aprender uma língua estrangeira se tornou uma exigência cada vez maior para quem
quer viajar a passeio, a trabalho ou com finalidade de estudo. Após a institucionalização
do MERCOSUL/94 e a aprovação da lei 11.161/05 a língua espanhola passou a ocupar lugar de destaque no Brasil, antes destinado principalmente ao inglês. As línguas oficiais
do MERCOSUL são o espanhol e o português. O nosso objetivo nesta investigação foi analisar a rotulagem bilíngue de produtos alimentícios vendidos na cidade de São Luís, bem
como a viabilidade do uso da língua espanhola nos produtos alimentícios vendidos, a
importância da língua espanhola no atual contexto econômico, e a quem são destinadas
as informações em língua espanhola contidas nas embalagens destes produtos. Foram
analisados cinco produtos alimentícios de cinco marcas diferentes, onde foram observadas algumas especificações com uso da língua espanhola, como origem do produto, peso,
informações nutricionais, prazo de validade, ingredientes, receitas, entre outras informações. As informações expressas na rotulagem das embalagens de produtos alimentícios, principalmente as informações nutricionais, são importantes porque podem contribuir para a saúde dos consumidores. No Brasil a principal responsável por regular as
informações constantes nos rótulos das embalagens é a Agencia Nacional de vigilância
Sanitária - ANVISA. O componente linguístico instrumental que se ocupa do tipo de texto
expressos nas embalagens destes produtos é a Linguística Aplicada, portanto, neste trabalho observou-se o corpus linguístico dos textos informativos no rótulo das embalagens
de produtos alimentícios vendidos nos supermercados da cidade de São Luís.
Palavras–chave: língua espanhola; produtos alimentícios; rotulagem.

As informações expressas na rotulagem dos alimentos são de vital importância para a
saúde dos consumidores, nesta deverá conter principalmente, informações nutricionais, origem, composição, lote, data de fabricação, validade, conteúdo, ingredientes,
entre outras. Nas resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA percebe-se nitidamente que se dá maior importância à informação nutricional; os acessos
a essas informações através do rótulo podem contribuir para a prevenção de algumas
doenças cardiovasculares, para controle de dietas, alergias, intolerância alimentar, etc.
É também o meio de comunicação entre o produto e o consumidor, pois é através do
rótulo que o consumidor conhece o produto.
Com a institucionalização do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL em 1994, cujo objetivo era a integração os países membros (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) por meio
da livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, o Brasil foi levado a adequarse ao regulamento dos países dos vizinhos, entre elas está a resolução RDC 359/03, que
determina a base de uma alimentação saudável em 2000 kcal, (BRASIL, 2003).
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O objeto dessa investigação é a identificação dos produtos alimentícios que trazem o
rótulo bilíngue em português/espanhol vendidos nos supermercados de São Luís. Para
isso, observaremos a rotulagem de determinados alimentos e consultaremos algumas
legislações sobre rotulagem desses produtos alimentícios.
Neste sentido, partimos dos seguintes questionamentos; há necessidade de se utilizar a
língua espanhola na rotulagem dos produtos alimentícios na cidade de São luís e quais
os produtos a utilizam? É viável a utilizar um rótulo bilíngue nos produtos alimentícios
na cidade de São Luís? Qual o consumidor a ser beneficiado com o rótulo bilíngue?

METODOLOGIA
Aprender espanhol no Brasil, não é importante somente do ponto de vista comercial
por ser o Brasil um dos membros do MERCOSUL; há também uma proximidade cultural
entre a língua portuguesa falada no Brasil e o espanhol. Língua oficial dos hispano-americanos, o espanhol também ocupa lugar importante no cenário internacional, é a
língua mais importante comercialmente depois do inglês e idioma oficial de 21 países,
falada em quatro dos cinco continentes por aproximadamente 400 milhões de pessoas.
É importante lembrar que 19 países na América falam espanhol, sendo que sete desses
países fazem fronteira com o Brasil. (Sedycias, 2005).
Em agosto de 2005 o presidente Luís Inácio Lula da Silva aprovou a lei 11.161/05, tornando obrigatório o ensino de língua espanhola nas escolas públicas do Brasil, com um
prazo de cinco anos para que todas as escolas se adequassem à nova lei, que antes era
ofertado apenas pelas escolas privadas. (BRASIL, 2005).
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O contexto histórico e econômico no qual se encontram os países do MERCOSUL aponta
para uma necessidade de aprendizagem e utilização das línguas portuguesa e espanhola entre os países participantes do bloco econômico em diversas situações de comunicação, entre elas a do comércio de produtos, e neste caso o comércio de alimentos. É
evidente que o MERCOSUL criou maior expectativa econômica nas regiões do sul, mas
num mundo cada vez mais globalizado as expectativas se estendem para além das fronteiras (Fernández, 2005).
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Com o advento da mundialização, falar uma língua estrangeira se tornou uma necessidade. Depois da institucionalização do MERCOSUL e da aprovação da lei 11.161/05,
cresceu significativamente o interesse dos brasileiros pela língua espanhola, por isso é
muito comum encontrarmos produtos de variados gêneros com rotulagem em língua
espanhola. O nosso interesse pelos produtos alimentícios se faz pela vocação do campus
São Luís Maracanã – na área de agropecuária e Agroindústria. Neste sentido, pensamos
a aprendizagem instrumental da língua espanhola nos cursos técnicos IFMA, possibilitará aos alunos uma oportunidade no mercado de trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para essa investigação foram selecionados cinco produtos: fécula de mandioca, fubá de
milho, arroz, feijão e farinha de mandioca com marcas diferentes, outros produtos também foram analisados, porém o interesse maior foram os produtos de circulação local. Os
rótulos analisados estavam de acordo com a Lei nº 10.674/2003, a qual destaca, que os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten, como medida
preventiva e de controle da doença celíaca. Segundo a Resolução Mercosul n°46/03, as informações devem estar em local visível, em caracteres legíveis. Das marcas selecionadas
e analisadas para realização deste trabalho, todas apresentavam os caracteres legíveis.

Segundo a Secretaria de Estado de Turismo do Maranhão o fluxo de turista hispano
falantes que visitou São Luís no ano de 2013 foi o seguinte:
Fluxo de turistas hispano falantes no ano de 2013 na cidade de São Luís.

A quantidade de turistas hispano falantes que visitam São Luís ainda é pequena se
compararmos com outros como Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio
de Janeiro.
Dos cinco produtos selecionados constatamos que apenas uma das marcas utiliza o rótulo bilíngue. Verificamos que as marcas que utilizam o rótulo bilíngue são aquelas
originárias dos estados de fronteira, provavelmente por se tratar de um produto para
exportação para países vizinhos, principalmente os países membros do Mercosul. Esta
marca que observamos o rótulo bilíngue trabalha com pelo menos três produtos dos
quais selecionamos para esta pesquisa: a fécula de mandioca, a farinha de mandioca e
o fubá de milho.

Considerando a língua como uma atividade social, em que a principal função seja a
interação entre os falantes, destacamos especial atenção para a necessidade da aprendizagem da língua espanhola, principalmente em cidades de fluxo turístico, na qual se
insere São Luís, seja pelo seu valor histórico arquitetônico ou pelo turismo de negócio.

CONCLUSÕES
Desta forma pudemos concluir este trabalho observando que os produtos de circulação
local escolhidos para esta investigação não apresentam a rotulagem em língua espanhola. Verificou-se que somente os produtos com ingredientes lácteos e/ou glúten e de
circulação nacional produzidos no sul e sudeste do Brasil, apresentam rotulagem em
espanhol. A escolha dos produtos alimentícios se deu pela área de vocação do campus
São Luís Maracanã, com cursos nas áreas de técnico em agropecuária e tecnologia de
alimentos. Porém enfatizamos que este trabalho não se esgota aqui, outros produtos de
diversos modalidades podem apresentar rotulagem em espanhol: como bebidas, cosméticos, entre outros e que podem ser fonte de pesquisa sobre bilinguismo em rotulagens.
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A nossa pesquisa se limitou aos produtos mais consumidos pelos maranhenses e por
área de conhecimento dos cursos técnicos oferecidos pelo campus São Luís Maracanã,
principalmente os cursos de Agropecuária e Agroindústria, porém este trabalho não
esgota aqui, outras sugestões poderão surgir com respeito a este tema.
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Resumo
Aprender uma língua estrangeira se tornou uma exigência cada vez maior para quem
quer viajar a passeio, a trabalho ou com finalidade de estudo. Após a institucionalização
do MERCOSUL/94 e a aprovação da lei 11.161/05 a língua espanhola passou a ocupar
lugar de destaque no Brasil, destinado principalmente ao inglês. As línguas oficiais do
MERCOSUL são o espanhol e o português. O nosso objetivo nesta investigação foi analisar a rotulagem bilíngue de produtos alimentícios vendidos na cidade de São Luís, bem
como a viabilidade do uso da língua espanhola nos produtos alimentícios vendidos, a
importância da língua espanhola no atual contexto econômico, e a quem são destinadas
as informações em língua espanhola contidas nas embalagens destes produtos. Foram
analisados cinco produtos alimentícios de cinco marcas diferentes, onde foram observadas algumas especificações com uso da língua espanhola, como origem do produto,
peso, informações nutricionais, prazo de validade, ingredientes, receitas, entre outras
informações. As informações expressas na rotulagem das embalagens de produtos alimentícios, principalmente as informações nutricionais, são importantes porque podem
contribuir para a saúde dos consumidores. No Brasil a principal responsável por regular
as informações constantes nos rótulos das embalagens é a Agencia Nacional de vigilância Sanitária – ANVISA. O componente linguístico instrumental que se ocupa do tipo de
texto expressos nas embalagens destes produtos é a Linguística Aplicada, portanto, neste
trabalho observou-se o corpus linguístico dos textos informativos no rótulo das embalagens de produtos alimentícios vendidos nos supermercados da cidade de São Luís.

Introdução
As informações expressas na rotulagem dos alimentos são de vital importância para a
saúde dos consumidores, nesta deverá conter principalmente, informações nutricionais, origem, composição, lote, data de fabricação, validade, conteúdo, ingredientes,
entre outras. Nas resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA percebe-se nitidamente que se dá maior importância à informação nutricional; os acessos
a essas informações através do rótulo podem contribuir para a prevenção de algumas
doenças cardiovasculares, para controle de dietas, alergias, intolerância alimentar, etc.
É também o meio de comunicação entre o produto e o consumidor, pois é através do
rótulo que o consumidor conhece o produto.
Com a institucionalização do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL em 1994, cujo objetivo era a integração os países membros (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) por meio
da livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, o Brasil foi levado a adequarse ao regulamento dos países dos vizinhos, entre elas está a resolução RDC 359/03, que
determina a base de uma alimentação saudável em 2000 kcal, (BRASIL, 2003).
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Para a Associação Brasileira de embalagens - ABRE, as informações de rotulagem dos
produtos devem vir expressas corretamente, claras, precisas e ostensivas em língua portuguesa. Porém é muito comum encontrarmos hoje nas prateleiras dos supermercados
produtos de variados gêneros com rótulo em língua estrangeira, produtos na maioria
das vezes importados ou para exportação.
O objeto dessa investigação é a identificação dos produtos alimentícios que trazem o
rótulo bilíngue em português/espanhol vendidos nos supermercados de São Luís. Para
isso, observaremos a rotulagem de determinados alimentos e consultaremos algumas
legislações sobre rotulagem desses produtos alimentícios.
Neste sentido, partiremos dos seguintes questionamentos; há necessidade de se utilizar
a língua espanhola na rotulagem dos produtos alimentícios na cidade de São luís e quais
os produtos a utilizam? É viável a utilizar um rótulo bilíngue nos produtos alimentícios
na cidade de São Luís? Qual o consumidor a ser beneficiado com o rótulo bilíngue?

Metodologia
Aprender espanhol no Brasil, não é importante somente do ponto de vista comercial
por ser o Brasil um dos membros do MERCOSUL; há também uma proximidade cultural
entre a língua portuguesa falada no Brasil e o espanhol. Língua oficial dos hispano-americanos, o espanhol também ocupa lugar importante no cenário internacional, é a
língua mais importante comercialmente depois do inglês e idioma oficial de 21 países,
falada em quatro dos cinco continentes por aproximadamente 400 milhões de pessoas.
É importante lembrar que 19 países na América falam espanhol, sendo que sete desses
países fazem fronteira com o Brasil. (SEDYCIAS, 2005).
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Em agosto de 2005 o presidente Luís Inácio Lula da Silva aprovou a lei 11.161/05, tornando obrigatório o ensino de língua espanhola nas escolas públicas do Brasil, com um
prazo de cinco anos para que todas as escolas se adequassem à nova lei, que antes era
ofertado apenas pelas escolas privadas. (BRASIL, 2005).
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O contexto histórico e econômico no qual se encontram os países do MERCOSUL aponta
para uma necessidade de aprendizagem e utilização das línguas portuguesa e espanhola entre os países participantes do bloco econômico em diversas situações de comunicação, entre elas a do comércio de produtos, e neste caso o comércio de alimentos. É
evidente que o MERCOSUL criou maior expectativa econômica nas regiões do sul, mas
num mundo cada vez mais globalizado as expectativas se estendem para além das fronteiras (FERNÁNDEZ, 2005).
O Brasil é um país de extensão continental, com particular riqueza histórica e recursos
naturais de rara beleza, mas a atividade turística ainda é tímida se comparado com
outros países da Europa, Ásia e América. O turismo é considerado a econômica mais
promissora da economia mundial, existem cidades onde a economia é movida basicamente pela atividade turística. Há diversas modalidades de turismo, como: o turismo
de lazer, cultural, religioso, de aventura, ecológico, de negócios, de intercâmbio, rural,
de eventos, entre outros. A ilha do Maranhão da faz parte os municípios de São Luís,
Raposa, Paço do Lumiar e São José de Ribamar, juntas agregam um particular potencial
turístico com rico acervo arquitetônico, cultural, musical, folclórico, com extensa área
costeira ideal para o ecoturismo e turismo balnear, requisitos que podem contribuir
significativamente para o desenvolvimento da atividade turística nesta Ilha.
Com o advento da mundialização, falar uma língua estrangeira se tornou uma neces-

sidade. Depois da institucionalização do MERCOSUL e da aprovação da lei 11.161/05,
cresceu significativamente o interesse dos brasileiros pela língua espanhola, por isso é
muito comum encontrarmos produtos de variados gêneros com rotulagem em língua
espanhola. Nossa investigação consiste em identificar quais produtos alimentícios vendidos nos supermercados de São Luís apresentam rótulo em espanhol; o nosso interesse
pelos produtos alimentícios se faz pela vocação do campus São Luís Maracanã – na área
de agropecuária e Agroindústria. Neste sentido, pensamos a aprendizagem instrumental da língua espanhola nos cursos técnicos IFMA, possibilitará aos alunos uma oportunidade no mercado de trabalho.

Resultados e Discussão
O Rótulo é toda descrição presente na embalagem para informar ao consumidor sobre
determinado produto. De acordo com a RDC n°259/2002, as informações obrigatórias
nos rótulos de alimentos são: designação do produto; lista de ingredientes; conteúdos
líquidos; identificação de origem; identificação do lote; e prazo de validade.
Para essa investigação foram selecionados cinco produtos: fécula de mandioca, fubá
de milho, arroz, feijão e farinha de mandioca com marcas diferentes, outros produtos
também foram analisados, porém o interesse maior foram os produtos de circulação
local. Os rótulos analisados estavam de acordo com a Lei nº 10.674/2003, a qual destaca,
que os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten,
como medida preventiva e de controle da doença celíaca. Segundo a Resolução Mercosul n°46/03, As informações devem estar em local visível, em caracteres legíveis. Das
marcas selecionadas e analisadas para realização deste trabalho, todas apresentavam
os caracteres legíveis.
A rotulagem bilíngue é importante para todos os consumidores, tanto locais como estrangeiros. O consumidor estrangeiro geralmente tem interesse por produtos típicos
das regiões visitadas, em geral os turistas têm interesse conhecer os hábitos e apreciar
pratos da culinária dos lugares visitados.
Segundo a Secretaria de Estado de Turismo do Maranhão o fluxo de turista hispano
falantes que visitou São Luís no ano de 2013 foi o seguinte:

A quantidade de turistas hispano falantes que visitam São Luís ainda é pequena se
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Fluxo de turistas hispano falantes no ano de 2013 na cidade de São Luís.

75

compararmos com outros como Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio
de Janeiro.
Dos cinco produtos selecionados constatamos que apenas uma das marcas utiliza o rótulo bilíngue. Verificamos que as marcas que utilizam o rótulo bilíngue são aquelas originárias dos estados de fronteira, provavelmente por se tratar de um produto para exportação para países vizinhos, principalmente os países membros do Mercosul. Esta marca
que observamos o rótulo bilíngue trabalha com pelo menos três produtos dos quais selecionamos para esta pesquisa: a fécula de mandioca, a farinha de mandioca e o fubá de
milho. Das marcas produzidas a em São Luís, nenhuma apresentou o rótulo bilíngue. Os
biscoitos e os chocolates geralmente vêm expresso os rótulos em duas ou três línguas:
português, espanhol e inglês. Também encontramos algumas marcas em francês.
Os produtos que apresentam os rótulos bilíngues a maioria são de empresas multinacionais e provavelmente por serem produtos de circulação nacional, dos quais a maioria
contenha leite em suas composições, passam por uma legislação mais rigorosa. Tanto
os biscoitos como os chocolates apresentam leite, leite, caseína ou soro de leite em sua
composição, elementos que são prejudiciais às pessoas com intolerância à lactose ou
alérgicas a algumas dessas substâncias do leite.
A nossa pesquisa se limitou aos produtos mais consumidos pelos maranhenses e por
área de conhecimento dos cursos técnicos oferecidos pelo campus São Luís Maracanã,
principalmente os cursos de Agropecuária e Agroindústria, porém este trabalho não
esgota aqui, outras sugestões poderão surgir com respeito a este tema.
Considerando a língua como uma atividade social, em que a principal função seja a
interação entre os falantes, destacamos especial atenção para a necessidade da aprendizagem da língua espanhola, principalmente em cidades de fluxo turístico, na qual se
insere São Luís, seja pelo seu valor histórico arquitetônico ou pelo turismo de negócio.
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Desta forma pudemos concluir este trabalho observando que os produtos de circulação
local escolhidos para esta investigação não apresentam a rotulagem em língua espanhola. Verificou-se que somente os produtos com ingredientes lácteos e/ou glúten e de
circulação nacional produzidos no sul e sudeste do Brasil, apresentam rotulagem em
espanhol. A escolha dos produtos alimentícios se deu pela área de vocação do campus
São Luís Maracanã, com cursos nas áreas de técnico em agropecuária e tecnologia de
alimentos. Porém enfatizamos que este trabalho não se esgota aqui, outros produtos de
diversos modalidades podem apresentar rotulagem em espanhol: como bebidas, cosméticos, entre outros e que podem ser fonte de pesquisa sobre bilinguismo em rotulagens.
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Resumo
O presente trabalho avaliou o comportamento, atitudes e percepção de risco relacionado ao descarte de resíduos de telefonia móvel entre estudantes da rede federal de
ensino técnico e tecnológico de São Luís - MA. A reciclagem é apontada como o destino
ambientalmente correto para os equipamentos elétricos e eletrônicos, apoiada através
da educação ambiental e da implantação de sistemas de logística reversa. Os resíduos
eletrônicos liberam substâncias tóxicas que contaminam o solo e a água através do
descarte inadequado, e o correto manejo destes resíduos proporciona a diminuição do
risco ambiental e a promoção da saúde da população. No Brasil, a Política Nacional
de Resíduos Sólidos levou a discussão sobre o futuro do lixo eletrônico (e-waste). Este
trabalho adotou método de amostragem aleatória estratificada para realizar o levantamento devido às diferenças e heterogeneidade entre os grupos de estudantes da rede federal de ensino técnico e tecnológico residentes no município de São Luís – MA. A Criação de programas de reciclagem é necessário, no entanto, também organizar a gestão
eficiente dos resíduos sólidos dos produtos eletrônicos com estabelecimento de metas
para o setor. Avaliou-se a percepção de risco dos estudantes, as dificuldades associadas,
devolução dos produtos e também as dificuldades com a implementação de processos
de reciclagem de lixo eletrônico em São Luís, avaliando a divulgação e localização do
pontos de coleta e-waste no município.

Introdução
Com o rápido desenvolvimento econômico e da melhoria contínua dos padrões de qualidade de vida das pessoas (IBGE, 2010), a indústria de eletrônicos tem experimentado
uma tendência de rápido crescimento no Brasil. A partir de 2010, o país aprovou uma legislação com base nos conceitos de responsabilidade compartilhada do produto, ciclo de
vida e da logística reversa para vários setores, incluindo resíduos elétricos e eletrônicos.
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (Brasil, 2010 ), os produtores e autoridades governamentais devem preparar planos de gestão de resíduos sólidos
e diagnóstico da situação, cenários de redução, reutilização e incentivar a reciclagem e
metas para diminuir a deposição em aterro.
O Brasil tornou-se um dos maiores consumidores de telefones celulares no mundo
(Ministério das Comunicações). Dados preliminares da Agência Nacional de Telefonia
(ANATEL, 2014) indicam que o Brasil terminou Mar/14 com 273,6 milhões de celulares
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e 135,3 cel/100 hab. O mês de Mar/14 apresentou adições líquidas de 860 mil celulares,
inferiores às de Mar/13 (1.009 mil). O pré-pago apresentou adições líquidas de 123 mil e
o pós-pago de +737 mil. A participação do pré-pago caiu para 77,57%.
O ciclo de vida dos telefones móveis segundo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) entre o uso e descarte de aparelhos eletrônicos, o celular tem a menor média
do tempo de duração dos equipamentos eletrônicos utilizados pelas famílias brasileiras. O estudo comprova que a estratégia da indústria em criar itens obsoletos ainda é o
principal motivo pela alta produção de lixo no Brasil.
A obsolescência programada já não é novidade. Desde a década de 30, eletrodomésticos, eletrônicos, entre outros itens, são produzidos com qualidade inferior, tornando os
produtos descartáveis e forçando o consumo constante e excessivo. É por causa dela que
o celular é o aparelho que tem menor duração e possui um ciclo de vida de, em média,
menos de três anos e dificilmente ultrapassa cinco anos, já para a parcela de maior poder aquisitivo da população o ciclo de vida está perto de um ano, em, devido à busca da
moda e do desejo de adquirir novas funções do telefone móvel (Ha et al., 2010, Ongondo
e Williams, 2011 e Polák e Drápalová de 2012).
Comparado aos resíduos urbanos tradicionais e os obsoletos telefones celulares contêm
substâncias altamente tóxicas e materiais valiosos que podem ser recuperados, como o
cobre, prata, ouro e paládio. Portanto, a reciclagem de resíduos de telefones móveis é necessário para reunir o duplo valor tanto da proteção ambiental e conservação de recursos.
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No Brasil apesar da aprovação da PNRS ainda há uma escassez de políticas de gestão
adequada e sistemas de recolha de resíduos em telefones celulares, e as infraestruturas
de tratamento de reciclagem ainda precisam ser desenvolvidos (BRASIL, 2010).
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Há uma grande quantidade de legislação (por exemplo, a Convenção Brasileira) sobre
“e-waste”, incluindo a legislação telefones móveis resíduos promulgadas para controlar
os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) em todo o mundo (www.basel.int). A União Europeia (UE) implementou a restrição de substâncias perigosas no ano
2002 (RoHS-diretiva de 2002/95/EC) e resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos
também no mesmo ano (REEE-diretiva de 2002/96/CE), muitos países têm dado muita
atenção a gestão de REEE. Responsabilidade alargada do produtor (EPR) que no Brasil a
PNRS nomeia de “Responsabilidade Compartilhada”, é um dos princípios mais potentes
incorporados de gerenciamento de “e-waste”, afirma que os produtores e importadores
devem estender a sua responsabilidade de recuperar “e-sucata” (Afroz et al., 2013 e ,
Wang et al. 2011).
No entanto, além da responsabilidade de produtores e importadores, os clientes de telefonia móvel também desempenham papéis importantes na reciclagem de lixo eletrônico (Hicks et al., 2005 e Nnorom et al., 2009). Houve muitos estudos científicos centrados
em sistemas de gerenciamento de “e-waste” e coleta de sucesso (Oliveira et al., 2012 e
Torretta et al., 2013).
O comportamento dos clientes na reciclagem de lixo eletrônico ou vontade de pagar
para realizar a reciclagem em outros países foi estudada por Afroz et al., (2013), Darby
e Obara, (2005) e recentemente por Saphores et al., (2012), dos quais alguns estudos
têm-se centrado em usados e de fim de vida celulares (Nnorom et al., 2009, Ongondo e
Williams, 2011 e Polák e Drápalová de 2012).
No Brasil, 443 municípios operam programas de coleta seletiva de resíduos sólidos ur-

banos (RSU), ou seja, 8% do total de municípios, o que representa 12% da população
brasileira segundo o IBGE através da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB,
2008). A maioria dos municípios executam um sistema de coleta porta-a-casa 78% da
população. As estações de entrega voluntária também são alternativas, juntamente com
catadores e cooperativas de reciclagem.
No Brasil, não há legislação nacional específica que rege o tratamento do lixo eletrônico,
apenas o estado de São Paulo tem essa legislação. A legislação brasileira recente define
a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), e essa lei acabará por afetar a realidade
da gestão de lixo eletrônico. NRS estabeleceu que os fabricantes, importadores, distribuidores e varejistas de produtos eletrônicos são obrigados a organizar e implementar
sistemas de logística reversa, incluindo o retorno dos produtos após o uso do consumidor, independente da limpeza urbana pública e gestão de resíduos sólidos. No entanto,
a lei não especifica objetivos de recolha obrigatória e não especifica quais as responsabilidades são atribuídas à qual as partes interessadas.

As informações sobre a coleta de REEE não são confiáveis no Brasil, o mercado de usados é bastante comum, com a doação ou revenda de equipamentos para pessoas de
classes econômicas mais baixas, resultando no alongamento da vida útil do produto,
mas com grandes variações regionais (Araújo et al., 2012). O descarte inadequado de
telefones móveis no lixo comum representa um risco ao meio ambiente e à saúde humana. O comportamento dos consumidores jovens quanto ao seu descarte foi investigado,
identificando as formas mais usuais de destinação destes equipamentos pós-consumo
em São Luís, Maranhão. A realização deste estudo tem como principal motivação a avaliação do conhecimento sobre o descarte pós-uso de telefones móveis e as práticas e
percepção de risco relacionado ao descarte entre consumidores jovens. Este trabalho de
pesquisa se justifica para ampliar o conhecimento, praticas e percepção de risco sobre o
descarte de resíduos eletrônicos de telefonia móvel em São Luís - MA.

Metodologia
O delineamento de estudo foi investigou o comportamento, atitude e percepção de risco
relacionado ao descarte de resíduos de telefonia móvel entre estudantes da rede federal
de ensino técnico e tecnológico de São Luís - MA. Este trabalho adotou-se o método de
amostragem aleatória estratificada para realizar o levantamento devido às diferenças e
grande heterogeneidade entre os grupos de estudantes.
Tratou-se de um estudo exploratório, de caso, onde forão aplicados métodos de pesquisa quantitativa para avaliar o comportamento, atitude e percepção de risco de estudantes relacionados ao descarte de aparelhos telefones móveis, um estudo seccional com
métodos de análise quantitativos, para avaliar o comportamento, atitude e percepção
de risco relacionado ao descarte de resíduos de telefonia móvel entre estudantes da
rede federal de ensino técnico e tecnológico de São Luís - MA do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do, mediante o uso de questionário.
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Na Europa existe legislação especifica sobre REEE, onde o sistema de gestão de lixo eletrônico é organizado, no entanto, a taxa de arrecadação ainda é menor do que o esperado, a exceção da Suíça, o país pioneiro na organização do sistema de e-waste. Nos EUA,
onde não existe legislação federal para resíduo e-waste, a legislação são diferenciadas
em graus de organização nos estados, uma alta porcentagem de lixo eletrônico ainda
acaba em aterros sanitários. Os regulamentos e critérios em cada país variam muito,
portanto, um documento de orientação comum para distinguir os resíduos faz-se necessário para o controle do tráfico ilegal de e-waste.

81

A população de estudo foi estudantes matriculados nos diferentes cursos técnicos e superiores da rede federal de ensino técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão do Campus São Luís Maracanã localizados na
cidade de São Luís. A estratégia de amostragem foi de tipo probabilística, sendo selecionados os estudantes de 16 de março a 16 de abril de 2015, de segunda a sexta-feira, no
hora de 11 as 13 horas nos intervalos dos turnos matutino e vespertino. O tamanho da
amostra foi 60 estudantes, baseado no teorema do limite central, que considera que acima de trinta tem-se uma distribuição normal dos dados (Hoffmann, 1980; Montgomery,
1997; Silva, 2001).
Foram entrevistados 73 estudantes, no estudo destes, 8 desistiram de continuar a entrevista e 5 não tinham as condições para serem incluídos na pesquisa. Quanto aos
aspectos éticos os questionários foram realizados com a prévia assinatura do termo de
consentimento livre esclarecido (TCLE). Os participantes foram informados sobre os
objetivos da pesquisa, o sigilo de suas identidades quanto aos resultados encontrados e
de que sua recusa em participar não lhes incorreria em prejuízo sob nenhum aspecto.

Resultados e Discussão
A logística reversa de telefones móveis está agregada em um conjunto de normas que
estão em processo de formulação a nível mundial. A evolução e desenvolvimento de
sistemas de gestão de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) têm variado de país para país (Queiruga et al., 2011). Alguns países começaram a recolher
e reciclar REEE antes mesmo do desenvolvimento de regulamentos, enquanto outros,
entre os que se enquadram o Brasil, deram seus primeiros passos somente após a aprovação da legislação específica, e outros países não têm tomado medidas diferentes para
reciclar os REEE. (Queiruga et al., 2011). Vários estudos de caso em diferentes países
permitem comparar a evolução da legislação nesta área (Gutowski et al., 2005; Kahhat
et al., 2008; Nnorom e Osibanjo, 2008; Terazono et al., 2006; Widmer et al., 2005).
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Não foram identificados na literatura estudos sobre percepção de risco, práticas e conhecimento relacionado ao descarte e logística reversa de telefones móveis, no entanto,
foram encontrados estudos que abordam, de forma geral, a problemática dos REEE que,
assim como os telefones móveis, exigem a existência de sistemas de logística reversa
envolvendo diversos atores, bem como recursos logísticos e técnicos substanciais (Queiruga et al., 2011).
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Quando perguntados se possuíam celular todos os entrevistados afirmaram que sim e
todos já havia trocado de celular. As trocas de celulares haviam sido feitas a menos de um
ano e isso corrobora com o que Ferreira e Ferreira (2008) afirmaram que cada vez mais
as pessoas se sentem seduzidas por novas tecnologias e faz a troca de seus aparelhos,
mesmo o antigo estando em pleno funcionamento. Esse último fato também foi evidenciado nas entrevistas, na qual apenas três entrevistados compraram um novo celular
porque o antigo quebrou ou foi roubado. Essa obsessão das pessoas por novas tecnologias
é um dos principais fatores que colaboram para a geração do lixo eletrônico, tornando os
produtos descartáveis em uma velocidade cada vez maior (FERREIRA; FERREIRA, 2008).
Comportamento de descarte
Quando perguntados sobre tempo médio de vida útil do seu telefone-móvel 26,7% informaram menos de um ano e 41.7% de um a dois anos. E quanto ao motivo 21,6%
informaram a desatualização como motivo para troca, e 50% informaram danos, o que
haviam feito com o celular antigo um terço armazenou em caso e cerca de metade dos
entrevistados jogaram no lixo domestico ou terreno baldio, e apenas 4,8% levaram
para um ponto de coleta. Instigados a contarem mais sobre esse comportamento, foi
perguntado além do último celular o que eles costumam fazer com os outros celulares

antigos e todos os entrevistados afirmaram que possuem celulares guardados na gaveta
em casa, por diversos motivos. O principal deles foi à falsa esperança de um dia poder
voltar a usá-los, como uma questão de segurança de ter um celular de reserva em casa
caso precise usar. Outra questão muito mencionada foi o fato de manterem o celular em
casa por não saberem que destino dar a eles. Apesar da venda e doação terem sido mais
citadas, todos os entrevistados que possuíam eletrônicos guardados em casa, mesmo
o produto estando velho e inutilizável relata que matem também por não saber onde
descartar, por conta do desconhecimento dos pontos de coleta.
Percepção sobre o descarte
Essa questão da toxicidade dos eletrônicos prejudicar a saúde humana foi encontrada
em um estudo conduzido na China (LIU et al., 2008), que identificou que a exposição a
materiais presentes no lixo eletrônico podem causar aberrações cromossômicas e mutações genéticas, podendo causar câncer, infertilidade, abortos espontâneos, entre outros problemas ainda desconhecidos. Infelizmente, a maioria das pessoas desconhece
esse fato, não procuram se informar a respeito e acabam procedendo a um descarte
inadequado por simples falta de informação.
Interessante notar que a maioria dos entrevistados quando perguntados sobre o impactos do descarte inadequado levaram em conta somente a bateria presente nos celulares,
desconhecendo que, além da bateria, esses produtos são compostos por materiais perigosos que causam sérios problemas para a saúde das pessoas e para o meio ambiente
quando são descartados em locais inadequados (PERALTA; FONTANOS, 2006). De forma
geral foram citadas cinco alternativas para o descarte correto: deixar em casa, jogar
no lixo, levar o produto a ponto de coleta, jogar em terreno baldio e outros. Quando
questionados em relação a essa questão, a maioria dos entrevistados sugeriram que
a empresa fabricante tomasse providências para ajudar os consumidores, visto que a
maioria das pessoas desconhecem lugares específicos ou empresas de reciclagem que
cuidem desse tipo de material.

Tabela 1: Uso e descarte de Celulares.
N
Sexo
Masculino
Femenino
Total
Quanto tempo é a média de vida útil do seu telefone-móvel
Menos de um ano
Um a dois anos
Dois a tres anos
Tres ou mais anos
Total

%
18
42
60
N
16
25
12
7
60

30,0
70,0
100,0
%
26,7
41,7
20,0
11,7
100,0
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Essa questão reforça a necessidade das empresas fabricantes e mesmo as revendedoras
e operadoras de celular se engajarem nessa questão, oferecendo suporte para os consumidores procederem de uma forma mais confortável ao descarte, somente 41,1% tem
conhecimento que o chumbo é componente do celular, 30% possuía conhecimento do
mercúrio e apenas 6,7% tem conhecimento do arsênio, pois como visto nas entrevistas
a comodidade se mostra como um grande empecilho para o descarte adequado.
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Razão para a substituição de seu ultimo telefone-móvel?
Desatualizado
Função desatualizada
Danos
Outros
Total

N
5
8
30
17
60

%
8,3
13,3
50,0
28,3
100,0

25
35
60

41,7
58,3
100,0

7
8
1
2
3
21
N

11,7
13,3
1,7
3,3
5,0
35,0
%

Sim

25

41,7

Não

35

58,3

Total

60

100,0

Descartou um telefone-móvel?
Sim
Não
Total
Você descartou juntos o aparelho de telefone-móvel e a bateria? (N 39)
Armazenou em casa
Jogou no lixo comum
Levou em um ponto de coleta seletiva
Jogou em terreno baldio
Outros
Total
Sabe se na composição dos telefones-móveis contêm substâncias
como o chumbo

Composição dos telefones-móveis contêm substâncias como o mercúrio
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%

Sim

18

30,0

Não

42

70,0

Total

60

100,0

Composição dos telefones-móveis contêm substancias como arsênio
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N

N

%

Sim

4

6,7

Não

56

93,3

Total

60

100,0

Conhece algum ponto de coleta seletiva de aparelho de telefonemovéis, baterias ou outro aparelho eletroeletrônicos (REEE).

N

%

Sim

13

21,7

Não

47

78,3

Total

60

100,0

Na compra de um aparelho de um telefone-movél você já foi
informado(a) dos riscos que causam ao meio ambiente e a saúde
humana do descarte inadequado?
Sim
Não
Total

N

%

5
55
60

8,3
91,7
100,0

Conclusão
Este estudo é importante porque no Brasil, não há legislação nacional específica que
rege o tratamento do lixo eletrônico, apenas o estado de São Paulo tem essa legislação.
A legislação brasileira neste caso a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), inicia
com uma proposta da destinação correta, no entanto não estabelece prazo e muito menos punição para os que não recolherem os produtos.
A logística reversa seria a solução o descarte irregular, os primeiros passo foram iniciados com esta lei, No entanto, não saberemos o tempo necessário para afetar a realidade
da gestão de lixo eletrônico. Os fabricantes, importadores, distribuidores e varejistas
de produtos eletrônicos são obrigados a organizar e implementar sistemas de logística
reversa. A lei não especifica quais as responsabilidades são atribuídas à quais partes
interessadas.
Outro ponto para que as mudanças ocorram é através da Educação Ambiental desenvolvidas no âmbito educacional formal e mesmo através das diferentes formas de educação
não formais, ambas marcam (rompem paradigmas) no individuo contribuído na construção de valores sociais ambientais, a educação ambiental é a possibilidade de transformação ativa da realidade e das condições da qualidade de vida, por meio da conscientização advinda da prática social reflexiva embasada pela teoria (LOUREIRO, 2006).
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Resumo
O babaçu (Orbignya phalerata Martius) é uma palmeira nativa encontrada nas regiões
Norte, Centro Oeste e Nordeste, sendo a região de maior ocorrência. As amêndoas do
babaçu possuem um elevado teor de matérias graxas. Como a maioria dos óleos, o óleo
de babaçu é susceptível ao processo de oxidação. No intuito de avaliar a oxidação lipídica desse óleo, um método de análise quantitativa utilizando espectroscopia de infravermelho e métodos quimiométricos foi desenvolvido. A degradação oxidativa do óleo
de babaçu foi acelerada em forno a 100 ºC por 5 dias e monitorada através do índice de
acidez e espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) acoplada com reflectância total atenuada (ATR). Trinta amostras de óleo foram submetidas às
condições de oxidação. Os valores dos índices de acidez foram determinados três vezes
ao dia, durante cinco dias utilizando o método padrão da American Oil Chemist’s Society (AOCS) e posteriormente foram analisadas por FTIR. Para facilitar a interpretação
das mudanças espectrais que ocorreram durante a oxidação foi utilizado a Análise de
Componentes Principais (PCA). Modelos de calibração utilizando o método dos mínimos
quadrados parciais (PLS) foram desenvolvidos e apresentaram boa previsão com RMSEP e correlação igual a 0,16 % e 0,96, respectivamente.
Palavras-Chave: FT-IR, índice de acidez, óleo de babaçu

O babaçu é um tipo de palmeira da família botânica Arecaceae, seus frutos possuem
grande teor de material graxo, presente em diversos países da américa Latina. No Brasil, onde ocorre espontaneamente em vários estados, o babaçu é encontrado principalmente em formações conhecidas como babaçuais com ocorrência concentram nos
estados do Maranhão, Tocantins, Pará e Piauí.
Os ácidos graxos constituem as unidades básicas dos lipídeos que possuem alta susceptibilidade a oxidação, sua determinação é fundamental para o conhecimento da qualidade dos óleos, para a verificação do efeito de processamentos, adequação nutricional
do lipídio ou do alimento que o contém.
O método titulometrico para avaliar parâmetros químicos, como o índice de acidez, é a
atual medida de controle amplamente difundida para assegurar a qualidade dos óleos,
pela facilidade na compreensão e aplicação metodológica. Em contraposição ao método, está a demora quanto à análise e a geração de grandes quantidades de reagentes.
Dentre as novas metodologias, que visem suprir a deficiência do método supracitado,
estão as baseadas em cromatografia gasosa, cromatografia líquida de alta performance
- HPLC e a “espectroscopia de infravermelho - FTIR”.
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Na análise de parâmetros físico-químico de qualidade e no estudo de autenticações e adulterações de óleos é constantemente explorado o uso de espectroscopia no infravermelho
médio com transformada de Fourier (FTIR) combinado com análise quimiométrica.
Pretende-se avaliar através do trabalho em questão, o processo de estabilidade oxidativa no óleo de babaçu, mediante o desenvolvendo de um método para determinação
do índice de acidez utilizando Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de
Fourier (FTIR) combinada com o método dos Mínimos Quadrados Parciais (PLS).

MATERIAL E MÉTODOS
Obtenção das Amostras
As amostras de óleo de babaçu foram obtidas em uma indústria local de produçãode
óleo de vegetal e analisadas nos laboratórios de química do IFMA / Maracanã e do IFMA
/ Monte Castelo.
Oxidação das Amostras
Para avaliar a estabilidade oxidativa ou a sua suscetibilidade à oxidação, 30 amostras
de óleo de babaçu, acondicionadas em frascos âmbar, foram submetidas às condições
oxidativas em uma estufa a temperatura de 100ºC durante 5 dias. Os valores do índice
de acidez foram determinados periodicamente usando o método padrão da American
Oil Chemists’ Society (AOCS, Cd 8 - 53).
Aquisição dos Espectros
Os espectros de FT-IR das amostras foram obtidos a partir de um espectrofotômetro
Shimadzu IRPrestige-21, equipado com cristal de reflectância de seleneto de zinco e controlado pelo software IRsolution. Os espectros foram registrados entre 4000 a 650 cm-1
com resolução de 4 cm-1 e em seguida correlacionados com os valores do método padrão
de análise, através de ferramentas estatísticas como PCA e PLS.
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As análises quimiométricas foram realizadas utilizando o software Unscrambler versão
9.7. A classificação das amostras com relação aos estágios de oxidação foram realizada através da análise de componentes principais (PCA) enquanto que, a determinação
quantitativa do índice de acidez será realizada através do método dos mínimos quadrados parciais (PLS).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Avaliação Química da Oxidação do Óleo de Babaçu
A oxidação das amostras de óleo mantidas em estufa sob aquecimento foi avaliada a
partir da acidez em ácido oleico (%). De um modo geral que houve um acréscimo no
valor da acidez com o tempo de exposição da amostra ao calor, indicando a susceptibilidade a oxidação dos ácidos graxos, sendo a degradação oxidativa mais intensa em
ácidos graxos insaturados do que saturados.

Observa-se que o óleo utilizado apresenta valor inicial de índice de acidez acima do que
é estabelecido pela ANVISA que deve ser no máximo 0,3% de ácido oléico/100g de óleo
de coco babaçu (BRASIL, 1999). Este resultado pode estar relacionado ao fato de que o
referido óleo não ser utilizado com fins alimentícios e sim de higiene e limpeza. Além
disso, as diferentes etapas de refino também podem influenciar no valor da acidez. A
etapa de degomagem, por exemplo, pode contribuir para um aumento no valor da acidez em decorrência da adição do ácido fosfórico, o que pode ser revertido a partir da
aplicação adequada das outras etapas.
Mudanças Espectrais Durante o Processo de Oxidação
Os espectros de FTIR da amostra de óleo de babaçu natural e sob aquecimento foram
obtidos e utilizados para acompanhar o progresso da oxidação durante o aquecimento.
Os espectros foram registrados de 500 a 3500 cm-1 e apresentaram alterações espectrais
em algumas regiões do espectro. Os grupos funcionais responsáveis pelas bandas de
absorção típicas dos triacilglicerídeos no Infravermelho são atribuídos ao estiramento
da carbonila C=O em 1746 cm-1 e um sinal de intensidade média próximo de 1163 cm-1
característico da deformação axial do grupo C-O do éster (DE VASCONCELOS, 2009).
O óleo de babaçu se diferencia dos demais óleos insaturados por apresentar ausência
de absorbância próximo de 3009 cm-1, o que é coerente com seu baixo conteúdo de insaturações e maior proporção relativa de H metilênicos (DE VASCONCELOS, 2009). A
região de 1000 a 1500 cm-1 é conhecida como a região de impressão digital, por apresentar alterações significativas na distribuição dos máximos de absorção. Assim, ela é mais
apropriada para identificar as alterações espectrais (SOUZA; POPPI, 2012). Nessa região
observa-se as bandas próximas de 1228 e 1163 cm-1 as quais estão relacionadas a grupos
acilas saturados (GUILL´EM; CABO, 1999).

As mudanças espectrais que ocorreram durante a oxidação das amostras de óleos foram avaliadas através da ferramenta quimiométrica PCA. Analisando o gráfico de scores (Figura 01) é possível observar que a amostra in natura encontra-se bem diferenciada em relação às demais e à medida que as amostras eram aquecidas em dias e horários
alternados uma discriminação de 5 grupos é observada, podendo dessa forma associar
esse comportamento a oxidação das amostras com o período de aquecimento.
Apenas as amostras do 3º e 4º dia de aquecimento não apresentaram separação, apresentando similaridade entre si. A oxidação lipídica é um processo complexo que inicialmente forma os hidroperóxidos e mais tarde na etapa secundária forma produtos como
aldeídos cetonas, alcoóis, ácidos orgânicos e compostos epóxidos. No mínimo 19 compostos voláteis são formados durante a oxidação do ácido linoleico e esses compostos
serão subsequentemente degradados (SHURSON; KERR; HANSON, 2015).
A formação de compostos voláteis no estágio intermediário do processo de oxidação
pode ser a explicação para a similaridade entre os grupos pertencentes ao 3º e 4º dia de
aquecimento. Para explicar a maior variabilidade dos dados foram necessários 2 com-
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ponentes principais, com o primeiro componente apresentando as informações mais
relevantes com 98% da variação explicada.
Figura 01: Gráfico de Scores para PCA, construído a partir dos espectros das amostras
de óleo de babaçu submetidas ao processo de aquecimento.

Análise de Regressão Multivariada dos Espectros
A região de 1000 a 1500 cm-1 foi utilizada na construção do modelo de regressão, uma
vez que essa região apresenta alterações significativas na distribuição dos máximos de
absorção (região de impressão digital) (SOUZA; POPPI, 2012).
O modelo construído (figura 02) apresentou um valor de correlação igual a 0,96 e um
RMSEP igual a 0,16 % para uma faixa de índice de acidez compreendida entre 2,3% e
4,0%, indicando uma boa performance para a previsão de novas amostras. Em estudos
realizados em óleos de oliva, utilizando como método de análise FT-Raman, uma correlação de 0,98 e um RMSEP igual a 0,28% foram obtidos para uma faixa de índice de
acidez compreendida entre 0,29 % e 5,92 %.
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CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que a espectroscopia FT-IR associada à calibração multivariada é uma técnica adequada para observar mudanças ocorridas no óleo de babaçu durante o processo de oxidação.
O método desenvolvido para determinação do índice de acidez em óleo de babaçu, tem
a vantagem de ser não-invasivo, não necessitar de preparo da amostra e sem geração
de resíduos, diminuindo assim o tempo de análise. Dessa forma, FT-IR combinado com
PLS pode ser uma técnica tão eficaz quanto os métodos convencionais de análise na
determinação do índice de acidez.
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Resumo
O babaçu (Orbignya phalerata Martius) é uma palmeira nativa encontrada nas regiões
Norte, Centro Oeste e Nordeste, sendo a região de maior ocorrência. As amêndoas do
babaçu possuem um elevado teor de matérias graxas. Como a maioria dos óleos, o óleo
de babaçu é susceptível ao processo de oxidação. No intuito de avaliar a oxidação lipídica desse óleo, um método de análise quantitativa utilizando espectroscopia de infravermelho e métodos quimiométricos foi desenvolvido. A degradação oxidativa do óleo
de babaçu foi acelerada em forno a 100 ºC por 5 dias e monitorada através do índice de
acidez e espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) acoplada com reflectância total atenuada (ATR). Trinta amostras de óleo foram submetidas às
condições de oxidação. Os valores dos índices de acidez foram determinados três vezes
ao dia, durante cinco dias utilizando o método padrão da American Oil Chemist’s Society (AOCS) e posteriormente foram analisadas por FTIR. Para facilitar a interpretação
das mudanças espectrais que ocorreram durante a oxidação foi utilizado a Análise de
Componentes Principais (PCA). Modelos de calibração utilizando o método dos mínimos
quadrados parciais (PLS) foram desenvolvidos e apresentaram boa previsão com RMSEP e correlação igual a 0,16 % e 0,96, respectivamente.
Palavras-Chave: FT-IR, índice de acidez, óleo de babaçu.

O babaçu é um tipo de palmeira da família botânica Arecaceae, seus frutos possuem
grande teor de material graxo, presente em diversos países da américa Latina. No Brasil, onde ocorre espontaneamente em vários estados, o babaçu é encontrado principalmente em formações conhecidas como babaçuais com ocorrência concentram nos
estados do Maranhão, Tocantins, Pará e Piauí.
Os ácidos graxos constituem as unidades básicas dos lipídeos que possuem alta susceptibilidade a oxidação, sua determinação é fundamental para o conhecimento da qualidade dos óleos, para a verificação do efeito de processamentos, adequação nutricional
do lipídio ou do alimento que o contém.
O método titulometrico para avaliar parâmetros químicos, como o índice de acidez, é a
atual medida de controle amplamente difundida para assegurar a qualidade dos óleos,
pela facilidade na compreensão e aplicação metodológica. Em contraposição ao método, está a demora quanto à análise e a geração de grandes quantidades de reagentes.
Dentre as novas metodologias, que visem suprir a deficiência do método supracitado,
estão as baseadas em cromatografia gasosa, cromatografia líquida de alta performance
- HPLC e a “espectroscopia de infravermelho - FTIR”.
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Na análise de parâmetros físico-químico de qualidade e no estudo de autenticações e adulterações de óleos é constantemente explorado o uso de espectroscopia no infravermelho
médio com transformada de Fourier (FTIR) combinado com análise quimiométrica.
Pretende-se avaliar através do trabalho em questão, o processo de estabilidade oxidativa no óleo de babaçu, mediante o desenvolvendo de um método para determinação
do índice de acidez utilizando Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de
Fourier (FTIR) combinada com o método dos Mínimos Quadrados Parciais (PLS).

MATERIAL E MÉTODOS
Obtenção das Amostras
As amostras de óleo de babaçu foram obtidas em uma indústria local de produçãode
óleo de vegetal e analisadas nos laboratórios de química do IFMA / Maracanã e do IFMA
/ Monte Castelo.
Oxidação das Amostras
Para avaliar a estabilidade oxidativa ou a sua suscetibilidade à oxidação, 30 amostras
de óleo de babaçu, acondicionadas em frascos âmbar, foram submetidas às condições
oxidativas em uma estufa a temperatura de 100ºC durante 5 dias. Os valores do índice
de acidez foram determinados periodicamente usando o método padrão da American
Oil Chemists’ Society (AOCS, Cd 8 - 53).
Aquisição dos Espectros
Os espectros de FT-IR das amostras foram obtidos a partir de um espectrofotômetro
Shimadzu IRPrestige-21, equipado com cristal de reflectância de seleneto de zinco e controlado pelo software IRsolution. Os espectros foram registrados entre 4000 a 650 cm-1
com resolução de 4 cm-1 e em seguida correlacionados com os valores do método padrão
de análise, através de ferramentas estatísticas como PCA e PLS.
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As análises quimiométricas foram realizadas utilizando o software Unscrambler versão
9.7. A classificação das amostras com relação aos estágios de oxidação foram realizada através da análise de componentes principais (PCA) enquanto que, a determinação
quantitativa do índice de acidez será realizada através do método dos mínimos quadrados parciais (PLS).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Avaliação Química da Oxidação do Óleo de Babaçu
A oxidação das amostras de óleo mantidas em estufa sob aquecimento foi avaliada a
partir da acidez em ácido oleico (%). De um modo geral que houve um acréscimo no
valor da acidez com o tempo de exposição da amostra ao calor, indicando a susceptibilidade a oxidação dos ácidos graxos, sendo a degradação oxidativa mais intensa em
ácidos graxos insaturados do que saturados.

Observa-se que o óleo utilizado apresenta valor inicial de índice de acidez acima do que
é estabelecido pela ANVISA que deve ser no máximo 0,3% de ácido oléico/100g de óleo
de coco babaçu (BRASIL, 1999). Este resultado pode estar relacionado ao fato de que o
referido óleo não ser utilizado com fins alimentícios e sim de higiene e limpeza. Além
disso, as diferentes etapas de refino também podem influenciar no valor da acidez. A
etapa de degomagem, por exemplo, pode contribuir para um aumento no valor da acidez em decorrência da adição do ácido fosfórico, o que pode ser revertido a partir da
aplicação adequada das outras etapas.
Mudanças Espectrais Durante o Processo de Oxidação
Os espectros de FTIR da amostra de óleo de babaçu natural e sob aquecimento foram
obtidos e utilizados para acompanhar o progresso da oxidação durante o aquecimento.
Os espectros foram registrados de 500 a 3500 cm-1 e apresentaram alterações espectrais
em algumas regiões do espectro. Os grupos funcionais responsáveis pelas bandas de
absorção típicas dos triacilglicerídeos no Infravermelho são atribuídos ao estiramento
da carbonila C=O em 1746 cm-1 e um sinal de intensidade média próximo de 1163 cm-1
característico da deformação axial do grupo C-O do éster (DE VASCONCELOS, 2009).
O óleo de babaçu se diferencia dos demais óleos insaturados por apresentar ausência
de absorbância próximo de 3009 cm-1, o que é coerente com seu baixo conteúdo de insaturações e maior proporção relativa de H metilênicos (DE VASCONCELOS, 2009). A
região de 1000 a 1500 cm-1 é conhecida como a região de impressão digital, por apresentar alterações significativas na distribuição dos máximos de absorção. Assim, ela é mais
apropriada para identificar as alterações espectrais (SOUZA; POPPI, 2012). Nessa região
observa-se as bandas próximas de 1228 e 1163 cm-1 as quais estão relacionadas a grupos
acilas saturados (GUILL´EM; CABO, 1999).

As mudanças espectrais que ocorreram durante a oxidação das amostras de óleos foram avaliadas através da ferramenta quimiométrica PCA. Analisando o gráfico de scores (Figura 01) é possível observar que a amostra in natura encontra-se bem diferenciada em relação às demais e à medida que as amostras eram aquecidas em dias e horários
alternados uma discriminação de 5 grupos é observada, podendo dessa forma associar
esse comportamento a oxidação das amostras com o período de aquecimento.
Apenas as amostras do 3º e 4º dia de aquecimento não apresentaram separação, apresentando similaridade entre si. A oxidação lipídica é um processo complexo que inicialmente forma os hidroperóxidos e mais tarde na etapa secundária forma produtos como
aldeídos cetonas, alcoóis, ácidos orgânicos e compostos epóxidos. No mínimo 19 compostos voláteis são formados durante a oxidação do ácido linoleico e esses compostos
serão subsequentemente degradados (SHURSON; KERR; HANSON, 2015).
A formação de compostos voláteis no estágio intermediário do processo de oxidação
pode ser a explicação para a similaridade entre os grupos pertencentes ao 3º e 4º dia de
aquecimento. Para explicar a maior variabilidade dos dados foram necessários 2 com-
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ponentes principais, com o primeiro componente apresentando as informações mais
relevantes com 98% da variação explicada.

Figura 01: Gráfico de Scores para PCA, construído a partir dos espectros das amostras
de óleo de babaçu submetidas ao processo de aquecimento.
Análise de Regressão Multivariada dos Espectros
A região de 1000 a 1500 cm-1 foi utilizada na construção do modelo de regressão, uma
vez que essa região apresenta alterações significativas na distribuição dos máximos de
absorção (região de impressão digital) (SOUZA; POPPI, 2012).
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O modelo construído apresentou um valor de correlação igual a 0,96 e um RMSEP igual
a 0,16 % para uma faixa de índice de acidez compreendida entre 2,3% e 4,0%, indicando
uma boa performance para a previsão de novas amostras. Em estudos realizados em
óleos de oliva, utilizando como método de análise FT-Raman, uma correlação de 0,98 e
um RMSEP igual a 0,28% foram obtidos para uma faixa de índice de acidez compreendida entre 0,29 % e 5,92 %.
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CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que a espectroscopia FT-IR associada à calibração multivariada é uma técnica adequada para observar mudanças ocorridas no óleo de babaçu durante o processo de oxidação.
O método desenvolvido para determinação do índice de acidez em óleo de babaçu, tem
a vantagem de ser não-invasivo, não necessitar de preparo da amostra e sem geração
de resíduos, diminuindo assim o tempo de análise. Dessa forma, FT-IR combinado com
PLS pode ser uma técnica tão eficaz quanto os métodos convencionais de análise na
determinação do índice de acidez.
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Resumo
O babaçu (Orbignya phalerata Martius) é uma palmeira nativa encontrada nas regiões
Nordeste, Norte e Centro Oeste, sendo o Nordeste a região de maior ocorrência. As
amêndoas do babaçu possuem um elevado teor de matérias graxas. Dessa forma, assim
como a maioria dos óleos, o óleo de babaçu é susceptível ao processo de oxidação. No
intuito de avaliar a oxidação lipídica desse óleo, um método de análise quantitativa utilizando espectroscopia de infravermelho e métodos quimiométricos foi desenvolvido.
A degradação oxidativa do óleo de babaçu foi acelerada em forno a 100 ºC por 5 dias
e monitorada através do índice de peróxido e espectroscopia no infravermelho com
transformada de Fourier (FTIR) acoplada com reflectância total atenuada (ATR). Trinta
amostras de óleo de babaçu foram submetidas às condições de oxidação. Os valores dos
índices de peróxido foram determinados periodicamente utilizando o método padrão
da American Oil Chemist’s Society (AOCS) e posteriormente as amostras foram analisadas por FTIR. Para facilitar a interpretação das mudanças espectrais que ocorreram
durante a oxidação foi utilizado a Análise de Componentes Principais (PCA). Modelos
de calibração utilizando o método dos mínimos quadrados parciais (PLS) foram desenvolvidos. Os modelos construídos apresentaram boa previsão com RMSEP e correlação
igual a 4,62 (meq O2/Kg) e 0,98, respectivamente.

INTRODUÇÃO
O babaçu (Orbignya phalerata Martius) é a palmeira oleaginosa de grande importância
para o extrativismo vegetal brasileiro. Adaptada às condições ecológicas da Amazônia
oriental e de alguns Estados do Norte e Nordeste do Brasil - particularmente do Maranhão, do Piauí, de Tocantins e do Pará.
Os óleos vegetais são constituídos principalmente por triglicerídeos (95-98%) e uma mistura de componentes químicos (2-5%). Entretanto, em uma mesma espécie, o conteúdo
e a composição destes componentes podem variar. Isso devido às condições climáticas,
qualidade da matéria-prima, método de extração e procedimentos de refino. Nos óleos
a principal causa da deterioração ocorre devido ao processo de oxidação.
Análises clássicas como índice de peróxido é comumente utilizada na avaliação dos níveis de oxidação dos óleos, mas é um método que requer tempo, além disso, é laborioso.
O uso da espectroscopia no infravermelho combinada a métodos quimiométricos tem
sido sugerido como uma alternativa promissora para avaliar o processo oxidativo em
óleos vegetais.
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Por isso o uso de espectroscopia no infravermelho médio com transformada de Fourier
(FT-IR) combinado com análise quimiométrica é constantemente explorado em estudos
de reconhecimento de padrões de óleos vegetais comestíveis, na análise de parâmetros
físico-químicos de qualidade e no estudo de autenticidade e adulteração, desses óleos.
Portanto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o processo de oxidação e desenvolver um método para determinação do índice de peróxido no óleo de coco babaçu
utilizando FTIR combinada com o método dos Mínimos Quadrados Parciais (PLS).

MATERIAL E MÉTODOS
Obtenção das Amostras
As amostras de óleo de babaçu foram obtidas em uma indústria local de beneficiamento
de óleo de babaçu. As análises de índice de peróxido foram realizadas no IFMA / Maracanã enquanto as de infravermelho no IFMA / Monte Castelo.
Oxidação das Amostras
Para avaliar a estabilidade oxidativa ou a sua suscetibilidade à oxidação, 30 amostras de
óleo de babaçu foram submetidas às condições oxidativas em uma estufa a temperatura
de 100 ºC durante 5 dias. Os valores do índice de peróxido foram determinados periodicamente usando o método padrão da American Oil Chemists’ Society (AOCS, Cd 8 - 53).
Aquisição dos Espectros
Os espectros de FT-IR das amostras foram obtidos a partir de um espectrofotômetro
Shimadzu IRPrestige-21, equipado com cristal de reflectância de seleneto de zinco e controlado pelo software IRsolution. Os espectros foram registrados entre 4000 a 650 cm-1
com resolução de 4 cm-1 e em seguida correlacionados com os valores do método padrão
de análise, através de ferramentas estatísticas como PCA e PLS.
Análise dos Dados
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As análises quimiométricas foram realizadas utilizando o software Unscrambler versão
9.7. A classificação das amostras com relação aos estágios de oxidação será realizada através da análise de componentes principais (PCA) enquanto que, a determinação
quantitativa do índice de peróxido será realizada através do método dos mínimos quadrados parciais (PLS).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Avaliação Química da Oxidação do Óleo de Babaçu
De um modo geral houve um aumento no valor do índice de peróxido com o tempo de
exposição da amostra ao calor, sendo esse aumento mais pronunciado no inicio e no
final do processo. No intervalo entre 24 e 98 h os valores de índice de peróxido não
mantêm a mesma tendência de aumento, apresentando em alguns momentos valores
constantes ou inferiores. Esse comportamento provavelmente ocorre em virtude dos
peróxidos formados em altas temperaturas serem instáveis, ou seja, a medida que a
deterioração do óleo aumenta, os hidroperóxidos se decompõem formando compostos
carbonílicos e aldeídicos, sendo alguns desses produtos voláteis o que provocaria uma
oscilação nos valores do índice de peróxido. De acordo com o trabalho Velasco e Dobarganes (2002), uma vez a oxidação iniciada, a reação com oxigênio é muito rápida e
hidroperóxidos são os maiores produtos originados. Em seguida, a decomposição dos

hidroperóxidos torna-se maior e a formação de novos produtos é mais rápida em temperaturas elevadas.
Mudanças Espectrais Durante o Processo de Oxidação
Os espectros foram registrados de 500 a 3500 cm-1. Os espectros das amostras aquecidas
apresentaram alterações espectrais em algumas regiões do espectro. Os grupos funcionais responsáveis pelas bandas de absorção típicas dos triacilglicerídeos no Infravermelho são atribuidos ao estiramento da carbonila C=O em 1746 cm-1 e um sinal de intensidade média próximo de 1163 cm-1 característico da deformação axial do grupo C-O do
ester. Os modos de deformação axial CH2 e CH3 são observados na região compreendida
entre 2750 e 3000 cm-1, onde as vibrações de deformação axial simétrica e assimétrica
dos grupos CH2 são responsáveis pelas absorbâncias em 2853 e 2924 cm-1 respectivamente (LERMA-GARCIA et al., 2011).
Os espectros de infravermelho das amostras oxidadas não revelaram picos próximos a
3.300 cm-1 indicando ausência de hidroperóxidos, os quais são normalmente formados
durante a oxidação. No entanto, um pico em 1.739 cm-1 surgiu a partir do 4º e 5º dia de
aquecimento, o que indica a decomposição de hidroperóxidos em compostos carbonilicos (produtos secundários da oxidação).
Análise dos Componentes Principais (PCA) dos Óleos
Analisando o gráfico de scores (Figura 1) é possível observar que a amostra natural
encontra-se bem diferenciada em relação as demais à medida que as amostras eram
aquecidas em dias e horários alternados. Uma discriminação de 5 grupos é observada,
podendo dessa forma associar esse comportamento a oxidação das amostras com
o período de aquecimento. Apenas as amostras do 3º e 4º dia de aquecimento não
apresentaram separação, apresentando similaridade entre si. A oxidação lipídica
é um processo complexo que inicialmente forma os hidroperóxidos e mais tarde na
etapa secundária forma produtos como aldeídos cetonas, alcoóis, ácidos orgânicos e
compostos epóxidos.

Análise de Regressão Multivariada dos Espectros
A região de 1000 a 1500 cm-1 foi utilizada na construção do modelo de regressão, uma
vez que essa região apresenta alterações significativas na distribuição dos máximos de
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Figura 1: Gráfico de Scores para a PCA, construído a partir dos espectros das amostras
de óleo de babaçu submetidas ao processo de aquecimento.
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absorção (região de impressão digital). A Figura 2 mostra o gráfico da correlação entre
os valores previstos e os valores medidos do índice de peróxido.
Figura 2: Gráfico da correlação entre os valores previstos e os valores medidos do índice
de peróxido.

O modelo construído apresentou um valor de correlação igual a 0,98 e um RMSEP igual
a 4,62 (meq O2/Kg) para uma faixa de índice de peróxido compreendida entre 4,0 a 90,0
meq O2/Kg, indicando uma boa performance para a previsão de novas amostras. Além
disso, o modelo construído apresentou uma maior robustez quando comparado a outros trabalhos. Em estudos realizados por Wójcicki, Khmelinskii, Sikorski, Ewa Sikorska
(2015), por exemplo, a espectroscopia de infravermelho médio e próximo associadas a
calibração multivariada foi utilizada no estudo da oxidação de óleos comestíveis, onde
o valor de correlação encontrado foi igual a 0,70 e o RMSEP igual a 9,8 meq O2/Kg para
uma faixa de índice de peróxido compreendida entre 5,9 e 53,2 meq O2/Kg.

CONCLUSÃO
Percebeu-se que houve um aumento no valor do índice de peróxido com o tempo de exposição da amostra ao calor. Os espectros das amostras aquecidas apresentaram alterações espectrais em algumas regiões do espectro. O modelo construído para a realização
deste trabalho apresentou um valor de correlação igual a 0,98 e um RMSEP igual a 4,62
(meq O2/Kg) para uma faixa de índice de peróxido compreendida entre 4,0 a 90,0 meq
O2/Kg, indicando uma boa performance para a previsão de novas amostras.
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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento e a sobrevivência da ostra
nativa (Crassostrea gasar) em diferentes sistemas de cultivo (balsa e espinhel). O experimento foi conduzido no Estuario do Igarapé das Ostras em Raposa-MA. Nesta localidade
foram implantados os dois sistemas de cultivos. Quinzenalmente, foi realizada a biometria, o manejo das ostras e as variáveis ambientais. Quanto as variáveis biométricas, o
sistema de cultivo balsa e espinhel, registraram um crescimento médio diário de altura
da concha de 0,15mm e 0,17mm, respectivamente. A taxa de sobrevivência das ostras
chegou no final do cultivo a 75,67% no sistema balsa e 73,00% no sistema espinhel,
constatado que a sobrevivência maior no sistema de cultivo balsa. Neste estudo foi observado que os meses de maior precipitação pluviométrica se mostraram mais propício
para o crescimento das ostras, onde resgistrou-se uma maior disponibilidade de clorofila a e MPO, menor temperatura e salinidade. A clorofila a mostrou padrão inverso a
temperatura, já que obteve os valores máximos quando as temperaturas foram baixas
e os mínimos quando as temperaturas foram altas. A salinidade apresentou-se diretamente relacionada com a precipitação, onde o menor crescimento foi registrado no período com a salinidade elevada, oscilando de 37 a 38. Os resultados obtidos apontaram
sistema de cultivo flutuante espinhel como aquele que apresentou melhores taxas de
crescimento no decorrer do experimento, porém, a taxa de sobrevivência das ostras foi
mais satisfatória no sistema de cultivo flutuante balsa. No entanto, outros estudos experimentais serão necessários para corroborar estas afirmações.

Introdução
O cultivo de moluscos bivalves é uma atividade que pode ter grande alcance social e
econômico, beneficiando diversos setores da sociedade. Tal atividade gera empregos,
ajuda a fixar populações nativas litorâneas em seu ambiente tradicional e torna-se um
complemento de renda para pescadores artesanais (ROSA, 1997). Além de colaborar
para a preservação do meio ambiente e a manutenção dos estoques naturais.
Ao analisar os dados estatísticos referentes à produção de organismos aquáticos, podese confirmar que o estado do Maranhão ainda não apresenta índices representativos
apesar de ter clima tropical e áreas favoráveis para o desenvolvimento da Maricultura,
onde através de ações a nível institucional e governamental, seria possível fomentar o
desenvolvimento da aquicultura sustentável neste estado. Ao longo no litoral maranhense diversas famílias que vivem em situação precária sentem o esgotamento gradativo dos
bancos naturais de mariscos. Neste cenário, o cultivo de molusco apresenta-se como uma
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oportunidade para o desenvolvimento dessas comunidades além de ser uma ferramenta
para trazer e consolidar os princípios da sustentabilidade nestas áreas tanto exploradas.
O cultivo de ostras se desenvolve principalmente em ambientes estuarinos e regiões costeiras, onde podem ser empregados diferentes métodos de cultivo (espinhel, balsas, mesas
fixas, entre outros), cuja escolha dependerá das características e condições ambientais e
tradições locais (FAO, 2006). Segundo Maccacchero et al., (2007) as escolhas do sistema e
estruturas de cultivo e das práticas de manejo utilizados para uma determinada espécie
numa dada localidade, também pode garantir melhores resultados no crescimento e sobrevivência das ostras cultivadas e consequentemente aumentar a produtividade. Até o
presente momento, não se tem conhecimento, de trabalhos publicados que tenham investigado o efeito de sistemas de cultivo flutuantes sobre o crescimento e sobrevivência da
ostra nativa Crassostrea gasar no Brasil, principalmente para as condições presentes no
litoral maranhense. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência
de dois sistemas de cultivo flutuantes (balsa e espinhel) sobre o crescimento e sobrevivência de C. gasar cultivada na Ilha da ostra, município de Raposa, Maranhão, visando
contribuir com o desenvolvimento da ostreicultura no litoral maranhense.
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A área dos experimentos fica situada no Estuário do Igarapé das ostras, pertencente ao
município da Raposa - MA. Os juvenis de ostras da espécie Crassostrea gasar utilizada
neste experimento, foram obtidas através de coletores artificiais em sementeiro localizado na comunidade de Louro Sodré no município de Curuçá, Pará, Brasil. Posteriormente, foram levados para o Núcleo de Maricultura do Instituto Federal do Maranhão
-Campus São Luís Maracanã (NUMAR), onde foram aclimatadas à salinidade de 25%,
durante 24 horas, depois levadas ao local do experimento onde foram aclimatadas durante trinta dias, posteriormente, iniciou-se o experimento. As ostras foram armazenas
em lanternas de 5 andares, com a densidade de 75 ostra por andar (375 ostras/lanterna).
Três lanternas foram fixadas no sistema de cultivo flutuante balsa e outras três lanternas foram amarradas no sistema de cultivo espinhel. Durante o cultivo, quinzenalmente foi realizada a limpeza das estruturas de cultivo, submetendo as mesmas ao “castigo”
através da exposição do ar e sol durante 2 a 4 horas, para a eliminação de organismos
competidores, após a limpeza as ostras foram medidas (em mm) a altura, comprimento
e largura, com auxílio de um paquímetro com precisão de 0,1 mm, pesadas para determinação do peso vivo total (g) com a balança digital com precisão de três decimais e
contadas para determinar a taxa de mortalidade. Nestas amostragens foram coletados
50 animais de cada repetição, totalizando 150 ostras amostradas em cada tratamento.
O monitoramento do oxigênio dissolvido (mg L-1), pH, temperatura (°C), salinidade (‰)
(YSI Multiprobe 556MPS) e a transparência da água (cm) (disco de Secchi) foi realizado
quinzenalmente. Para clorofila a (mg m-3) e material particulado (fração orgânica e
inorgânica) em suspensão (mg L-1), coletou-se em cada ponto de coleta, dois litros de
água, os quais foram armazenados e transportados em caixa térmica até o laboratório.
Os dados de precipitação foram cedidos pelo Laboratório de geoprocessamento da Universidade Estadual do Maranhão. O teste t de Student foi empregado para comparar os
valores médios crescimento e sobrevivência das ostras, utilizando um α de 5%.

Resultados e Discussão
Os parâmetros analisados para o cultivo da ostra Crassostrea gasar em sistema flutuante (balsa e espinhel), verificou-se que o crescimento da altura e comprimento médio das
conchas foram significativamente superior para as ostras mantidas no sistema de cul-

tivo espinhel, em relação a largura da concha não houve diferença significativa entre
os tratamentos (Teste t, p>0,05). Nos sistemas de cultivo balsa e espinhel, registrou-se
crescimento médio diário da altura da concha de 0,15mm e 0,17mm, respectivamente
(Tabela 1). Estudos realizados por Pereira et al. (2001) com a espécie Crassostrea brasiliana (= C. gasar), em regiões estuarinas do estado de São Paulo, registraram crescimento diário para altura de concha de 0,17 mm e 0,07 mm, respectivamente. Já Funo et al.,
(2013) cultivando C. gasar na região estuarina do munícipio de Raposa - MA encontrou
crescimento de 0,17mm/dia. Assim verificamos que nossos resultados são promissores,
sobretudo os resultados obtidos para o sistema de cultivo espinhel.
Tabela 1: Parâmetros produtivos da ostra Crassostrea gasar cultivada em sistema de
cultivo flutuante (balsa e espinhel) no município de Raposa - MA
Altura
Balsa Espinhel
NOV.12 20,19
20,19
DEZ.12 22,16
22,74
JAN.13 25,41
26,44
FEV.13 31,82
33,44
MAR.13 38,50
40,77
Mês

Comprimento
Balsa Espinhel
16,17
16,17
17,91
18,63
20,00
20,65
24,47
25,97
30,79
31,66

Largura
Balsa Espinhel
6,88
6,88
7,00
7,27
10,38
10,57
12,62
13,94
17,29
17,23

Peso vivo
Balsa Espinhel
1,24
1,24
2,30
2,87
4,11
4,34
6,94
7,92
16,97
19,11

Sobrevivência
Balsa Espinhel
100
100
98,33
96,67
93,67
91,00
84,67
83,33
75,67
73,00

Durante o período experimental, foi observado que os meses de maior precipitação
pluviométrica se mostraram mais propício para o crescimento das ostras, uma vez que
nesse período foi registrada maior disponibilidade de alimento (clorofila a e MPO), menor temperatura e salinidade, conforme pode ser verificada na Tabela 2.
Tabela 2: Variáveis ambientais mensuradas durante o período experimental, município de Raposa - Maranhão.
Período Salinidade
NOV.12
DEZ.12
JAN.13
FEV.13
MAR.13

38
37
35
32
31

Precipitação Temperatura
MPO
MPI
Clorofila a
(mm)
(°C)
(mg.L-1) (mg.L-1) (mg. m-3)
0,4
29,5
5,7
24,1
5,81
7,6
29,5
6,9
25,6
8,91
61,8
29
8,9
30,1
10,9
296
28
18,4
45,7
18,1
264,2
28
13,9
49,3
17,38
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Quanto peso vivo observou-se que as ostras mantidas no sistema de cultivo espinhel
apresentaram no final do experimento ganho de peso significativamente maior (Teste t,
p>0,05), foi registrado um ganho de peso diário de 0,13g e 0,20g nos sistemas flutuantes
balsa e espinhel. Este resultado pode ser considerado promissor quando comparado
aos dados obtidos por Lopes et al. (2013), os quais cultivaram ostras em sistema de cultivo flutuante do tipo espinhel obtiveram ganho de peso diário de 0,12g e 0,7g para C.
gasar cultivadas em ambientes estuarinos e marinhos, respectivamente. Já no final do
experimento foi constatado que a sobrevivência foi significativamente maior no sistema de cultivo balsa (Teste t, p>0,05) chegando a 75,67% no sistema balsa e 73,00% no
sistema espinhel. No trabalho realizado por Modesto et al. (2010) encontraram sobrevivência final em três meses de cultivo de 44,6%, 27,6% e 16,6 % nas densidades de 250
ostras/m2, 500 ostras/m2 e 750 ostras/m2, respectivamente. Assim, verificamos que as
taxas de sobrevivência registradas neste estudo, tanto para balsa quanto para espinhel
são consideradas satisfatórias.
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Durante o período chuvoso foi registrada maior concentração de material particulado
inorgânico (MPI) na água. Segundo IMAI (1977) a quantidade de sedimento em suspensão é um fator limitante para a ostreicultura, pois afeta sua respiração e alimentação,
causando a redução ou total paralisação no ritmo de crescimento. Já a clorofila a mostrou padrão inverso a temperatura, já que obteve os valores máximos quando as temperaturas foram baixas e os mínimos quando as temperaturas foram altas, indicando estratificação da água, esse dado a está semelhante ao encontrado por Villarroel, Buitrago
& Lodeiros, 2004. Segundo Vilar, Tenório & Feitosa (2012) o nível mínimo da produção
primaria desejada é de 4 mg.m-3 de clorofila para Crassostrea gigas. Deste modo neste
trabalho com C. gasar apresenta níveis relativamente acima da produção mínima desejada. Quanto a salinidade apresentou-se diretamente relacionada com a precipitação,
uma vez que no período chuvoso deteve menor salinidade e no período seco maior salinidade. Logo, o menor crescimento foi registrado no período com salinidade elevada,
oscilando de 37 a 38. Segundo Lopes et al. (2013), durante 11 meses de cultivo, a ostra
Crassostrea gasar mostrou um crescimento satisfatório tanto em ambientes marinhos
(33,6‰) e estuarinos (29,3‰).
Durante o período experimental, observou-se uma intensa fixação de organismos indesejáveis fixados nas lanternas de cultivo, sobretudo as cracas, ascídios, macroalgas,
caranguejos e poliquetas. A presença de organismos indesejáveis ao cultivo (competidores, predadores e parasitas) deve ser observada com cautela, uma vez que estes impedem o desenvolvimento das ostras.

Conclusão
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Os resultados obtidos apontaram o sistema de cultivo flutuante espinhel como aquele
que apresentou melhores taxas de crescimento no decorrer do experimento, no entanto
a taxa de sobrevivência das ostras foi mais satisfatória no sistema de cultivo flutuante
balsa. Além disso, o período com maior precipitação pluviométrica, implicou em uma
maior disponibilidade de alimentos para as ostras. Além disso, esta variável associada
com a menor salinidade e temperatura favoreceu o maior crescimento e sobrevivência
das ostras cultivadas, apesar da maior disponibilidade de material particulado inorgânico nessa ocasião. No entanto, outros estudos experimentais serão necessários para
corroborar estas afirmações.
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Resumo
Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) compõem um grave problema de saúde
pública em nível mundial, levando à morte, milhares de pessoas a cada ano. Os microrganismos provocam alterações nos alimentos, tais como fermentação, putrefação, modificação na aparência ou pode simplesmente utilizá-los como veículo de disseminação
de doenças e são responsáveis pela maioria dos casos de DTAs. A escassez de pesquisas
acerca do uso de tecnologias aplicadas no controle e segurança dos alimentos constituise em um dos fatores limitantes na redução do número de enfermidades ocasionadas
pelo consumo de alimentos contaminados. Com base no exposto, o presente trabalho
partiu do objetivo de criação uma base de dados de características físico químicas e
microbiológicas de frutas e hortaliças que será utilizada por um sistema imunológico
artificial aplicado no controle de qualidade (inocuidade) dos alimentos. A base de dados
com características que definem a qualidade de frutas e hortaliças proposta neste estudo futuramente poderá ser usada como referência para os produtores e consumidores,
bem como oferecer experiências aos alunos do IFMA na área de segurança alimentar.
Este estudo é parte integrante de um projeto maior que visa implementar um sistema
que auxilie na segurança dos alimentos, por meio do uso de modelos computacionais
baseados em Sistemas Imunológicos Artificiais (SIA). Com o uso do sistema, tanto especialistas como produtores e consumidores poderão detectar e, dessa forma, prevenir intoxicações e infecções produzidas pela ingestão de alimentos contaminados, bem como
permitir o controle da transmissão de doenças ocasionadas por alimentos.

Introdução
Segundo a Resolução nº12 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos
(CNNPA), os frutos e as hortaliças seguem condições para se tornar próprias para o
consumo; As frutas e hortaliças devem ser frescas no caso do consumo in natura, terem
atingido o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades, apresentarem grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo rápido ou depois
de um certo período de armazenamento.
A produção de frutas e hortaliças envolve uma série de etapas, desde a escolha do material propagativo até a comercialização do produto final, na forma fresca ou processada.
Em cada uma dessas etapas existe a possibilidade de contaminação química, física e
microbiológica que pode potencialmente fazer mal à saúde do consumidor. Da mesma
maneira que os alimentos funcionais trazem benefícios à saúde, vários surtos de doenças alimentares têm sido relatados, inclusive surtos de E. coli O157:H7 em alface, que
aumentaram a preocupação sobre a segurança potencial de hortaliças in natura (Park
et al., 2004; Jane et al., 2008).
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Desta forma, por meio deste presente trabalho, está catalogado, na forma de uma base
de dados, um conjunto de características (aqui chamados de atributos) que possam ser
utilizados para diagnosticar se as frutas e hortaliças estão livres de contaminação, ou
seja, próprias para o consumo de forma in natura.
A base de dados de características de frutas e hortaliças saudáveis e não saudáveis proposto neste trabalho poderá ser usado como referência para os produtores e consumidores, bem como oferecer experiências aos alunos do IFMA na área de segurança
alimentar. Este trabalho é parte integrante de um projeto maior que está sendo desenvolvido, que visa implementar um sistema que auxilie na segurança dos alimentos, por
meio do uso de modelos computacionais baseados em Sistemas Imunológicos Artificiais
(SIA). Com o uso do sistema, tanto especialistas, como produtores e consumidores poderão detectar e prevenir intoxicações e infecções e assim, permitir o controle da transmissão de doenças ocasionadas por alimentos.

Metodologia
A metodologia que foi utilizada neste trabalho foi:
Realizar levantamento bibliográfico sobre as características físico-químicas e microbiológicas que definem a inocuidade de frutas e hortaliças;
Escolher quais frutas e hortaliças que farão parte da base de dados;
Pesquisar sobre os valores de referência recomendados pelas legislações nacionais vigentes;
Criar a base de dados de características físico-químicas e microbiológicas de frutas e
hortaliças;
Formatar características, na forma de atributos, de acordo com o padrão exigido pelo
sistema que está sendo desenvolvido.

Resultados e Discussão
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Os frutos e as hortaliças escolhidos foram: banana, caju, tomate e pimentão. Foram
construídas quatro bases de dados referente a cada fruto e hortaliça.
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A construção das bases de dados levou em consideração os valores de referências recomendados pelas legislações nacionais vigentes e encontrados na literatura científica e
com isso foram definidas as características (atributos) mais relevantes para identificar
se a fruta ou a hortaliça está própria para o consumo.
Na base de dados da fruta banana constam 253 casos, contendo 15 atributos a saber:
Atributo físico: casca, comprimento, diâmetro, peso.
Atributo químico: pH, sólidos solúveis, acidez, açucares totais, açucares não redutores,
amido, umidade, tanino.
Atributo microbiológico: coliforme fecal a 45°C, salmonela.
Atributo de resíduo de agrotóxico: glifosato.
Na base de dados do caju foram realizados 251 casos e utilizados 31 atributos são eles:
Atributo físico: peso, diâmetro, comprimento.

Atributo químico: umidade, cinzas, proteínas, sólidos solúveis, extrato etéreo, cinzas,
açucares
redutores, açucares não redutores, açucares totais, amido, cálcio, sódio,
silício, manganês, magnésio, fósforo, ferro, ácido ascórbico, pH, acidez total, glicídios,
tiamina, riboflavina, niacina.
Atributo microbiológico: coliforme fecal a 45°C, salmonela.
Na base de dados do tomate foram realizados 249 casos e utilizados 16 atributos são eles:
Atributo físico: casca, coloração, formato.
Atributo químico: água, hidrato de carbono, gorduras, proteínas, cinzas, fósforo, ferro,
sódio, potássio.
Atributo microbiológico: coliforme fecal a 45°C, salmonela.
Atributo de residuo de agrotóxico: acefato, metamidofós.
A base de dados do pimentão contém 234 casos, com 13 atributos comentados a seguir:
Atributo físico: formato, coloração.
Atributo químico: hidrato de carbono, fibras, cinzas, cálcio, fósforo, ferro, sódio, potássio.
Atributo microbiológico: coliforme fecal a 45°C, Salmonela.
Atributo de resíduo de agrotóxico: acefato.
Existem diversas espécies de banana, caju, tomate, pimentão, então para encontrar os
valores de cada atributo foi extraída uma média dos valores presentes na literatura
de cada espécie. Com isso, a Tabela 1 ilustra um exemplo da base de dados referente a
frutos e hortaliças. Neste exemplo têm-se onze atributos relevantes para quantificar e
qualificar o alimento.
Tabela 1: Exemplo de base de dados de características para fruto e hortaliça.

Fruto

Banana

Químico

Microbiológico

VI

17,124

3,64

100,76

4,45

22,80

0,59

0,02

Própria
para o
consumo?
Sim

I

8

1

50

5,15

4,80

0,21

555

Ausência

0,04

Não

V

15

2,5

98,02

4

21

0,4

445

Ausência

0,01

Sim

II

10

5

50,03

6

7

0,10

560

Presente

0,05

Não

III

13

3

20,01

5,11

8

0,20

543

Ausência

0,10

Não

VII

17

3,6

100,2

3,5

22,9

0,57

567

Ausência

0,08

Não
Não

Casca Comprimento Diâmetro

Peso

pH

Sólidos
solúveis

Acidez
Total

Coliforme
Fecal a
Salmonela
45°C
500
Ausência

Resíduo de
Agrotóxico
Glifosato

IV

16,3

2,8

85,14

4,3

20,3

0,60

487

Ausência

0,01

II

11,65

1,5

32,1

5,75

3,87

0,36

543

Ausência

0,11

Sim

V

15,78

3,58

99,5

3,7

22,5

0,52

312

Ausência

0,02

Não

VI

17,1

3,63

97,5

3,46

22,78

0,45

303

Ausência

0,0

Sim

Físico

Químico

Hortaliça

Casca

Sódio

Água

Tomate

III
I
II
III
II
III
III
II
II
II

3
1,2
2,55
3,1
1,18
2,99
2,90
2,78
1,18
1,12

94
50
95
90
43
41,12
91
93,35
48,98
50,16

Proteínas Cinzas Potássio
1,0
0,4
0,9
1,1
0,39
0,33
0,90
0,98
0,32
0,34

0,3
1,0
0,23
0,32
0,97
0,90
0,29
0,23
0,94
0,9

244
100
239,6
245
98
93
240
242
94
98

Microbiológico

Resíduo de Agrotóxico

Coliforme
Salmonela
fecal

Acefato Metamidofós

200
400
100
500
150
164
402
199
192
170

Ausência
Ausência
Ausência
Presença
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência

0,5
0,6
0,43
0,56
0,49
0,59
0,45
0,21
0,41
0,59

0,5
0,7
0,32
0,66
0,44
0,32
0,30
0,33
0,43
0,69

Própria
para o
consumo?
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
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De acordo com a Tabela 1, em que consta o atributo físico casca e o atributo resíduo
de agrotóxico não foi necessário ser tirado a média, pois na literatura científica e na
legislação já se encontra de forma geral. No caso do atributo microbiológico coliforme
fecal, os valores encontrados foram transformados para forma decimal.
Dessa forma, os dados encontrados que fizeram parte da base de dados ajudaram de
forma real e rápida obter o resultado se o fruto ou a hortaliça está própria para o consumo, não precisando recorrer a outros métodos.

Conclusão
A segurança dos alimentos é um assunto amplante discutido nos dias atuais, pois ainda é possível ver alimentos contaminados sendo comercializados e que, provalmente,
acarretarão uma doença a quem os está consumindo.
Existem poucas tecnologias voltadas para a área de segurança dos alimentos que possibilite verificar se o alimento está livre de contaminação física, química e microbiológica, facilitando, assim, o aumento de casos de intoxicação e infeccão alimentar.
Portanto, a base de dados contruída pode servir de referência, além de facilitar o trabalho de produtores e ajudar os consumidores a comprar produtos de qualidade.
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Os biscoitos tipo salgadinhos à base de cereais ou grãos contêm baixo teor em proteínas,
ricos em lipídeos, considerados produtos pouco nutritivos. Objetivou-se com esta pesquisa estudar o comportamento de expansão da estrutura da massa até a formação dos
biscoitos tipo keropok nas diferentes proporções de carne mecanicamente separada do
peixe Tibiro nas formulações, bem como determinar e avaliar as propriedades físicoquímicas e nutricionais dos biscoitos elaborados. Sua elaboração foi realizada a partir
da mistura da fécula da mandioca com a CMS do peixe (0%, 10%, 20%, 30% e 40%), óleo
e especiarias (sal, açúcar e monoglutamatomonosodico).Após serem escaldados, cozidos
e resfriados, a massa passou-se pelo procedimento de corte precedido de fatias e logo
após colocou-se para secar numa estufa até obter umidade 10%. O experimento foi realizado no laboratório de Química e Bebidas do IFMA São Luís - Campus Maracanã. Na determinação da composição centesimal os valores encontrados corresponderam respectivamente: 4,64%, 6,69%, 5,84%, 7,61% e 7,80% para umidade; 2,2%, 2,84%, 2,66%, 2,66%,
2,52% e 3.09% para cinzas; 0,02%, 7,81%, 8,41%, 7,75%, 15,19% para proteínas; 48,81%,
51,03%, 32,03% e 35.71% para lipídios; 29,73, 31,53, 41,43, 50,09 e 38.2 para carboidratos
e 558,29,616,63 574,03, 519,63 e 534.99kcal/g para valor energético e os valores obtidos
para as variáveis dependentes foram: 18%, 28,07%, 35,84%, 46,29% e 32,6% para expansão linear; 45%, 50%, 11,11%, 4,87% e 13,63% para absorção de óleo e 0,040%, 0,046%,
0,029%, 0,028 e 0,038% para bulk densidade. A pesquisa apontou que o biscoito a partir
do pescado tibiro (Oligoplites palometa) tem potencial para auxiliar no combate a desnutrição e Mediante a caracterização físico-química comprovou-se que o biscoito faz
um diferencial muito importante nutricionalmente e pode ser inserido na alimentação.
Palavras-chave: Biscoito tipo keropok; CMS de peixe; propriedades físico-quimicas;

Introdução
Os produtos á base de pescado são considerados alimentos com alto valor nutritivo
apresentando proteínas com digestibilidade em torno de 90%, além de serem fontes de
cálcio, ácidos graxos insaturados e vitaminas do complexo B (KIRSCHNIK,2007).Geralmente, os biscoitos tipo salgadinhos são elaborados a base de cereais ou grãos, contêm
baixo teor em proteínas, ricos em lipídeos sendo considerados pouco nutritivos.As proteínas são responsáveis pela construção e reparação dos tecidos musculares. O biscoito
do tipo “keropok” é pouco conhecido no Brasil, e não há venda e produção desse biscoito no país. Keropok é um biscoito crocante muito consumido nos países do Sudeste
da Ásia. (NURUL et al., 2009; TAEWEE, 2011). Ao se falar em proteínas do pescado, três
distintos pontos de abordagem podem ser feitos, todos eles com grande importância
- aspectos nutricionais, aspectos de deterioração / conservação e aspectos industriais.
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Com relação à quantidade e qualidade das proteínas do pescado, pode-se dizer que esta
carne, é excelente fonte protéica, considerando uma variação entre as espécies, o teor é
sempre alto, da ordem de 15 a 25%. (OETTERER, 2012).
As proteínas do peixe têm como propriedades funcionais proporcionar viscosidade, gelatinização e texturização.A desnaturação térmica aumenta a quantidade de água ligada à proteína, formando uma estrutura tridimensional capaz de reter as moléculas de
água e formar o gel (NURUL et al., 2009).

Metodologia
Para a elaboração deste trabalho conduziu-se os experimentos no laboratório de Panificação do setor Agroindústria e as analises físico-químicas no Laboratório de QuímicaIFMA Campus São Luís - Maracanã no período compreendido entre os meses de setembro de 2014 a julho de 2015. Os peixes Tibiro (Oligoplites palometa) foram adquiridos no
mercado do peixe do Município de São José de Ribamar, Maranhão.
Os peixes Tibiro foram-se devidamente limpos, decapitados, eviscerados, picados e moidos na obtenção da carne mecanicamente separada. Sua elaboração foi realizada a partir da mistura da fécula da mandioca com a CMS do peixe (0%, 10%, 20%, 30% e 40%),
óleo e especiarias (sal, açúcar e monoglutamatomonosodico).Após serem escaldados,
cozidos e resfriados, a massa passou-se pelo procedimento de corte precedido de fatias
e logo após colocou-se para secar numa estufa até obter umidade 10%.Fritou-se o produto seco em óleo vegetal a 200 °C por 10-20 segundos.
Determinou -se a composição centecimal de cada formulação do biscoito tipo keropok
logo após a fritura, em triplicata seguindo as metodologias descritas no Instituto Adolfo
Lutz (IAL, 2008) e as variáveis dependentes como: bulk densidade através das medições das dimensões reais dos extrudados e expansão linear de percentagem segundo o
metodologia descrito por NOORAKMAR et al. (2012) e absorção de óleo segundo a metodologia descrita pelo Nurul et al. (2009).

Resultados e Discussão
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Tabela 1: composição do biscoito tipo keropok frito com diferentes concentrações de
Carne Mecanicamente separada.
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Quantidade
de CMS no
biscoito (%)

Umidade
(%)

Cinzas
(%)

Proteínas
(%)

Lipideos
(%)

0% de CMS
de pescado

4,64±2,1

2,25±1,4

0,02±6,3

48,81±1,02

29,73

558,29

2,84±1,4

7,81±5,8

51,03±0,8

31,53

616,63

10% de CMS
de pescado

6,79±2,0

Valor
Carboidratos energético
(kcal/g)

20% de CMS
de pescado

5,87±2,2

2,66±1,4

8,41±5,9

41,63±1,2

41,43

574,03

30% de CMS
de pescado

7,61±2,2

2,52±1,4

7,75±5,9

32,03±1,4

50,09

519,63

40% de CMS
de pescado

7,80±2,0

3,09±1,9

15,19±5,5

35,71±1,4

38,21

534,99

Tabela 2: Expansão linear, Absorção de óleo e Bulk densidade.

Quantidade de CMS
Expansão Linear (%) Absorção de óleo (%) Bulk densidade (%)
no biscoito (%)
0% de CMS de
pescado

18

45

0,040

10% de CMS de
pescado

28,07

50

0,046

20% de CMS de
pescado

35,84

11,11

0,029

30% de CMS de
pescado

46,29

4,87

0,028

40% de CMS de
pescado

32,6

13,63

0,038

Na análise de umidade para o biscoito frito encontrou-se valores que nos permite perceber que o processo de fritura ao qual foi submetido não foi satisfatório, uma vez que
se torna dificultosa a eliminação das moléculas da água que ficam aderidas a carne do
pescado fazendo com que não possam ser expelidas na aplicação da metodologia.
Os valores das cinzas se aproximam dos valores encontrados por Cortez neto (2014) que
trabalhou com as características físico-químicas e sensoriais do biscoito com cms de
tilapia no qual encontrou 2,69% de resíduo mineral, enquanto nesse trabalho os valores
corresponderam a 2,2%, 2,84%, 2,66%, 2,52% e 3.09%, 3,09% de resíduo.

Percebe-se que a absorção de lipídeos superou os 25% do peso total do produto. Tais
resultados evidenciam a necessidade de utilização de outros meios de aquecimento que
levem à expansão esperada, sem, no entanto causarem um aumento exagerado do conteúdo lipídico, o que pode ser observado nos valores acima.
Os resultados para carboidratos encontram-se abaixo do que foi encontrado por Cortez
Neto et.al (2014). Baseado na pesquisa de Nurul (2009) acredita-se que a cms de pescado
tem influência na composição nutricional do produto sendo este mais energético e bastante significativo na elaboração do biscoito o torna benéfico para a saúde.
No que diz respeito às variáveis dependentes nas quais contituem em determinar a expansão línear, a bulk densidade e a absorção de óleo, fica evidente que na formulação
com apenas dez por cento de carne mecanicamente separada obteve uma absorção de
óleo maior que as outras uma vez que acredita-se que isso se deve a superfície de contato do biscoito ter sido bem menor que as outras no momento da fritura implicando
dizer que quanto maior a superfície de contato do meu alimento com óleo utilizado na
fritura do mesmo menor será sua absorção.
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Diante do exposto na tabela acima encontrou-se valores de proteínas considerado nutricionalmente elevado. É importante salientar que para o Codex Alimentarius (CAC,
2001), o biscoito elaborado nesta pesquisa com esse teor de proteínas atenderia ao requisito de qualidade no qual determina no mínimo 12% de protéinas. Este produto em
termos de legalização encontra-se encaixado no codex Alimentarius, que define o produto gallettas de pescado, como resultado final de mescla de carne de pescado e amido
submetido à cozimento, embutimento, fatiamento e secagem.
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Conclusão
A pesquisa apontou que o produto elaborado a partir do pescado Tibiro (Oligoplitespalometa) tem potencial para auxiliar no combate a desnutrição e Mediante a caracterização físico-química pode-se comprovar que esse biscoito adicionado à carne do pescado
faz um diferencial muito importante agregando valor ao produto e nutrientes de alto
valor biológico essências para o organismo.
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Resumo
O presente estudo teve por objetivo coletar e identificar as espécies de macrófitas aquáticas presentes na lagoa. Para a identificação dos táxons ocorrentes na Lagoa do Gira
Mundo, Barreirinhas - MA, foram coletados e prensados representantes de cada espécie.
O material, após identificado, foi incluído ao acervo de Herbário Rosa Mochel (SLUI).
Foram identificadas 11 espécies de macrófitas aquáticas, distribuídas em 10 famílias. O
Número de espécies encontradas corrobora com os de outras áreas estudadas. Anfíbias
e Emersas representam as macrófitas mais significativas na lagoa do Gira Mundo, Barreirinhas, MA. Cobertura Univegetal de S. auriculata pode ter relação com a antropização sofrida pela lagoa.
Palavras–chave: Hidrófitas, Ambiente Lêntico e Inventário.

Introdução

No Estado do Maranhão há uma lacuna sobre o conhecimento da ocorrência das macrófitas aquáticas na literatura especializada, portanto, no intuito de conhecer os fatores que levam à situação atual em que se encontra a Lagoa Gira Mundo, e visando ao
conhecimento das espécies de macrófitas ocorrentes no Estado, este trabalho teve como
objetivo realizar o levantamento florístico das espécies ocorrentes na Lagoa do povoado
Gira Mundo, Barreirinhas, MA.

Metodologia
O estudo foi realizado na lagoa do povoado Gira Mundo, localizada na zona rural pertencente ao município de Barreirinhas-MA, local de clima equatorial ao ano inteiro com
períodos de chuva variante e coordenadas S 03º 00 757’ W 042º 51 673’, possui grande
variabilidade de vegetações com a predominância da família Arecaceae (Fig.1).
Para a identificação dos táxons ocorrentes na lagoa do Gira Mundo, Barreirinhas, MA,
foram coletados prensados representantes de cada espécie encontrada em três tempos,
T1 (24 de abril de 2015), T2 (11 de junho de 2015), T3 (12 de novembro de 2015). O material, após identificação, foi herborizado e as exsicatas foram incorporadas ao acervo de
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As macrófitas aquáticas são vegetais visíveis a olho desarmado, e as partes fotossintetizantes estão permanentemente ativas ou ativas por diversos meses, em todos os anos;
total ou parcialmente submersas em água doce, ou ainda flutuantes (Cook, 1996). Os
estudos sobre a biologia destes grupos de vegetais têm sido negligenciados no âmbito
das pesquisas limnológicas (Esteves, 1998), sendo que muitos dos que já foram feitos até
agora abordaram a composição florística das macrófitas aquáticas em diferentes corpos d’água ocorrentes principalmente nas regiões Centro-Oeste, Sul, e especialmente no
Sudeste. O levantamento florístico torna-se de suma importância na produção científica
brasileira sobre macrófitas aquáticas, pois contribuem para a quantificação da biodiversidade de nossos ecossistemas aquáticos (Silva, 2011).
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Herbário Rosa Mochel - SLUI da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA.
As espécies coletadas foram classificadas de acordo com o seu grupo ecológico como macrófitas emergentes, com folhas flutuantes, submersas enraizadas, submersas livres, flutuantes livres, anfíbias e epífitas de acordo com Cook (1974), Pedralli (1990) e Esteves (1998).
Com base em Accioly (1992) a frequência de ocorrência foi calculada em função do
número de Coletas em que o táxon ocorreu, em relação ao número total de coletas realizadas, com o resultado em percentagem. As espécies foram classificadas nas seguintes
categorias: muito frequentes: > 85%; freqüentes: < 85% - > 50%; pouco freqüentes: < 50%
- > 15%; e Raras: < 15%.

Fig. 1: Lagoa do Gira Mundo, Barreirinhas, MA (S 03º 00 757’ W 042º 51 673’).

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Resultados e Discussão

124

Foram identificados 11 espécies de macrófitas aquáticas, distribuídas em 10 famílias:
Aeschynomane sensitiva Rudd; Cabomba aquática Aubl.; Commellina difusa Burm.f.,Fl;
Eleocharis interstincta (Vahl) R. & S; Hypoxis ereta L.; Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H.
Hara; Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven; Salvinia auriculata Aubl.; Urena lobata L.;
Urospatha sagittifolia (Rudge) Schott e Utricularia gibba L. (Tabela 1). As espécies encontradas são frequentemente citadas como macrófitas aquáticas comuns tanto em ambiente natural (Pivari et al, 2008) quanto em reservatórios (Lima et al, 2011).
Durante todo o período de coletas S. auriculata apresentou uma cobertura monótona na
superfície da lagoa, recuperando a sua cobertura mesmo quando os moradores promoveram a limpeza do corpo de água retirando mecanicamente as macrófitas presentes.
A cobertura univegetal de S. auriculata pode estar relacionada com o nível de impacto
sofrido pela lagoa, pois, segundo Barbosa & Gentil (2009) uma densa colonização de
macrófitas aquáticas frequentemente é provocada pela alteração das características da
água circundante.
U. gibba apresentou uma população consistente por toda a extensão da lagoa sendo
sempre encontrada em associação com S. auriculata ou com outras macrófitas flutuan-

tes como C. aquática. O gênero Utricularia é composto de espécies carnívoras que apresenta utrículos e é sempre referida como frequente em ambientes lênticos (Rodrigues,
2011; Meyer & Franceschinelli, 2011).
Tabela 1. Espécies coletadas na Lagoa do Gira Mundo em Barreirinhas-MA. x: presença;
-: ausência; *: em tombamento
Espécie

Família

T1 T2 T3

Grupo
Ecológico

Registro
SLUI

Aeschynomane sensitiva Rudd

Fabaceae

x

x

x

Anfíbia

*

Cabomba aquática Aubl.

Cabombaceae

x

x

x

Submersa
fixa

4335

Commelina diffusa Burm. f., Fl

Commelinaceae

x

x

x

Emersa

4340

Eleocharis interstincta (Vahl) R. & S

Cyperaceae

-

x

x

Emersa

*

Hypoxis ereta L.

Hypoxidaceae

-

x

x

Emersa

*

x

x

x

Anfíbia

4336

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven Onagraceae
Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H. Hara

Onagraceae

Salvinia auriculataAubl.

Salviniaceae

x

x

x

Flutuante

4337

Urena lobata L.

Malvaceae

x

x

x

Anfíbia

4338

Urospatha sagittifolia (Rudge) Schott

Araceae

-

x

x

Emersa

*

x

Submersa
fixa

4339

Utricularia gibba L.

Lentibulareaceae

x

x

x

x

x

Anfíbia

*

Todas as espécies encontradas apresentaram uma elevada frequência de ocorrência
com destaque para C. aquática, C. diffusa, e para o gênero Ludwigia que usualmente são
referidos como táxons de elevada frequência nos diversos trabalhos sobre macrófitas
(Pivari et al., 2008; Lima et al., 2011; Rodrigues, 2011) (Tabela 2).

Espécies
Frequência de Ocorrência
Aeschynomane sensitiva Rudd
100%
Cabomba aquática Aubl.
100%
Commelina diffusa Burm.f., Fl
100%
Eleocharis interstincta (Vahl) R. & S
66%
Hypoxis ereta L.
66%
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven
100%
Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H. Hara
100%
Salvinia auriculata Aubl.
100%
Urena lobata L.
100%
Urospatha sagittifolia (Rudge) Schott
66%
Utricularia gibba L.
100%

Categoria
Muito Frequente
Muito Frequente
Muito Frequente
Frequente
Frequente
Muito Frequente
Muito Frequente
Muito Frequente
Muito Frequente
Frequente
Muito Frequente

As macrófitas anfíbias e emersas encontradas representaram os grupos ecológicos mais
frequentes na lagoa do Gira Mundo e corresponderam a outros estudos que observaram estes mesmos grupos ecológicos como sendo os mais representativos nas demais
áreas estudadas. Esta representação elevada destes grupos ecológicos pode significar
uma resposta ao ambiente, como também a cobertura univegetal de S. auriculata, uma
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Tabela 2: Frequência de ocorrência das espécies coletadas na lagoa do Gira Mundo em
Barreirinhas-MA.
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vez que Kafer et al, 2011 indica que a cobertura monótona de uma espécie flutuante
pode limitar a penetração de luz no corpo de água, limitando o desenvolvimento de
espécies submersas (Fig. 2).

Fig. 2: Grupos ecológicos das espécies de macrófitas coletadas na lagoa do Gira
Mundo em Barreirinhas-MA (%).

Conclusão
O Número de espécies encontradas corrobora com os de outras áreas estudadas. Anfíbias e Emersas representam as macrófitas mais significativas na lagoa do Gira Mundo,
Barreirinhas, MA. Cobertura Univegetal de S. auriculata pode ter relação com a antropização sofrida pela lagoa.
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Resumo
Os sistemas de produção e de transformação da raiz de mandioca apresentam uma
vasta diversidade tecnológica, diversificando-se entre pequenos cultivos em quintal, à
produção tradicional dos pequenos agricultores do Nordeste e regiões Amazônicas até
as produções em larga escala das farinheiras da região Sul do Brasil, que utilizam a
colheita semi-mecanizada. No estado do Maranhão, uma parcela significativa da população é essencialmente rural e ainda existe uma carência de alternativas tecnológicas
adequadas às condições socioeconômicas dos agricultores familiares. Desta forma, o
processamento da mandioca se dá às custas de métodos ineficientes na produção agropecuária. O local do estudo é a Comunidade Quilombola Santa Rosa dos Pretos, situada no município de Itapecuru-Mirim - MA, com área de 7.316,5112 hectares, com 326
famílias. Os métodos utilizados nesta investigação se deram conforme metodologia da
pesquisa etnográfica, através da realização de entrevistas informais e observação das
atividades “in loco” com anotações em caderneta de campo além de pesquisa documental. A pesquisa a campo foi realizada em uma das sete casas de farinha da comunidade,
sendo as informações coletadas por meio de visitas a comunidade nos dias onde a casa
de farinha estava em pleno processo de produção da farinha de mandioca. A produção
de farinha na comunidade quilombola Santa Rosa dos Pretos necessita de adequações,
pois o modo de produção atual está comprometendo a produtividade da farinha de
mandioca, a qualidade de vida dos trabalhadores e a proteção do meio ambiente.

Introdução
A farinha de mandioca é definida como o produto da industrialização das raízes oriundas de plantas da família Euphorbiaceae, gênero Manihot, submetida a processo tecnológico adequado de fabricação e beneficiamento.
De acordo com o IBGE (2014), a produção da raiz de mandioca (Manihot esculenta
Crantz) no Brasil na Safra 2013/2014 foi de 23.375,2 toneladas sendo a produção do Nordeste de 6.291,2 toneladas. Onde se destacam os estados da Bahia e do Maranhão com os
maiores índices de produção, com respectivamente 2.472 toneladas e 1.622,3 toneladas
de raiz de mandioca.
No estado do Maranhão, essa produção se dá basicamente por meio da agricultura familiar. A agricultura familiar representa uma unidade de produção agrícola onde a
propriedade e o trabalho estão fortemente ligados à família, cujo alimento produzido
para consumo interno está nas culturas de ciclo anual, como a mandioca.
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Palavras–chave: Manihot esculenta; agroindústria; comunidade tradicional.
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Segundo Barros et al. (2002), 68% da raiz processada pela indústria advém de produtores com menos de 12 hectares; outros 20% são fornecidos por produtores que cultivam
entre 12 e 70 hectares; e apenas 12% vem de lavouras de mais de 70 ha.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário (2014) aponta que a agricultura familiar é
responsável por 83,16% de toda a produção de mandioca brasileira. A importância da
mandioca na agricultura familiar vai além da alimentação. Nas comunidades quilombolas, a produção e o processamento dessa raiz é cultural.
Os sistemas de produção e de transformação da raiz de mandioca apresentam uma
vasta diversidade tecnológica, diversificando-se entre pequenos cultivos em quintal, à
produção tradicional dos pequenos agricultores do Nordeste e regiões Amazônicas até
as produções em larga escala das farinheiras da região Sul do Brasil, que utilizam a colheita semi-mecanizada.
No estado do Maranhão uma parcela significativa da população é essencialmente rural, e ainda existe uma carência de alternativas tecnológicas adequadas às condições
socioeconômicas dos agricultores familiares, assim o processamento da mandioca se
dá às custas de métodos ineficientes na produção agropecuária. Fontes et al. (1999),
menciona que os produtores rurais possuem o conhecimento prático da fabricação da
farinha de mandioca, no entanto, é perceptível que a maioria deles desconhece ou não
leva em consideração alguns cuidados que proporcionam o aumento do rendimento e a
melhoria da qualidade da farinha produzida.
Considerando-se que a comunidade quilombola Santa Rosa dos Pretos produz uma considerável quantidade de farinha e que essa produção é uma das principais fontes de
renda da mesma, esta pesquisa torna-se relevante a medida que permitirá subsidiar
decisões políticas e técnicas direcionadas à melhoria do setor mandioqueiro e das condições de vida das pessoas envolvidas. Além disso, será uma ferramenta a ser utilizada
com a finalidade de aumentar a produtividade da mandioca na região, o que depende
do uso adequado de técnicas agronômicas disponíveis. Para isso, é de grande importância que se conheça o sistema de produção utilizado.
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Diante das exposições acima, este trabalho teve como objetivo caracterizar o sistema de
produção de farinha de mandioca em uma comunidade rural quilombola, localizada
em Itapecuru-Mirim - Maranhão.
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Metodologia
A área escolhida para estudo é a Comunidade Quilombola Santa Rosa dos Pretos com
área de 7.316,5112 hectares, com 326 famílias – reconhecida como comunidade remanescente de quilombo por meio da Portaria/Incra/Nº 355, de 10.07.2014, publicada no
DOU de 11.07.2014. (INCRA, 2014).
O território encontra-se no município de Itapecuru-Mirim, no estado do Maranhão (Figura 1), tendo como sua principal fonte de renda o cultivo da mandioca e posterior
processamento para fabricação de farinha em sete casas de farinha distribuídas pela
comunidade. Este processamento é essencialmente artesanal. O principal produto resultante do processamento da raiz de mandioca na comunidade é a farinha de mandioca, sendo utilizada tanto para consumo próprio, como também para comercialização.

Figura 1: Mapa de localização do território da comunidade quilombola Santa Rosa dos
Pretos (SGR- SIRGAS 2000- Zona 23s MC: 45º WG), escala: 1:10000000.Org: ARAUJO, 2015.
Fonte: IBGE e INCRA.
Os métodos utilizados nesta investigação se deram conforme metodologia da pesquisa
etnográfica, através da realização de entrevistas informais e observação das atividades
“in loco” com anotações em caderneta de campo além de pesquisa documental.

O trabalho de campo foi realizado no período de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014.
Os dados secundários foram obtidos através de levantamento bibliográfico realizado
sobre a temática.

Resultados e Discussões
As casas de forno da comunidade quilombola Santa Rosa dos Pretos pertencem a cada
morador onde o forno está localizado, no total são sete, no entanto, todos da comunidade tem acesso e direito ao uso, sendo responsabilidade de todos a manutenção e
também fazer os devidos reparos. Toda produção alcançada é dividida igualitariamente
entre todos os membros da comunidade que participaram do processo de produção de
alguma forma.
Os farináceos que são fabricados em maior quantidade na comunidade são: a farinha
d’água e a farinha seca. As etapas do processo de produção da farinha se dão da forma
que segue:
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A pesquisa a campo foi realizada em uma das sete casas de farinha da comunidade,
sendo as informações registradas e coletadas através de fotografias em visitas a comunidade nos dias onde a casa de farinha estava em pleno processo de produção.
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Lavagem e descascamento: a preparação da farinha inicia-se com a limpeza das raízes,
onde as mesmas são lavadas para eliminação da terra que está aderida na casca e depois as raízes são descascadas, a fim de eliminar as fibras e parte do ácido cianídrico.
Vale ressaltar que na produção da farinha seca, a raiz da mandioca fica disposta em
tanques com água por um dia e na produção da farinha d’água as raízes ficam submersas por três dias, também em tanques com água. Essa etapa é realizada por mulheres
e homens da comunidade. Sentados na área externa das casas de farinha, utilizam de
facas afiadas ou raspador.
Ralamento: após serem limpas e descascadas, as raízes são colocadas no ralador, atividade normalmente realizada pelas mulheres, cabendo aos homens proceder ao trabalho de ralação, que é semi-mecanizado, através do conjunto caititu. Posteriormente,
a massa aquosa resultado do processo de ralação é colocada em sacos de náilon, que
ficam posicionados abaixo do caititu (Figura 2 ).

Figura 2: Descascamento manual e Ralamento (conjunto caititu).
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Prensagem: depois de ralada, e colocada nos sacos de náilon a massa é levada a prensa
manual de madeira, onde será prensada. Para que haja maior pressão sobre a massa
são utilizados blocos de concreto aumentando dessa forma o peso para maior equilíbrio
da peça de madeira que compõe a prensa. Esta fará a pressão necessária para redução
de volume, esse processo é feito exclusivamente pelos homens (Figura 3). A prensagem
é realizada para que haja a redução da umidade na massa – retirada da manipueira –
com a consequente eliminação do ácido cianídrico contido no resíduo líquido. O líquido
resultante da prensagem da massa chama-se manipueira. Para evitar a fermentação e o
escurecimento da farinha, a prensagem é feita logo após o ralamento.
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Figura 3: Prensa de madeira.
Peneiramento: após a massa ser retirada da prensa, por ter sido submetida a fortíssima
compressão, a massa está muito compactada precisando ser esfarelada e, em seguida,
peneirada. O peneiramento retém os fragmentos maiores da massa, permitindo a obtenção de uma farinha mais uniforme.

A torração da massa é a etapa final. Esta atividade também é realizada exclusivamente pelos homens. A massa peneirada é colocada no forno para eliminar o alto teor de
umidade que ainda permanece na farinha crua. O farinheiro, com o auxílio de um rodo
de madeira, vai mexendo a massa dentro de tachos até a secagem final (Figura 4). Os
tachos são de cobre, que são aquecidos por meio de fornos a lenha localizados logo
abaixo desses.

Figura 4: Tacho de torração.
Os utensílios mais utilizados na fabricação de farinha, encontrados na casa de farinha
foram: Cestos de palha ou cofo que são utilizados para armazenar a mandioca depois do
processo de limpeza e descascamento; Rodo de madeira, utilizado para mexer a massa
no tacho de cobre; Tacho de Torração: espécie de bacia ou alguidar grande, de formato
circular, colocada no forno para a torração da farinha, os tachos são de cobre. E vassouras para varrer a casa de farinha.

Figura 5. Fluxograma simplificado da produção de farinha. IFMA, 2015.

Conclusões
A estruturação de políticas públicas voltadas aos incentivos à produção agrícola, geração de investimento em tecnologia de produção da agroindústria, voltada para a produção de farinha, e treinamento destacam-se como a forma mais coerente de se viabilizar
maior rendimento ao sistema produtivo na região, gerar renda e promover a produção
e o desenvolvimento sustentável.
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O processo de produção de farinha na Comunidade Santa Rosa dos Pretos segue as etapas do fluxograma da produção de farinha (Figura 5) da Conab (2013), que segue:
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A utilização da prensa de madeira com pesos na produção de farinha da comunidade
quilombola Santa Rosa dos Pretos compromete a produção e a ergonomia dos trabalhadores no processo de fabricação da farinha. O uso da prensas hidráulicas já são comuns
nas produções de casas de farinhas tradicionais pois eliminam o emprego da força física, não comprometendo a ergonomia e preservando o trabalhador, além tornar a
extração mais eficiente. O descarte do efluente proveniente do processamento da raiz
na comunidade se dá de maneira inadequada, sendo o mesmo lançado diretamente no
solo e em uma nascente de rio, sem o devido tratamento. Assim, a produção de farinha
na comunidade quilombola Santa Rosa dos Pretos necessita de adequações, pois o modo
de produção atual está comprometendo a produtividade da farinha de mandioca, a qualidade de vida dos trabalhadores envolvidos no processo de produção e a proteção do
meio ambiente.
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Introdução
A carne de frango é um alimento fundamental na dieta alimentar de praticamente todos os países e por tal motivo ocorre um constante crescimento da produção mundial de
frango (ALMEIDA et al., 2000). Para que os produtores atendam toda a demanda, buscando alternativas para o melhor desempenho das aves, um dos métodos amplamente
usados na avicultura é a utilização de antibióticos, seja na profilaxia e tratamento de
doenças ou como aditivos de ração. (OLIVEIRA, 2013). Entretanto as modernas tecnologias implicaram em uma dependência cada vez maior sobre o uso de substâncias
químicas durante a fase de produção do frango de corte. O uso indiscriminado desssas
drogas pode levar a ocorrência de bactérias resistentes aos mais diversos antibióticos,
ocasionando obstáculos aos procedimentos clínicos, aumentando os custos do tratamento e as doenças na população humana. (PAMvet- PR, 2005).
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A carne de frango é um alimento fundamental na dieta alimentar, para que os produtores atendam toda a demanda, buscando alternativas para o melhor desempenho das
aves, um dos métodos amplamente usado na avicultura é a utilização de antibióticos.
O uso indiscriminado desssas drogas pode levar a ocorrência de bactérias resistentes
aos mais diversos antibióticos. O estudo foi realizado com 80 cepas de Salmonella e
50 cepas de Escherichia coli isoladas de carcaças de frangos comercializadas nos mercados públicos da Mesorregião Norte do Maranhão. Estas foram submetidas a teste
de susceptibilidade a 15 princípios antimicrobianos usados na medicina veterinária
e humana, pelo método de Difusão em Disco, seguindo recomendações do NATIONAL
COMITTEE FOR CLINICAL LABORATORY STANDARDS. Verificou-se que todos os isolados de Salmonella demonstraram sensibilidade aos antimicrobianos: norfloxacin(0%),
ciprofloxacina(0%), fluorfenicol(0%), nitrofurano(0%),. Entretanto as cepas com maiores percentuais de resistência foram aos antimicrobianos: sulfanomida (50%), trimetropim (43,75%), ácido nalidíxico (42,50%). A pesquisa também apresentou cepas de
E. coli com elevada resistência a maioria dos princípios antimicrobianos testados. Os
princípios Clorafenicol (28%) e Norfloxacin (36%) apresentaram baixa eficácia frente
as cepas testadas. Os resultados apresentados representam um risco de disseminação
dessas bactérias multirresistentes para os consumidores de carne de frango causando
um impacto à saúde publica, o que pode dificultar o tratamento de enfermidades tanto
na medicina humana como veterinária.
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Salmonella spp. é caracterizada como um dos mais importantes agentes envolvidos em
infecções alimentares e a sua principal via de transmissão é a cadeia alimentar através
de produtos de origem animal, tais como a carne de frango e ovos. O surgimento de resistência dessa bactéria frente aos antibióticos mais utilizados na medicina veterinária
e humana vem se tornando uma questão de importância principalmente para os consumidores de frango. (WANG et al.,2013 & PHILLIPS, 2004).
Alimentos contaminados com bactérias resistentes a antibióticos podem ser uma grande ameaça para saúde pública, já que existe a distinta possibilidade de que os genes
que codificam a resistência aos antibióticos, que são carreados em elementos genéticos
móveis, possam ser transferidos para outras bactérias de importância clínica humana.
E. coli é um veículo candidato para tais transferências por causa da sua diversidade de
cepas e também pela sua capacidade de sobrevivência na flora do trato gastrintestinal
tanto de humano como de animais (ALCANTARA, 2011). O objetivo do presente estudo
foi avaliar o perfil de sensibilidade antimicrobiana de E. coli e Salmonella spp. isolada
da carne de frango comercializadas em mercados da mesorregião maranhense, uma
vez que a Salmonella spp. é considerada o principal agente etiológico de doenças veiculadas por alimentos no Brasil e a Escherichia coli trata-se de um indicador do uso
indiscriminado de antimicrobianos. (BARROS et al., 2012).

Metodologia
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O teste de sensibilidade a agentes antimicrobianos foi realizado com 80 cepas de Salmonella e 50 cepas de Escherichia coli isoladas de 180 carcaças de frangos comercializadas nos mercados públicos da Mesorregião Norte do Maranhão sendo localizados
nos municípios de São Luís, de São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Itapecuru-Mirim e
Vargem Grande. As cepas foram isoladas utilizando os métodos analíticos microbiológicos preconizados pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Os
perfis de sensibilidade antimicrobiana dos isolados de Salmonella spp e Escherichia coli
foram determinados pelo método de Difusão em Disco, utilizando protocolo recomendado pelo NATIONAL COMITTEE FOR CLINICAL LABORATORY STANDARDS – NCCLS, a
15 princípios antimicrobianos mais utilizados na medicina humana e veterinária. Os
padrões de sensibilidade, sensibilidade intermediária e resistência antimicrobiana seguiram NCCLS (2002).
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Resultados e Discussão
Os resultados encontrados para o perfil de resistência antimicrobiana das cepas de Salmonella spp. estão apresentados na Tabela 1. Verificou-se que todos os isolados de Salmonella demonstraram sensibilidade aos antimicrobianos: norfloxacin (0%), ciprofloxacina
(0%), fluorfenicol (0%), nitrofurano (0%). Entretanto as cepas apresentaram maiores percentuais de resistência aos antimicrobianos: sulfanomida (50%), trimetropim (43,75%),
ácido nalidíxico (42,50%). Foram encontrados índices menores aos princípios amoxicilina (16,25%), ampicilina (16,25%), cefazolina (12,50%) e tetraciclina (26,25%).
Tabela 1.0: Perfil de resistência antimicrobiana de 80 amostras de Salmonella spp. de
diferentes fontes da cadeia de produção de frangos do Estado do Maranhão, 2015
ANTIMICROBIANOS

N

%

Amoxicilina (10µg)
Ampicilina (10µg)
Cefazolina (30µg)

13
13
10

16,25
16,25
12,50

Imipenem (10µg)
Gentamicina (10µg)
Estreptomicina (300µg)
Ácido Nalidíxico (µgmcg)
Norfloxacina (10µg)
Ciprofloxacina (5µg)
Sulfonamida (300µg)
Trimetroprim (5µg)
Tetraciclina (30µg)
Cloranfenicol (30µg)
Fluorfenicol (30µg)
Nitrofurano (300µg)

2
1
16
35
0
0
40
34
21
1
0
0

2,50
1,25
20
43,75
0
0
50
42,50
26,25
1,25
0
0

O aumento da incidência de cepas de Salmonella resistente á quinolona ácido nalidíxico
(42,50%) é preocupante considerando que esse fato pode tendenciar a futura redução
da susceptibilidade às fluoroquinolonas, como a ciprofloxacina que é um princípio antimicrobiano de escolha para o tratamento de infecções sistêmicas causadas por Salmonella em seres humanos.

Ressalva-se que esses antibióticos foram vetados pela legislação brasileira, como aditivos alimentares, promotores de crescimento ou como conservantes de alimentos para
animais, uma vez que os níveis de percentuais está relacionado a proibição desses princípios antimicrobianos, porém ainda foi encontrado cepas resistentes a essas drogas, de
acordo com a pesquisa realizada. Os resultados revelam que todas as cepas de E. coli
foram resistentes aos antibióticos: cefazolina (100%), Estreptomicina(100%), Neomicina(100%) e também apresentaram altas taxas de resistência à Nitrofurantoína (90%),
Ampicilina (84%), Gentamicina(86%), Sulfanomidas(98%), Tetraciclina(98%), os mesmos representam elevada resistência antimicrobiana que podem estar relacionados ao
uso de antibióticos da classe dos sulfonamidas, tetraciclinas, estreptomicina, gentamicina e neomicina no tratamento exclusivo de infecções na produção animal, sendo proibido o uso como promotores de crescimento (BRASIL, 2009). O uso desses antibióticos
na produção de frangos de corte pode estar possibilitando o aparecimento de cepas de
Escherichia coli resistentes na carne de aves.
Tabela 2.0: Perfil de Susceptibilidade antimicrobiana de 50 isolados de Escherichia coli
de diferentes fontes da cadeia de produção de frangos do Estado do Maranhão, 2015
ANTIMICROBIANOS
Amoxicilina (10µg)
Ampicilina (10µg)
Clorafenicol (30µg)
Cefazolina (30µg)
Estreptomicina (300µg)

Sensível
N
1
1
12
0
0

%
2
2
24
0
0

Intermediária
N
10
7
24
0
0

%
20
14
48
0
0

Resistente
N
39
42
14
50
50

%
78
84
28
100
100
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A tabela 2 apresenta os resultados encontrados quanto ao perfil de resistência de Escherichia coli isoladas da carne de frango. De acordo com a pesquisa, as cepas de E. coli
apresentaram elevada resistência a maioria dos princípios antimicrobianos testados.
Os princípios Clorafenicol (28%) e Norfloxacin (36%) apresentaram baixa eficácia frente às cepas testadas. Sendo que o princípio clorafenicol também apresentou um alto
percentual de resistência intermediária.
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Gentamicina (10µg)
Imipenem (10µg)
Ácido nalidíxico (µgmcg)
Neomicina (30µg)
Nitrofurantoína (300µg)
Norfloxacin (10µg)
Sulfametaxazol (23,75 μg)
Sulfanomidas(300µg)
Trimetropin (5µg)
Tetraciclina (30µg)

4
12
3
0
0
16
16
1
14
1

8
4
6
0
0
32
32
2
28
2

3
19
20
0
5
16
2
2
5
9

6
38
40
0
10
32
4
4
10
18

43
29
27
50
45
18
32
47
31
40

86
58
54
100
90
36
64
94
62
80

Conclusão
Concluiu-se que os isolados de Salmonela sp. e Escherichia coli de carne de frango comercializada em mercados públicos maranhenses apresentaram elevada resistência aos antimicrobianos. Os antimicrobianos com menor eficácia frente aos isolados de Enterobactérias foram: tetraciclina, sulfonamiadas, trimetorpim, ácido nalidíxico e estreptomicina.
Os resultados obtidos nesse estudo sugerem risco de disseminação dessas bactérias
multirresistentes para os consumidores de carne de frango, o que pode dificultar o tratamento de enfermidades tanto na medicina humana como veterinária.
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Resumo
A falta de uma política de gestão documental define uma acumulação incorreta e desordenada dos documentos gerados no IFMA campus São Luis - Maracanã. O IFMA - Campus São
Luís - Maracanã, enquanto instituição produtora de conhecimento sente já há algum tempo a necessidade de disponibilizar parte do conteúdo que produz de forma online, com o
objetivo de preservar em longo prazo sua produção documental e intelectual, promovendo a troca de informações e/ou dados com outras instituições e proporcionar acesso fácil
aos conteúdos. Este projeto tem o propósito de criar mecanismos tecnológicos para armazenar documentos, vídeos, entre outros arquivos institucionais produzidos pelo Campus
São Luís Maracanã do IFMA, onde esta pesquisa se concentra no desenvolvimento de um
protótipo de repositório digital para o referido campus. Com esse repositório será possível
compartilhar o conteúdo armazenado com a comunidade e com outras instituições, em
especial as de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, o repositório digital institucional
facilitará o processo de construção do acervo histórico documental da instituição, provendo um local único para armazenamento, indexação e recuperação das informa.

Introdução
A falta de uma política de gestão documental define uma acumulação incorreta e desordenada dos documentos gerados. No IFMA Campus São Luís – Maracanã, essa prática
resultou em mais de 60 anos de geração de documentos, os quais foram armazenados
de forma precária e provisória, uma vez que nunca existiu um local específico para
uma organização arquivística permanente, existindo somente os arquivos setoriais correntes, que com o passar do tempo, necessitam de um desbastamento da documentação
mais antiga e pouco demandada, devido à falta de espaço físico dentro dos setores.
Nesse contexto, a implantação de um repositório digital institucional [2] de acesso livre, prática já adotada com sucesso por outras instituições, surge como uma solução
viável para atender as necessidades de disseminação e preservação de informações no
IFMA - Campus São Luís – Maracanã. Visto que o aumento da capacidade de armazenamento dos computadores, uso das tecnologias no contexto da comunicação, da ciência
e da evolução da Internet, começou-se a pensar em repositórios de informação que
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permitam o acesso ao conteúdo integral das obras em formato digital, os chamados de
repositórios digitais. Um Repositório deste tipo visa à integração do conceito de Open
Access (Acesso Livre) [3], que significa a disponibilização livre na Internet de literatura
de caráter acadêmico ou científico, permitindo a qualquer utilizador a fazer leitura,
descarregar (download), cópia, distribuir, busca ou criação de links para os textos completos dos artigos, bem como capturá-los para indexação ou utilizá-los para qualquer
outro propósito legal.
Alguns dos potenciais benefícios que o repositório digital institucional poderá trazer ao
IFMA Campus São Luís - Maracanã são inúmeros, contudo enunciaremos de seguida os
mais relevantes são:
Acessibilidade – repositórios digitais contribuem para o progresso da ciência, para a
divulgação do saber, podendo ajudar a eliminar obstáculos, num todo ou em grande
parte, expandindo a acessibilidade aos conhecimentos, que de natureza física, social,
econômica, de modo a tornar o acesso ao conhecimento mais igualitário reduzindo as
diferenças sociais;
Facilidade – com a adoção de um repositório digital institucional, pretende-se controlar e gerir a produção científica através de uma única plataforma aumentando a visibilidade da produção científica da instituição;
Visibilidade – Contribuir aumentando a visibilidade da produção científica do campus
São Luís - Maracanã, valorizando e abrindo a oportunidade de ser conhecida e reconhecida pela comunidade, facilitando a análise de dados estatísticos através dos indicadores bibliográficos. A partir do Repositório os investigadores poderão obter ou gerar
relatórios de atividade, estatísticas de acesso aos seus documentos (número de acessos,
consultas e downloads);
Preservação e valorização – é de interesse cultural a proteção e valorização do patrimônio, como reconhece o nº 1 do artigo 2º da Lei no 107/2001 de 08 de Setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do patrimônio cultural.
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A pesquisa será orientada por um conjunto de abordagens investigativas que incluem a
metodologia de estudos e pesquisa com análises quantitativas e qualitativas, seguindo
a abordagem na pesquisa em fundamentações teóricas investigativas associadas a diferentes fases do trabalho, e teve como início a realização de pesquisa em Tecnologia da
Informação e Ciência da Computação.
Os requisitos fundamentais na escolha das tecnologias para instalação, configuração e
manutenção do repositório digital serão: ser software livre, experiências bem-sucedidas
na utilização da tecnologia avaliada, e ainda a existência de funções essenciais de gestão de documentos, de indexação de documentos, gestão do armazenamento, controle de
versões, integração direta em aplicações de ambiente de trabalho e ferramentas de recuperação de documentos. Com base nesses critérios, definimos que o software a ser utilizado com base para o desenvolvimento do repositório digital seria o DSpace, pois é um
software livre voltado para criação e manutenção de repositórios digitais, sua arquitetura
de software é simples e eficiente, pertinente para a gestão documental com ampla quantidade de experiências bem-sucedidas envolvendo essa ferramenta. Consequentemente,
o uso do DSpace nos levou a necessidade de estudo de outras tecnologias livres, bancos
de dados PostegreSQL, linguagens de programação Java e servidor web Apache Tomcat.

Resultados e Discussão
Como resultado alcançado até o presente momento temos o protótipo do repositório digital institucional do Campus São Luís – Maracanã. Que necessita da hospedagem para
que o repositório seja disponibilizado de forma on-line e web site para a divulgação do
projeto.
A execução de um projeto como este impõe diversos desafios. Além dos encontrados na
relação de colaboração mútua entre os diversos setores da instituição, estão os desafios
tecnológicos. Existem diversos aspectos a serem considerados no desenvolvimento do
repositório. Tais como a seleção das ferramentas e tecnologias de desenvolvimento; o
modo de representação das informações e serem persistidas (incluindo os metadados);
além de os aspectos visuais de interface e usabilidade. Este último aspecto envolve a
necessidade de seleção do layout do sistema e escolha de imagens comunicativas.

Conclusões
O objetivo final deste trabalho foi o desenvolvimento de um protótipo de repositório
digital para o IFMA campus São Luis - Maracanã. Pudemos perceber a importância de
ações que tenham como objetivo incentivar a organização e recuperação da informação
científica produzida no IFMA Campus São Luis – Maracanã. Essas ações são eficazes,
pois disponibilizará através da internet de forma aberta os trabalhos desenvolvidos
pelo campus. Desta forma, conclui-se que é bastante importante que, no contexto da
instituição, exista uma ferramenta que permita para além do acesso aos documentos
digitais, a preservação e arquivo de toda a produção acadêmica e científica da mesma.
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Resumo
O açaí (Euterpe oleracea Mart.) do fruto do açaizeiro, é uma fruteira típica dos estados da
Amazonas, Maranhão, Pará. O fruto é de fácil acesso e consumido pela maioria da população na forma processada (polpa), mas é altamente perecível. Sua deterioração ocasiona
a perda de vitaminas, alterações de cor, sabor, modificando as propriedades originais do
açaí. Dentro desse contexto, a pesquisa foi realizada em três grandes feiras de São LuisMA. Para isso analisou-se duas amostras em cada feira, na forma in natura, congelada no
laboratório e congelada pelos feirantes da polpa de açaí. As características físico-químicas
e a determinação do valor nutricional das polpas do açaí foram realizadas no Laboratório
de Frutas e Hortaliças do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia-Campus São
Luis- Maracanã, conforme metodologia proposta por Adolfo Lutz (2008). Foi empregado
o método pelo tratamento térmico, pelo congelamento na temperatura entre -10 ºC e -18
ºC. As determinações dos parâmetros físico-químicos como: Umidade de Aw, pH, lipídios,
proteína e a acidez total titulável. Realizou-se ainda a determinação das variáveis dos
frutos in naturas, como, diâmetro, espessura, e peso médio dos frutos. Os resultados obtidos nas análises realizadas nas polpas de açaí comercializados nas feiras variaram entre
os boxes, situando-se nas faixas de acidez em ácido cítrico (0,008 – 0,17) g/100mL, pH (4,1
– 4,15), umidade (80,65%- 97,77% ), lipídio (1,3%- 73,00%) e proteína (8,8%- 17,75), ºBrix
(0,9°- 2,9°). Peso médio (1,6%- 1,7), diâmetro (1,07% - 1,2), espessura (11,43% - 12,44%).
Observa-se que se encontrando dentro dos padrões exigidos na legislação.
Palavras-chave: conservação; congelamento; polpa.

O açaí, do tupi-guarani, yasa’i- fruta que chora-, é uma palmeira nativa do Brasil, cultivada nos estados do Pará, Amazonas, Maranhão e do Amapá. No Brasil, encontram-se
cinco espécies deste gênero: Euterpe edulisMartius (palmiteiro), Euterpe catinga Wallace
(açaizinho), Euterpe oleracea Martius (açaizeiro), Euterpe longibracteata Barbosa Rodrgues (açaí da terra firme) e Euterpe precatória Martius (açaizeiro) (BLUCHER, 2010).
Os nomes açaí e juçara são utilizados para a bebida de frutas de Euterpe. A palavra
juçara e utilizada em São Luis do Maranhão, que e um dos centros tradicionais de produção e consumo da bebida a partir da espécie E. oleracea (LORENZI, 1992).
Dependendo principalmente da quantidade de água utilizada no processo de extração,
a polpa é classificada, segundo as normas do Ministério da Agricultura e do Abastecimento (BRASIL,1998), como: Açaí grosso ou especial, quando apresenta teor de sólidos
totais superior a 14%; Açaí médio ou regular, quando apresenta teor de sólidos totais
entre 11% e 14%; Açaí fino ou popular é o produto com teor de sólidos totais entre 8% e
11%. Quando o despolpamento é efetuado sem a adição de água, obtém-se a polpa integral de açaí, que deve conter, no mínimo, 40% de sólidos totais (BRASIL, 1998).
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A polpa de açaí (grosso, médio, fino) deverá obedecer ás características físicas, químicas
e organolépticas fixadas no PIQ (Padrão de Identidade e Qualidade). Quanto ás características organolépticas deve apresentar aspectos físicos pastoso, apresentando pontos
escuros acentuados, proveniente da casca que envolve a polpa do fruto, cor roxo-violácea característica da polpa de açaí-roxo (BLUCHER, 2010).
O suco extraído a parti da polpa do fruto de açaí não resiste à conservação e apresenta
um tempo de conservação máxima de 24h mesmo sob-refrigeração. O açaí sofre vários
fenômenos de oxidação como mudança de cor e de flavour que podem ser atribuídos
principalmente á presença de enzimas oxidativas presentes no fruto, ou produzidas
pelos microrganismos contaminantes (Queiroz ET at.; 1996).
Dentro desse contexto, verifica-se como problema a manipulação inadequada dos frutos de açaí durante a conservação in natura, processamento da polpa e congelamento
pelo fato deste fruto sofrer vários fenômenos de oxidação como mudança de cor e de
flavour que podem hipoteticamente estarem relacionados á presença de enzimas oxidativas presentes no fruto ou produzidas pelos microrganismos contaminantes.

Metodologia
O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão-IFMA, Campus Maracanã, no Laboratório de Frutas e Hortaliças. As amostras de polpa de açaí foram coletadas em três grandes feiras livres de São Luís-MA, denominadas F1, F2, F3, em seguida foi transportado em caixa térmica para o laboratório
para analise. De cada feira foram adquiridas duas amostras de diferentes estabelecimentos comerciais. Em relação às amostras, todas foram processadas no momento da
compra, na forma in naturas, congeladas nos estabelecimentos de feira e congeladas
no laboratório. As amostras processadas foram devidamente armazenadas em freezer
com temperatura de -18°C por um período de 48h (2 dias), para observação.
As análises foram realizadas em duplicata segundo metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (BRASIL, 2008) sendo realizados os parâmetros físico-químicos como:
Umidade, pH, lipídios, proteína, acidez total titulável e os sólidos solúveis medidos em
graus ºBrix. Realizou-se ainda a determinação das variáveis dos frutos in naturas como
diâmetro, espessura, e peso médio dos frutos.
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O caroço dos frutos de açaí, primeiramente, encontrava-se em boas condições em todas
as feiras pesquisadas, isto é, bem firmes, sem contusões ou rachaduras. E, de acordo
com o informativo técnico divulgado por sobre as características do caroço de açaí pelo
Fundo Nacional do Meio Ambiente/MMA (2007), o fruto do açaizeiro é uma drupa globosa, de 1 a 2 cm de diâmetro e peso médio de 1,5 gramas.
Tabela 1: Analise do caroço do fruto do açaí do tipo fino.

Portanto, pode se afirmar que os frutos de açaí analisados possuem, em média, um peso
maior do que é característico, e possuem ainda um diâmetro dentro do que se espera
para o caroço do fruto de açaí e a espessura não pode ser comparada com esse estudo, pois, o estudo analisou somente a espessura do mesocarpo, enquanto o este estudo
analisou a espessura do fruto como um todo e isso explica a diferença significativa na
espessura entre ambos.
Tabela 2: Analise físico-química da polpa do açaí.
Parâmetros

IN

F1
CF

CL

IN

F2
CF

CL

IN

F3
CF

CL

Umidade

88,66±0,2 88,82±0,0 93,44±0,1 80,65±0,1 85,41±0,2 87,89±01 83,79±0,1 97,77±0,2 94,62±0,8

Proteína

10,82±0,3 17,75±0,3 16,5±0,02

9,6±0,0

pH

4,2±0,01

4,3±0,2

4,2±0,2

4,2±0,2

Lipídio

36,9±0,5

1,3±0,01

Acidez

0,17±0,1

0,16±0,4 0,17±0,01 0,17±0,1

0,11±0,1

0,10±0,1

°Brix

2,8±0,2

0,5±0,4

2,3±0,3

2,0±0,1

8,8±0,2

12,4±0,1

12,75±1,2

4,1±0,0

4,6±0,0

4,5±2,0

32,7±0,3 73,00±0,1 45,1±0,3 41,7±0,01 43,3±0,2

11,0±0,2

42,6±1,5

017±0,1

0,10±0,6

0,008±0,1

2,8±0,1

0,9±0,2

0,8±0,1

2,9±0,1

2,9±0,2

14,75±0,2 11,4±0,02
4,3±0,4

4,15±0,2

IN* in natura - CF* congelado na feira - CL*congelado em laboratório.

Nas analises de pH ocorreu variação de 4,1% até 4,15%, mas, está dentro da faixa esperada pois nos estudos realizado por PAULA (2007), e ALEXANDRE et. (2004), eles obtiveram os valores bem próximos tais como; 4,64 e 5,2 respectivamente. Esses autores
também encontraram valores de sólidos solúveis medidos em ºBrix em torno de 3,57º e
3,2, que corroboraram com os valores encontrados no presente estudo, situados entre
0,5º a 2,9º. Segundo a legislação vigente para o padrão de identidade e qualidade para
comercialização de polpa de açaí no mercado brasileiro interno, a acidez titulável (ATT)
deve no valor máximo 0,27% (tipo fino), 0,40% (tipo médio) a 0,45% (tipo grosso). Percebe-se que os resultados mostram-se de acordo com a legislação. Os valores de lipídio
variaram de 1,3% até 73,00% o açaí tipo fino. De acordo com o MAPA (1998) com valor
mínimo de 20,0 e valor máximo 60,0. As amostras analisadas mostraram resultados
positivos, pois se apresentaram dentro da Legislação.

Conclusão
Bem como ter sido realizada a adição de diferentes volumes de água no processo de ex-

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Foi possível observar que nos parâmetros da umidade o açaí das feiras, teve uma variação significativa entre as polpas de açaí de 80,65%até 97,77%, essa variação no teor
de sólidos totais pode estar relacionada aos diferentes níveis de utilização de água que
é usado para facilitar a extração da polpa como aconteceu nos resultados da pesquisa
realizada por VAZ (2003). Pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento o
açaí fino ou popular, é o produto com teor de sólidos totais entre 8% e 11%. As analises
de umidade do estudo realizado por FREGONESI et.(2010) que também relatou resultado em torno de 90,01, valores esses, que estão similares aos resultados encontrados
nessa pesquisa. Analises de proteína ocorreu variação da polpa de açaí de 8,8% até
17,75% ± 0,70. Os padrões de identidade e Qualidade estabelecem o valor mínimo de
6,0% (g/100g MS) para açaí tipo B(açaí médio) e tipo C(açaí fino) para teor de proteína
(BRASIL,2000). De acordo com os resultados os valores médios de proteína nas diferentes amostras comprovam-se o elevado teor nutricional do açaí, constituindo-se uma
excelente fonte de proteína.
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tração da polpa, fatores que podem influenciar na composição centesimal do produto.
Já as outras amostras estão em conformidade com a legislação em vigor, o que nos mostra que o produto não esta sendo produzido de modo a atender os requisitos. De acordo
com as analises das polpas de açaí, comprova-se o seu elevado teor nutricional, constituído em excelente fonte principalmente de lipídio e proteína. Este estudo abriu novas
perspectivas para o açaí, entendendo sua realidade dinâmica pela diversidade e peculiaridade de consumo. O método de congelamento utilizado como meio de conservação
da polpa se mostrou como um meio simples e eficiente de conservação do açaí para sua
maior durabilidade e para efeitos benéficos para a saúde do consumidor com intuito
de oferecer maior qualidade ao produto mantendo o sabor, aroma e valor nutricional.
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Resumo
A atividade antimicrobiana de produtos vegetais como óleos essenciais (OE) tem se
mostrado uma alternativa para uso em alimentos. Considerando-se a possibilidade de
contaminação da matéria prima recém-capturada e as condições higiênico-sanitárias
deficientes na comercialização dos peixes nas feiras livres, o presente estudo teve por
objetivo caracterizar a atividade antibacteriana de óleos essenciais de pimentas do gênero Capsicum frente à microbiota de filés de peixe fresco provenientes de feiras livres
da cidade de São Luís- MA. Os óleos essenciais de pimenta (Capsicum spp.), forão extraídos pela utilização do Método Soxhlet. A atividade antibacteriana dos OE foi testada por
meio da técnica de difusão em disco em placas, por meio da medição dos halos de inibição de crescimento bacteriano em milímetros de diâmetro. Sendo que tal medição se
matenve não sensível com halos de ≤8mm, ou seja, os microrganismos foram resistentes
à ação do OE das pimentas.
Palavras-chave: bactérias; pescado; antibiograma.

Introdução

No Brasil, óleos essenciais e extratos estão compreendidos dentro da classe de aditivos como aromatizantes naturais (BRASIL, 2007). Os óleos essenciais são extraídos de
diversas plantas. São líquidos, voláteis, límpidos e raramente colorido, lipossolúveis e
solúveis em solventes orgânicos, com uma densidade geralmente mais baixa do que a
da agua. (BURT, 2004).
A extração desses óleos pode ocorrer por destilação de arraste a vapor, que é a técnica
mais empregada, compressão de vegetais ou uso de solventes. (TRANCOSO, 2013)
As pimentas são todas as espécies e variedades do gênero (Capsicum) com frutos geralmente menores que os pimentões, com diferentes formatos, frequentemente de paladar
pungente, embora existam pimentas doces (CARVALHO et al., 2003).
Substâncias antimicrobianas de plantas são detectadas, principalmente, por meio da
observação de sua capacidade de inibir o crescimento de micro-organismos expostos
a estes compostos; os resultados sofrem influências dos métodos e micro-organismos
utilizados (HENTZ.; SANTIN, 2007).
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O pescado é um alimento saudável, rico em proteínas e sais minerais. A Organização
Mundial da Saúde, OMS, recomenda o consumo de pelo menos 12 kg por pessoa ao ano.
Hoje o Brasil tem 190 milhões de habitantes com consumo “per capita” de 7 kg/habitantes/ano. (MASUDA., 2009)
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Nesta pesquisa buscou-se verificar se os óleos essenciais das pimentas-de-cheiro, malagueta e murici vermelha possuíam ação antimicrobiana sobre os microrganismos mesófilos e psicrotróficos.
Além de realizar uma previa contagem desses microrganismos presentes na microbiota
dos peixes comercializados nas feiras livre de São Luís – MA.

Metodologia
Caracterização dos locais de colheita e das amostras utilizadas
Para as colheitas dos peixes, foram selecionadas duas feiras-livres no município de São
Luís-MA, com representativa comercialização de peixes.
Nas duas feiras-livres, foi coletado um total de 10 amostras, sendo que cada unidade
amostral foi composta pela mistura de dois tipos de peixe. De forma a ser possível obter aproximadamente 100g de material para análise. As amostras foram devidamente
identificadas, armazenadas em sacos de plásticos estéreis, acondicionadas em caixas
isotérmicas contendo gelo e transportadas imediatamente ao laboratório para análise
sendo realizadas no Laboratório de Microbiologia do Campus São Luís- Maracanã do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA).
Obtenção dos óleos essenciais
Os óleos essenciais das pimentas (Capsicum spp.), forão extraídos pela utilização do método Soxhlet, no qual utilizou-se três solventes (hexano – 2x, etanol e água). A amostra
será pesada em balança analítica e transferida para um cartucho tampado com algodão. O tempo necessário é de seis horas após o inicio da ebulição (SILVA et al., 2005).
Análise microbiológica
Preparo das amostras

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

No laboratório, em câmera de fluxo laminar, os peixes obtidos nas feiras-livres de São
Luís – MA, foram picados e depositados assepticamente em placa de Petri estéril até
atingir o peso de cada unidade amostral (100g).
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A unidade amostral foi de 25g e logo em seguida homogeneizada, adicionou-se em
225 ml de água peptonada a 0,1%, sendo novamente misturada até completa homogeneização. A partir da diluição 10-¹ foram feitas diluições decimais subsequentes, até a
diluição 10-4.
Contagem padrão em placas de microrganismos mesófilos e psicrotróficos viáveis
Para a determinação de microrganismos mesófilos e psicrotróficos, 1 mL de cada diluição foi depositado, em duplicata, no fundo de placas de Petri esterilizadas. Em seguida
adicionou-se de 15 a 20 mL de Agar Padrão para Contagem (PCA) fundido e resfriado a
temperatura em torno de 45ºC.
Após a homogeneização e solidificação do ágar em temperatura ambiente, um conjunto
de placas em duplicata foram incubados a 37°C por 24 a 48 horas para a quantificação
de mesófilos e o outro a 7°C por 10 dias para psicrotróficos. As contagens foram realizadas em contador de colônias, segundo técnica padrão, em placas com 25 a 250 Unidades
Formadoras de Colônias (UFC/mL). A média do número das UFC/mL contadas nas placas
em duplicata forneceram o número de microrganismos mesófilos e psicrotróficos por
grama da amostra.

Teste de susceptibilidade in vitro
A atividade antibacteriana dos óleos essenciais será testada através da técnica de difusão em disco de acordo com o protocolo M2-A8 do “National Committee for Clinical Laboratory Standard” (NCCLS, 2000), adaptado para produtos naturais. Sendo que serão
utilizados três discos contendo os óleos essênciais de cada uma das três pimentas para
cada placa de Petri utilizada.
De um crescimento bacteriano de 18 a 24 horas, serão inoculadas três a cinco Unidades
Formadoras de Colônia (UFC) em 5 mL de solução salina a 0,85%, com auxílio da alça
bacteriológica, previamente flambada. A suspensão obtida teve a turvação ajustada ao
padrão 0,5 da escala de McFarland correspondendo a 108 células/ mL. Com o auxílio de
“swab” estéril, a suspensão será semeada na superfície de uma placa de ágar Müller
-Hinton, em três direções até a obtenção de um esfregaço uniforme. Após a secagem do
inoculo, serão aplicados com auxílio de um pinça, discos (6 mm), impregnados com 5
μL de cada óleo essencial. As leituras serão realizadas, após 18 a 24 horas de incubação
a 35-37ºC, por meio da medição dos halos de inibição de crescimento bacteriano em
milímetros de diâmetro.
Como parâmetro para a atividade antibacteriana do óleo essencial do manjericão, foram utilizados os padrões de sensibilidade adotados por MOREIRA et al. (2005), os quais
classificaram a atividade de diferentes óleos essenciais de acordo com o tamanho do
halo de inibição, a saber: não sensível: (-) para diâmetros ≤8mm; sensível: (+) para diâmetros de 9-14mm; muito sensível: (++) para 15-19mm; extremamente sensível: (+++)
para os halos com diâmetros ≥20mm.

Resultados e Discussão
Nas tabelas 1 e 2 estão dispostos os resultados das contagens de microrganismos mesófilos e psicrotróficos. Onde ambas as contagens foram realizadas em duplicatas, sendo
em diluições decimais de 10-1 até 10-4. De modo que, onde estão:INC – Ac = Incontável
– Acima de 250 UFC/mL. INC – SC = Incontável – Sem crescimento. Quantidade – UFC =
Quantidade – Unidades Formadoras de Colõnia

Ordem das
amostras
Amostra 01
Amostra 02
Amostra 03
Amostra 04
Amostra 05
Amostra 06
Amostra 07

10-1

10-2

10-3

10-4

1: INC-Ac / INC-Ac
2: INC-Ac / INC-Ac
1: INC-Ac / INC-Ac
2: INC-Ac / INC-Ac
1: INC-Ac / INC-Ac
2: INC-Ac / INC-Ac
1: INC-Ac / INC-Ac
2: INC-Ac / INC-Ac
1: INC-Ac / INC-Ac
2: INC-Ac / INC-Ac
1: INC-Ac / INC-Ac
2: INC-Ac / INC-Ac
1: INC-Ac / INC-Ac
2: NC-Ac / INC-Ac

137-UFC / INC-Ac
119-UFC / INC-Ac
154-UFC / INC-Ac
102-UFC / INC-Ac
40-UFC / INC-Ac
16-UFC / INC-Ac
148-UFC / INC-Ac
100-UFC / INC-Ac
INC-Ac / INC-Ac
INC-Ac / INC-Ac
INC-Ac / INC-Ac
INC-Ac / INC-Ac
INC-Ac / INC-Ac
INC-Ac / INC-Ac

17-UFC / INC-Ac
14-UFC / INC-Ac
47-UFC / INC-Ac
36-UFC / INC-Ac
9-UFC / INC-Ac
6-UFC / INC-Ac
23-UFC / INC-Ac
12-UFC / INC-Ac
115-UFC / INC-Ac
96-UFC / INC-Ac
INC-Ac / INC-Ac
INC-Ac / INC-Ac
INC-Ac / INC-Ac
INC-Ac / INC-Ac

INC-SC / INC-Ac
INC-SC / 214-UFC
14-UFC / 96-UFC
4-UFC / 74-UFC
3-UFC / 102-UFC
INC-SC / 83-UFC
INC-SC / 103-UFC
INC-SC / 98-UFC
6-UFC / 129-UFC
4-UFC / 116-UFC
INC-Ac / INC-Ac
INC-Ac / INC-Ac
24-UFC / INC-Ac
21-UFC / INC-Ac
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Tabela 1: Amostras analisadas para contagem de Mesófilos (37 - 45ºC)/Psicrotróficos (7ºC).
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1: INC-Ac / INC-Ac
2: INC-Ac / INC-Ac
1: INC-Ac / INC-Ac
Amostra 09
2: INC-Ac / INC-Ac
1: INC-Ac / INC-Ac
Amostra 10
2: INC-Ac / INC-Ac

Amostra 08

INC-Ac / INC-Ac
INC-Ac / INC-Ac
INC-Ac / INC-Ac
INC-Ac / INC-Ac
68-UFC / INC-Ac
56-UFC / INC-Ac

INC-Ac / INC-Ac
INC-Ac / INC-Ac
16-UFC / 217-UFC
13-UFC / 206-UFC
INC-SC / 128-UFC
INC-SC / 98-UFC

INC-SC / INC-Ac
INC-SC / INC-Ac
INC-SC / 6-UFC
INC-SC / 2-UFC
INC-SC / 38-UFC
INC-SC / 27-UFC

Em ambas as contagens houve crescimento de colônias acima de 250 UFC/mL. Contagem esta que se torna impossível realizar.
Observou-se um elevado crescimento para os microrganismos psicrotróficos, os quais
se desenvolvem na temperatura de 7º C, temperatura esta a mesma da geladeira, onde
costuma-se armazenar este alimento o peixe.
De forma a demonstrar que as condições higiênico-sanitárias, manipulação e armazenamentos desses peixes encontram-se inadequadas. De modo a propiciar o desenvolvimento e proliferação de microrganismos. Onde estes podem ser patogênicos, ou seja,
causadores de doenças, que podem acarretar vários problemas ao organismo humano.
Como exemplos de infecções alimentares, intoxicações, dores abdominais, entre outros.
Teste de susceptibilidade in vitro
Na tabela 3, estão dispostos os resultados dos testes de susceptibilidade in vitro, para
microrganismos mesófilos e psicrotróficos. Onde esses testes realizados à tempreratura
de 37 a 45°C para verificação do halo de inibição dos óleos essenciais das pimentas-decheiro; malagueta e murici vermelha. Onde os resultados obtidos demonstraram que os
microrganismos foram resistentes a ação dos óleos, de modo que os halos foram ≤8mm,
no caso dos resultados todos foram menor que 8mm.
Tabela 3: Amostragem de susceptibilidade in vitro para Mesófilos/Psicrotróficos.
Ordem das
amostras
Amostra 01
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Amostra 02
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Amostra 03
Amostra 04
Amostra 05
Amostra 06
Amostra 07
Amostra 08
Amostra 09
Amostra 10

Pimenta-de-cheiro Pimenta malagueta
0 mm / 0 mm
0 mm / 0 mm
1 mm / 0 mm
0 mm / 0 mm
0 mm / 0 mm
0 mm / 0 mm
0 mm / 0 mm
0 mm / 0 mm
1,5 mm / 1 mm
1 mm / 0 mm
1 mm / 1 mm
0 mm / 1 mm
0 mm / 0 mm
0 mm / 1 mm
0 mm / 0 mm
0 mm / 0 mm
1 mm / 0 mm
0 mm / 0 mm
3 mm / 0 mm
1 mm / 0 mm

1 mm / 1 mm
0 mm / 0 mm
1,5 mm / 1 mm
1 mm / 2 mm
1 mm / 1 mm
1 mm / 1 mm
0 mm / 3 mm
0 mm / 2 mm
1 mm / 4 mm
1 mm / 0 mm
1,5 mm / 0 mm
1 mm / 0 mm
1 mm /1 mm
2 mm / 0 mm
1,5 mm / 0 mm
2 mm / 2 mm
0 mm / 3 mm
0 mm / 1 mm
1 mm / 0 mm
1,5 mm / 0 mm

Pimenta murici
vermelha
0 mm / 1,5 mm
0 mm / 0 mm
0 mm / 1 mm
0 mm / 1 mm
0 mm / 0 mm
0 mm / 0 mm
0 mm / 2 mm
0 mm / 0 mm
2,5 mm / 2 mm
2 mm / 1 mm
3 mm / 0 mm
1,5 mm / 0 mm
1 mm / 0 mm
1 mm / 0 mm
1 mm / 1 mm
0 mm / 0 mm
2 mm / 3 mm
0 mm / 1 mm
2,5 mm / 0 mm
1 mm / 0 mm

Conclusões
Ao final desta pesquisa pode-se concluir que os peixes comercializados nas feiras livres
de São Luís – MA:
Apresentam elevadas contagens de microrganismos mesófilos e psicotróficos.
Nas concentrações de óleos das pimentas utilizados, não houve inibição das contagens
microbianas.
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Resumo
Este trabalho teve o objetivo de avaliar a qualidade microbiológica e físico-química do
gelo que é utilizado na conservação de peixes. O estudo foi conduzido em quatro estabelecimentos que comercializam peixes resfriados utilizando gelo de fabricação própria
ou terceirizado, em São Luís- MA, sendo uma coleta em cada estabelecimento, durante
seis meses, totalizando 24 amostras. As médias das contagens bacterianas dos estabelecimentos não obedeceram ao padrão da legislação vigente. Em relação às análises físico-químicas, a maiora das médias seguiram o padrão para o pH e em relação ao cloro
residual e a turbidez não seguiram o preconizado pela legislação vigente.
Palavras-chave: avaliação; conservação; resfriado.

Introdução

Uma das formas de aumentar a vida útil do peixe é mantê-lo a uma temperatura de 0oC.
Para tal, pode-se utilizar o gelo durante as várias etapas de comercialização mantendo o
frescor do produto. Este gelo deve ser de excelente qualidade e produzido com água potável de acordo com a portaria no 518/2004, do Ministério da Saúde, visando minimizar
a possibilidade de veiculação de micro-organismos que podem estar presentes no gelo,
e serem transmitidos para o produto (BRASIL, 2004).
Na cidade de São Luís, localizada no litoral maranhense há grande comercialização
e consumo de peixe, mas pouco se conhece a respeito da qualidade do gelo utilizado
na conservação deste importante alimento. Dessa forma, o presente trabalho teve por
objetivo avaliar a qualidade do gelo utilizado na conservação de peixes em estabelecimentos comerciais na cidade de São Luís-MA.

Metodologia
As amostras de gelo foram colhidas em quatro estabelecimentos comerciais (A, B, C e
D), sendo dois supermercados (A e D) e duas peixarias (B e C), localizadas na cidade de
São Luís- MA. De cada estabelecimento, foi colhida uma amostra, obtida antes de terem
contato com o peixe. Após serem obtidas, foram acondicionadas em sacos plásticos estéreis e transportadas em caixas isotérmicas ao Laboratório de Microbiologia do Instituto
Federal do Maranhão-Campus Maracanã. E ao chegarem no laboratório, as amostras
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O peixe é um componente importante da dieta humana, como fonte de nutrientes, excelente fonte de vitaminas e minerais, ressaltando-se o ômega-3 que apresenta efeitos
redutores sobre os teores de triglicerídeos e colesterol sanguíneo (GONÇALVES, 2011).
Apesar dessas inúmeras propriedades, é considerado um dos alimentos mais perecíveis
e, por isso necessita de cuidados adequados desde a sua captura até chegar à mesa do
consumidor ou à indústria transformadora (BALDIN, 2011).
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foram distribuídas assepticamente em “beckeres” previamente esterilizados, aguardou
-se até o degelo total para então proceder as análises.
Em relação às análises microbiológicas, os métodos empregados foram recomendados
pela Associação Americana de Saúde Pública – American Public Health Association
(APHA, 2001). As amostras de gelo foram submetidas à investigação de coliformes totais e termotolerantes por meio da técnica do Número Mais Provável (NMP), além da
técnica de contagem de micro-organismos heterotróficos mesófilos e psicrotróficos em
placas. Já para a obtenção do NMP/100mL foi utilizado o índice de NMP com limites de
confiança de 95%, empregando a tabela de Hoskins. O número de unidades formadoras
de colônias (UFC/mL) de micro-organismos heterotróficos mesófilos e psicrotróficos foi
obtidos através da média do número de colônias por mL de água, contadas nas placas
de Petri, multiplicada pelo fator de diluição.
Os parâmetros físico-químicos avaliados foram pH, teor de cloro residual livre e turbidez. O pH foi determinado por meio do peagâmetro de bolso da marca Water proof Pen
pH Tester . Utilizou-se o método da ortotolidina para a determinação de cloro residual
livre, as amostras estavam em degelo, sendo adicionadas de três gotas do reagente(ortotolidina), que ao reagir com o cloro formava um complexo de coloração amarela. O
resultado, que é dado em mg por litro. A turbidez foi determinada pelo turbidímetro
digital de bancada da marca AP2000 PoliControl.

Resultados e Discussão
A tabela I apresenta os resultados da contagem em Unidades Formadoras de Colônias
(UFC/mL) de bactérias heterotróficas mesófilas e de bactérias psicotróficas, das amostras de gelo analisadas em quatro estabelecimentos, sendo as letras B e C amostras obtidas em peixarias e as letras A e D, de supermercados.
Tabela I: Unidades Formadoras de Colônias (UFC/mL) de bactérias mesófilas e de bactérias
psicotróficas das amostras de gelo no município de São Luís-MA, 2015

Análise microbiológica
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Parâmetros
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A

Média dos valores por Estabelecimentos
B
C

D

Unidades
Formadoras
de Colônias
(UFC/mL) para
mesófilos

3,9 x 104

3,4 x104

3,7 x 104

7,1 x 10³

Unidades
Formadoras
de Colônias
(UFC/mL) para
psicotróficos

5,1 x 104

1,3 x 104

3,3 x 104

4,5 x 104

Os resultados obtidos demonstram que a média dos valores de UFC/mL de mesófilos
variou de 3,4 x 104 (estabelecimento B) a 3,9 x 104 (estabelecimento A). De acordo com
a Portaria Nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, recomenda o

limite de 5x 10² UFC/mL, para contagem de mesófilos em amostras de água potável.
Já em relação aos psicotróficos, os resultados obtidos demonstram que a média dos
valores de UFC/mL de psicotróficos, variou de 1,3 x 104 (estabelecimento B) a 5,1 x 104
(estabelecimento A). A Portaria n°518/2004/MS não especifica um valor máximo para
esses micro-organismos psicotróficos na água. É importante realizar essa análise, pois
este grupo bacteriano possuem bactérias que tem a capacidade de produzir enzimas
deteriorantes e podem se desenvolver em produtos conservados sob refrigeração, mesmo em temperaturas próximas a 0°C, principalmente por bactérias deteriorantes, o que
pode influenciar na vida útil do pescado. Verificou-se que as médias das amostras de
gelo analisadas de todos os estabelecimentos estavam fora dos padrões preconizados.
O gráfico de coluna (figura I) apresenta os resultados do Número Mais Provável de coliformes totais e termotolerantes (NMP/100 mL), das amostras de gelo analisadas em quatro estabelecimentos, sendo o B e o C, amostras obtidas em peixarias e o A e o D, supermercados.

Figura I: Número Mais Provável (NMP/ 100mL) de coliformes totais e termotolerantes das

Os valores das médias do Número Mais Provável (NMP/100mL) de coliformes totais, variaram de 1,32 (estabelecimento A) a 9,4 (estabelecimento D). Já em relação a coliformes
termotolerantes, as médias de NMP/100mL variaram de 2,8 (estabelecimento A) a 12
(estabelecimento B). E de acordo com a Portaria n°518/2004/MS, a água utilizada para
produção de gelo (água tratada no sistema de distribuição: reservatórios e redes) poderá apresentar apenas uma amostra mensalmente positiva para coliformes totais em
100 mL e ausência de E. coli ou coliformes termotolerantes. Desta forma, observou-se
que as médias obtidas estavam fora dos padrões preconizados pela legislação vigente. A
presença de E. coli e coliformes termotolerantes nas amostras de gelo indica que a água
utilizada para o seu preparo possivelmente teve contato direto ou indireto com fezes,
evidenciando a má qualidade da matéria-prima utilizada ou falhas durante o processo
de elaboração do produto.
O gráfico de coluna (figura II) apresenta os resultados do pH, cloro residual livre e turbidez das amostras de gelo analisadas em quatro estabelecimentos, sendo o B e o C,
amostras obtidas em peixarias e o A e o D, supermercados.
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amostras de gelo no município de São Luís-MA, 2015.
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Figura II: Análises físico-químicas das médias das amostras de gelo obtidas em diferentes
estabelecimentos da cidade de São Luís- MA, 2015.

Os valores das médias de pH variaram de 5,67 (estabelecimento A) a 7,21 (estabelecimento B). Percebendo-se que apenas um estabelecimento não obedeceu aos padrões
(estabelecimento A). O pH é padrão de potabilidade, devendo as águas para abastecimento público apresentar valores entre 6,0 e 9,5, de acordo com a Portaria 518 do
Ministério da Saúde. E em relação a esse parâmetro, a maioria dos estabelecimentos
seguiu as normas, então a água utilizada para produzir o gelo obedeceu à legislação.
No estabelecimento A havia ausência de cloro nas amostras, tornado o meio mais ácido.
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Os resultados obtidos demonstram que as médias dos valores de cloro residual livre,
variaram de ausente (estabelecimentos A e D) a 0,11 (estabelecimento C). Assim, podese afirmar que nenhum dos estabelecimentos cumpriu o preconizado pela legislação
vigente. Pois, de acordo com a Portaria 518 do Ministério da Saúde a água para consumo humano deve apresentar concentrações iguais ou superiores a 0,2 mg/L de cloro
residual livre, não excedendo 2 mg/L em qualquer ponto do sistema de abastecimento.
Sendo que, esses resultados em relação ao cloro sugerem maior probabilidade de multiplicação de coliformes termotolerantes ou Escherichia coli, já que o uso do cloro tem
ação bactericida.
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Em relação à turbidez, os valores das médias variaram de 2,37 (estabelecimento A) a
6,42 (estabelecimento C). Podendo-se afirmar que dois estabelecimentos estavam fora
da legislação. A Portaria nº 518 do Ministério da Saúde, define valor máximo de turbidez
para água de abastecimento público é de 5 UT. Diante desses resultados, percebe-se que
nos estabelecimentos C e D havia uma preocupação por parte da fábrica que produz o
gelo. A turbidez pode ser causada por uma variedade de materiais: partículas inorgânicas (argila, lodo, areia, silte) e descarga de esgoto doméstico ou industrial, também pode
ser causada por detritos orgânicos, algas, bactérias e plâncton em geral (SABESP, 2010).

Conclusão
De acordo com as condições de realização desta pesquisa, observou-se que:
As amostras analisadas apresentaram qualidade microbiológica insatisfatória, portanto, impróprias para a conservação do pescado.
Os parâmetros físico-químicos, pH da maioria das amostras, estavam dentro dos padrões, já em relação ao cloro residual livre todas estavam fora das normas e a turbidez
apenas dois estabelecimentos obedeceram ao preconizado pela legislação.

Desta forma, é imprescindível a maior conscientização por parte dos responsáveis pelos
estabelecimentos que usam o gelo para conservar peixes, em relação ao cumprimento
da legislação.
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Resumo
O objetivo do estudo foi determinar a ocorrênciade indicadores de contaminação fecal
em amostras de gelo utilizado na conservação do pescado por meio da quantificação de
coliformes totais, termotolerantes e Enterococos, além dos parâmetros físico-químicos,
pH, turbidez e cloro residual. O estudo foi conduzido no município de São Luís- MA, em
quatro estabelecimentos que comercializam pescado resfriado utilizando gelo de fabricação própria ou obtido de forma terceirizada. Para tal foram analisadas 24 amostras,
de 04 estabelecimentos diferentes na cidade de São Luis-MA. Todas as amostras apresentaram contagens de coliformes acima dos padrões estabelecidos pela legislação. Os
teores de cloro residual estavam fora do padrão, assim como na metadade dos estabelecimentos as amostras seguiram o padrão para turbidez e em relação ao pH a maioria
seguiu a legislação vigente.
Palavras-chave: coliformes; peixe; resfriado.

O pescado apresenta grande valor nutricional, sendo, no entanto, altamente perecível,
chegando geralmente, ao mercado com carga microbiana elevada, composta por microrganismos tanto deteriorantes como patogênicos, exigindo cuidados com seu manuseio e processamento, desde a captura até a chegada à mesa do consumidor. O pescado
deve ser imediatamente resfriado após a captura e mantido em gelo até o momento do
processamento ou comercialização. O gelo utilizado deve apresentar qualidade satisfatória, pois atua por contator íntimo com a matéria prima, podendo muitas vezes servir
de veículo para os mais diversos tipos de microrganismos, dessa forma, devendo ser de
água potável. O presente trabalho teve como objetivo pesquisar indicadores de contaminação fecal em amostras de gelo utilizado na conservação do pescado comercializado em São Luís – MA.

Metodologia
Uma amostra de gelo (500g) foi colhida em quatro estabelecimentos denominados de A,
B, C e D, sendo, dois hipermercados (A e D) e duas peixarias (B e C), durante seis meses,
em São Luís, Maranhão totalizando 24 amostras. O gelo foi colhido antes de entrar em
contato com o pescado. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos estéreis
e então transportadas em caixas isotérmicas ao Laboratório de Microbiologia do Instituto Federal do Maranhão- Campus Maracanã. Para análise, foi realizado o degelo de
maneira asséptica, sendo as amostras retiradas dos sacos plásticos e transferidas para
beckeres estéreis com capacidade de 500mL, dessa forma, os resultados foram expressos em mililitro (mL) de água de degelo.
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Análises Microbiológicas
Para a quantificação de coliformes totais, termotolerantes foi utilizada técnica Número
Mais Provável (NMP/mL) de acordo com a metodologia recomendada pela American
Public Health Association (APHA,2005). Para a obtenção dos resultados foi utilizado o
índice de NMP/mL por comparação de números de tubos positivos, com limites de confiança de 95%. De acordo com a tabela de Hoskins.
Na estimativa da população de Enterococcus sp. foram inoculadas três séries de três
tubos, contendo caldo Azida Glicose (CAG), com alíquotas de 1mL de cada diluição decimal, sendo incubadas a 35O C por 48 horas. A positividade de prova foi verificada por
meio da turvação. A prova confirmatória, a partir de dois tubos de positivos, em CAG,
foram transferidas uma ou duas alçadas para tubos contendo caldo Etil-Violeta-Azida
(EVA). Os tubos foram incubados a 35OC por 48 horas.
A positividade foi verificada pela turvação e formação de precipitado vermelho escuro
característico. O cálculo do resultado foi obtido por meio da combinação do número de
tubos positivos em cada série de diluição utilizando a tabela do Número Mais Provável
(NMP) para série de três tubos (VIEIRA, 2004; APHA, 2005).
Análises físico-químicas
Para a determinação da concentração de cloro residual livre nas amostras de gelo foi
utilizado o método da ortotolidina, Já para determinar o pH foi utilizado um peagâmetro digital de bancada da marca Waterproof Pen pH Tester. Enquanto, a turbidez foi determinada por meio do turbidímetro digital de bancada da marca AP2000 PoliControl.

Resultados e Discussão
A tabela I apresenta os resultados da média de valores por estabelecimento do NMP de
coliformes totais, termotolerantes e de Enterococcus sp. das amostras de gelo analisadas em quatro estabelecimentos, sendo o B e C, amostras obtidas em peixarias e A e D,
supermercados.
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Parâmetros

Análises microbiológicas
Média de valores por estabelecimento
A
B
C

D

NMP/100 mL
Coliformes totais

1,32

3,26

6,84

9,54

NMP/100 mL
Coliformes
termotolerantes

2,8

12

9,28

7,73

NMP/100 mL
Enterococcus sp.

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Fonte: Própria.

A média dos valores por estabelecimento de NMP/100mL de coliformes totais variou de
1,32 (A) a 9,54 (D), em relação a NMP/100mL de coliformes termotolerantes variou de
2,8 (A) a 9,28 (C).

Em relação às análises microbiológicas observou-se que as amostras de gelo apresentaram contaminação por coliformes totais e termotolerantes (Tabela I), indicando que
essas amostras de gelo dos estabelecimentos estão inadequadas para a utilização na
conservação do pescado. De acordo com a Portarian°518/2004/MS, a água utilizada para
produção de gelo (água tratada no sistema de distribuição: reservatórios e redes) poderá apresentar apenas uma amostra mensalmente positiva para coliformes totais em 100
mL e deverá ter ausência de E. coli ou coliformes termotolerantes (BRASIL, 2004).
Segundo os resultados das amostras analisadas verificou-se que não houve contagem
de Enterococcus sp. em nenhuma das amostras. O que significa, que nesse caso, as
amostras estão dentro do padrão preconizado pela RDC nº 275/2005 que determina que
Enterococcus sp. deve ser ausente ou <1,1NMP. O resultado do trabalho indica que essas
bactérias, se presentes na água, não resistiram às baixas temperaturas apresentadas
nas amostras de gelo analisadas.
A tabela II apresenta os resultados das médias de valores por estabelecimento dos
parâmetros físico-químicos de teores de cloro residual, pH e de turbidez das amostras
de gelo obtidas de estabelecimentos que comercializam pescado em São Luis-MA.
A tabela II: Análises físico-químicas de amostras de gelo obtidas em estabelecimentos no
município de São Luís- MA, 2015

Parâmetros
Cloro residual livre (mg/L)

Análises fisico-químicas
Média de valores por estabelecimento
A
B
C
D
Ausente

0,1

0,11

Ausente

pH

5,67

7,21

7,09

7,21

Turbidez (NTU)

2,37

2,86

6,42

5,92

Fonte: Própria

Em relação ao cloro residual livre, a Portaria 518 do Ministério da Saúde exige que a
água para consumo humano apresente concentrações iguais ou superiores a 0,2mg/L
de cloro residual livre, não excedendo 2mg/L em qualquer ponto do sistema de abastecimento (BRASIL, 2004). A média dos valores de cloro residual nas amostras apresentou
abaixo do permitido pela legislação. A ausência do cloro residual, no gelo pode ter
contribuido para a ocorrência das elevadas contagens de bactérias das amostras. De
acordo com LeChevallier et al. (1996) quando 0,2mg/L de cloro ou valores maiores são
mantidos, a ocorrência de bactérias coliformes é reduzida em cerca de 50% na água.
O pH é padrão de potabilidade, devendo as águas para abastecimento público apresentar valores entre 6,0 e 9,5, de acordo com a Portaria 518 do Ministério da Saúde (BRASIL,
2004). A partir dos resultados percebe-se que somente um estabelecimento apresentouse fora do padrão preconizado na legislação. No presente trabalho, observou-se que dos
quatro estabelecimentos, somente um apresentou fora da legislação (BRASIL,2004).
Segundo a Portaria nº 518 do Ministério da Saúde, o valor máximo de turbidez para água
de abastecimento público é de 5 UT (BRASIL, 2004). Em relação à turbidez verificou-se
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Os resultados obtidos demostraram que a média dos valores por estabelecimento quanto ao cloro residual variou de ausente (A e D) a 0,11 (C). O pH variou de 5,67 (A) a 7,21 (B
e D), já a turbidez variou de 2,37 (A) a 6,42 (C).
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que dois dos estabelecimentos apresentou valores dentro da legislação vigente. Porém
os estabelecimentos (C e D) apresentaram valores acima do previsto nos padrões. Outro
aspecto a ser considerado é que a turbidez também pode reduzir a eficiência da cloração, pela proteção física que pode propiciar aos micro-organismos evitando contato
direto com os desinfetantes, além de transportar matérias orgânicas capaz de causar
sabor e odor indesejáveis na água.

Conclusão
Todos os estabelecimentos estavam fora dos padrões da legislação vigente em relação
ao NMP de coliformes totais e termotolerantes;
De acordo com resultados obtidos nas amostras analisadas não houve contagens de
Enterococcus sp. em nenhum dos estabelecimentos;
Quanto aos parâmetros físico-químicos, dois estabelecimentos seguiu o padrão para
turbidez, o pH a maioria seguiu a legislação;
Em relação ao cloro residual livre, todos os estabelecimentos não seguiram o valor exigido pela à legislação vigente.
Dessa forma, constatou-se a necessidade de maior conscientização por parte dos responsáveis pelos estabelecimentos em relação ao cumprimento dos padrões. Cabe também às autoridades sanitárias uma melhor fiscalização e orientação de manipuladores
de alimentos para garantir melhor qualidade do pescado.
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Resumo
Dos produtos tradicionalmente processados no Brasil oriundos da mandioca, o que requer maiores investimentos em equipamentos e que possui uma tecnologia mais evoluída, é o amido, também conhecido por fécula, polvilho ou “goma”, com a qual se obtém
vários produtos industriais. O objetivo do presente pesquisa foi estudar a gelatinização
e retrogradação da fécula de mandioca, polvilho azedo, amido de arroz e do milho em
diferentes temperaturas. O procedimento de gelatinização e retrogradação da fécula
de mandioca, polvilho azedo, amido de arroz e do milho em diferentes temperaturas,
foi realizado a partir de duplicatas em cada amostra nas temperaturas 50ºC, 60ºC, 70ºC,
80ºC e 90ºC até adquirir aspecto gelatinoso. Verificou-se que a todas as amostras não
apresentou formação de gel na temperatura 50°C e que nas demais temperaturas apresentou gelatinização de 8 a 2 minutos. O amido de arroz, em todas as temperaturas não
houve formação de gel acredita-se que a quantidade de agua não foi suficiente para
romper a região cristalina para que ocorresse a gelatinização, ou que a concentração
do soluto era muito baixa, e sendo assim as propriedades dos solventes permanecem
praticamente inalteradas.
Palavras-chave: Gel; Goma; Gelatinoso; Temperaturas;

Estruturalmente, o amido é um homopolissacarídeo composto por cadeias de amilose e
amilopectina. A amilose é formada por unidades de glicose unidas por ligações glicosídicas α-1,4, originando uma cadeia linear. Já a amilopectina é formada por unidades de
glicose unidas em α-1,4 e α- 1,6, formando uma estrutura ramificada. As proporções em
que essas estruturas aparecem diferem em relação às fontes botânicas, variedades de
uma mesma espécie e, mesmo numa mesma variedade, de acordo com o grau de maturação da planta (ELIASSON, 2004; TESTER et al., 2004). O polvilho azedo é um produto
resultante da fermentação natural, usualmente sem inoculação e sem suplemento nutricional, em que o único substrato empregado para o desenvolvimento da acidificação
é a fécula doce. A fermentação do amido de mandioca é realizada por uma microflora
diversificada com produção simultânea de ácidos orgânicos, como os ácidos lácticos,
propiônico, butírico, acético, sucínico, etc., que determinam as propriedades funcionais
do polvilho azedo. Sua obtenção se dá após um período de 30 a 40 dias com posterior
secagem ao sol (PEPE, 2011).
O amido de arroz (farinha de arroz) é uma das matérias-primas mais versáteis na fabricação de alimentos podendo ser usada como ingrediente principal, coadjuvante ou mesmo veículo para outros para outros ingredientes ou substancias além de suas inúmeras
vantagens nutricionais é um produto 100% isento de glúten sendo um ingrediente cha-
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ve na fabricação de alimentos sem glúten. Por ter em sua composição um percentual
proteico significativo e não apenas carboidrato trata-se de um alimento mais completo
e de melhor valor nutricional do que as demais fontes de amido no mercado.
A gelatinização refere-se à formação de uma pasta visco-elástica túrbida ou, em concentrações suficientemente altas de um gel elástico opaco. Conforme passa o tempo a
temperatura diminui (resfriamento ou congelamento), as cadeias de amido tendem a
interagir mais fortemente entre si, obrigando a agua a sair e determinando assim a chamada sinérese. A recristalização ou retrogradação ocorre quando, após uma solubilização durante o processo de gelatinização, as cadeias de amilose, mais rapidamente que
as de amilopectina, agregam-se formando duplas hélices cristalinas estabilizadas por
pontes de hidrogênio. A associação das moléculas do amido propicia o desenvolvimento
de rede tridimensional mantida coesa pelas áreas cristalinas. Esta rede é formada por
grânulos de amido parcialmente inchados e componentes do amido em solução. A formação dessa rede durante o resfriamento resulta no aparecimento de um gel (HOOVER,
2001). Com o tempo, este gel formado tem a tenência de liberar água. Esta liberação é
conhecida como sinérese. Devido à retrogradação se potencializar em temperaturas de
refrigeração, a sinérese é frequente em produtos refrigerados e congelados. É importante lembrar que amidos de diferentes fontes botânicas retrogradam em diferentes
valores de temperatura (CEREDA et al., 2001).
O objetivo da presente pesquisa foi estudar a gelatinização e retrogradação da fécula
de mandioca, polvilho azedo, amido de arroz e do milho em diferentes temperaturas.

Metodologia
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O procedimento de gelatinização e retrogradação da fécula de mandioca, polvilho azedo,
amido de arroz e do milho em diferentes temperaturas, foi realizado a partir de duplicatas em cada amostra. Foram pesadas 2g de cada amostra e com o auxilio de uma proveta
foi medido 50 mL de água adicionou-se em um béquer de 250 mL e homogeneizou toda
mistura. As amostrasforam levadas ao banho-maria onde foram aquecidas nas respectivas temperaturas de 50ºC, 60ºC, 70ºC, 80ºC e 90ºC até adquirir aspecto gelatinoso, em
seguida foram resfriadas para observação da formação do gel com viscosidade, textura,
transparência. Tendo seus valores de tempo e temperatura devidamente anotados.

Resultados e Discussão
Os resultados da pesquisa estão apresentados no gráfico1, que demonstra a formação
de gel dos produtos frente a temperatura testadas. Verificou-se que a solução de fécula
de mandioca na temperatura de 50ºC não proporcionou a formação do gel. Na temperatura de 60ºC a gelatinização correu de forma lenta em torno de 50 minutos. A partir da
temperatura de 70ºC a gelatinização ocorreu de forma rápida em torno de 8 minutos, a
80ºC ocorreu em 5 minutos e a 90ºC ocorreu em apenas 3 minutos.
A solução de amido de milho a uma temperatura de 50ºC não houve formação do gel.
Porém, elevando-se a temperatura a gelatinização ocorreu rapidamente, sendo 8 minutos para temperatura de 60ºC, 6 minutos para temperatura de 70ºC, 4 minutos para
temperatura de 80ºC e apenas 2 minutos para temperatura de 90ºC.

A solução de polvilho azedo a uma temperatura de 50ºC não proporcionou a formação
do gel. Na temperatura de 60ºC a gelatinização ocorreu de forma lenta em torno 43
minutos. Na temperatura de 70ºC a formação do gel ocorreu em 11 minutos e ao elevar
a temperatura para 80ºC e 90ºC a formação do gel ocorreu de forma rápida, em 4 e 3
minutos, já a solução de amido de arroz (farinha de arroz), não proporcionou a gelatinização em nenhuma das temperaturas utilizadas no processo.
Conforme a temperatura do banho-maria aumentava os grânulos menores das soluções
de amido se alteravam primeiro e os maiores, depois. Com isso a viscosidade e coloração sofreram alterações. Sendo que a viscosidade elevou-se durante o processo formando uma pasta e a sua coloração tornava-se transparente. Esse fenômeno é denominado
de gelatinização (BOBBIO e BOBBIO, 2001).

Gráfico 1: Processo de gelatinização da fécula de mandioca, polvilho azedo, amido do
arroz e do milho em diferentes temperaturas.

O esfriamento das pastas para a avaliação das viscosidades das suspensões provocou
a aproximação das moléculas suficientemente para formarem ligações de hidrogênio
e zonas cristalinas, processo denominado de retrogradação. Com isso há expulsão da
água existente entre as moléculas, fenômeno este conhecido como sinérese. A retrogradação é um processo que depende de vários fatores, possibilita a redução do volume,
aumento da firmeza da pasta e sinérese, e os seus efeitos podem ser reduzidos com o
aumento da temperatura (RIBEIRO e SERAVALLI, 2007, p. 63).
A viscosidade da pasta cresce conforme a diminuição da temperatura, formando pontes
de hidrogênio intermoleculares, conforme o aumento da retrogradação e da concentração e do tipo de amido (RIBEIRO e SERAVALLI, 2007, p. 62).
O gel da fécula de mandioca e polvilho azedo apresentou viscosidade menor que o gel
formado pelo amido de milho, devido à molécula de amilose possuir uma estrutura
linear e, portanto se aproxima mais facilmente das outras moléculas tornando-se assim responsável pela ocorrência da retrogradação (RIBEIRO e SERAVALLI,2007,p. 63).
O teor de amilose do amido de milho 25% é maior que o teor de amilose do amido de
mandioca e do polvilho azedo que é de aproximadamente 17%, e que do amido de arroz
com 0% amilose (DEBET e GIDGLEY, 2006).
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Foi possível observar que a gelatinização ocorreu em uma faixa de temperatura. A faixa
de temperatura de gelatinização da fécula de mandioca, do amido de milho e do polvilho azedo varia de 59-70ºC e 61-72ºC, respectivamente (RIBEIRO e SERAVALLI, 2007, p.
62). Segundo Ribeiro e Seravalli (2007, p. 61), durante a gelatinização os grãos aumentam de volume, incham, aumentando a viscosidade da solução, formando uma pasta.

167

Conclusão
Se o aquecimento prossegue com uma quantidade suficiente de água, rompe-se a região cristalina e a água entra, ocorrendo assim a gelatinização do amido. O amido de
milho, o polvilho azedo e a fécula de mandioca na temperatura de 50ºC não houve gelatinização, isso porque alguns géis quando submetido a um repouso prolongado manifesta perda de solvente e contração ocorrendo nesse momento do processo a sinérese.
O amido de arroz, em todas as temperaturas não houve formação de gel acredita-se que
a quantidade de água não foi suficiente para romper a região cristalina para que ocorresse a gelatinização, ou que a concentração do soluto era muito baixa, e sendo assim as
propriedades dos solventes permanecem praticamente inalteradas.
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Resumo
O fósforo em sedimento atua como depósito e fonte deste nutriente para coluna deágua,
o que lhe confere papel de relevância no equilíbrio ecológico de corpos aquáticos. O Rio
Paciência é um importante ecossistema da Ilha do Maranhão e, embora ainda melhor
preservado que outros rios locais como Anil e Bacanga, o crescimento de atividades urbanas em sua bacia hidrográfica requer conhecimento do comportamento do fósforo,
uma das principais ameaças de sistemas hídricos localizadas em áreas urbanas. Neste
trabalho será aplicado esquema de fracionamento que visa determinar como o fósforo
está ligado a matriz do sedimento mediante o seu fracionamento geoquímico. O fracionamento geoquímico permite avaliar o grau de labilidade do fósforo, seu risco ambiental e a capacidade de suporte do ecossistema frente ao aporte de nutrientes.
Palavras-chave: fósforo, fracionamento, autigênico.
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O fósforo é naturalmente escasso em sistemas aquáticos graças a sua atração pela matéria orgânica e partículas do solo, características que dificulta seu transporte pela água
de drenagem, tornando-se indisponível para a coluna de água e consequentemente
para as plantas. Todavia, as pequenas quantidades de fósforo encontradas em lagos e
rios provêm de minerais e depósitos naturais, que através do intemperismo, da erosão,
da lixiviação e da mineração, são transportados até esses sistemas aquáticos. A maior
parte do aporto de fósforo nesses lagos e rios são de origem terrestre, ligados química
ou fisicamente à matéria orgânica e partículas minerais (CHAPMAN, 2003), enquanto
as fontes atmosféricas, ou seja, a deposição seca e úmida, não são, em geral, fontes significativas desse nutriente.
O fósforo em águas naturais existe sob a forma de fosfato, os quais se dividem em: ortofosfato, polifosfatos e fosfatos orgânicos. O fósforo orgânico compõe as biomoléculas
dos organismos vivos e mortos, que podem agregar-se às partículas ou permanecerem
dissolvidos na coluna d’água (BOWES, 2003). Por sua vez, o fosfato inorgânico pode ser
encontrado sob as formas de H2PO4-, HPO42- e PO43-, as quais são conhecidas como fósforo
reativo solúvel (SRP), pois são prontamente assimiláveis pelas plantas. Os polifosfatos,
muito usados em detergentes, apesar de serem inorgânicos, não são prontamente disponíveis para as plantas, mas podem com o tempo, sofrerem hidrólise e se transformarem
em SRP. O fósforo inorgânico também pode ser encontrado na forma particulada, precipitado com o ferro ou adsorvido em partículas minerais (SOARES, 2003).
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Metodologia
A extração da fração P-Fe será realizada utilizando-se como solução extratora a mistura
citrato-ditionito-bicarbonato (CDB), a temperatura ambiente e sob agitação constante,
que é considerada seletiva à fase férrica do fósforo e a alguma fração de fósforo reativo,
mantido o pH próximo à neutralidade, pH 7,6, que é fundamental para a efetiva seletividade desta extração. A fração P-Acet. será obtida a partir da extração do resíduo da
fração P-Fe utilizando-se solução tampão de acetato de sódio/ácido acético a pH 4,0, sob
agitação, a temperatura ambiente7,9.
Para as amostras de sedimento de cada estação de coleta foram realizadas análises para
obtenção do fósforo total (PT) e das frações de fósforo inorgânico (PIT), fósforo ligado
a oxihidróxidos de ferro (P-Fe) e fósforo carbonático (P-Acet). De forma indireta, foram
obtidas a fração detrítica (P-Detr.) e o fósforo orgânico total (POT). Ao final das diferentes extrações a espécie resultante será totalizada como ortofosfato através da espectrofotometria na região do visível, utilizando-se a metodologia do azul de molibdato.

Resultados e Discussão
A Figura 2 permite observar a variação da concentração (ppm) de fósforo em função
da absorbância. A partir dos dados obtidos nas análises pôde-se encontrar a equação
da reta e através dos resultadosdo gráfico, encontrou-se a linearidade da reta R= 0,870
ppm (valor da reta).
Equação da reta:
y = a + b.xR= Valor da reta:
y = 5,987x + 0,146R2 = 0,870 ppm
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Figura 2: Varredura de Espectro de Absorção do Fósforo x Concentração (ppm).
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A Tabela 1 exibe as frações de fósforo no Sedimento doRio Paciência, com as concentrações em relação ao fósforo total (PT), fósforo orgânico (PO), fósforo inorgânico (PI), fósforo inorgânico não apatítico (PINA) e fósforo orgânico apatítico (PA), que foram feitos
com base no fluxograma da Figura 2, permitindo através do espectrofotômetro, analisar
a quantidade de fósforo nas amostras por meio da cubeta de 5ml.
Tabela 1: Relação entre as frações de fósforo nos sedimentos do Rio Tibiri.

Pontos de coleta

Frações de Fósforo nos Sedimentos de mangue
PT

PO

PI

PINA

PA

A

0,367

0,342

0,332

0,248

0,484

B

0,335

0,324

0,320

0,222

0,428

C

0,321

0,302

0,304

0,208

0,404

D

0,301

0,300

0,302

0,204

0,400

A) P11; B P2; C P3 e D P4;
De acordo com os resultados da Tabela 2 pode-se verificar que o fósforo encontra-se em
sua maior parte na fração PO, em seguida PI. Por sua vez na fração PINA é maior que a
PA. No experimento para encontrar os resultados, de acordo com o fluxograma da Figura
2, foi necessário regular o pH das amostras quando necessário, de modo a deixá-lo neutro, pois ao colocar NaOH e HCl ficava desregular, ou seja, ou muito ácido ou muito básico
e para não interferir no resultado que se esperava foi necessário regular quando preciso.

Conclusão
Os sedimentos de fósforo do Rio Paciência analisados através do fluxograma da Figura
2, indicaram valores que encontram-se os sedimentos das amostras estudadas. E, as
frações sendo, Fósforo Orgânico (PO), Fósforo Inorgânico (PI), fósforo total (PT), Fósforo
Inorgânico Não-Apatítico (PINA) e Fósforo Orgânico Apatítico (PA).
Depois de encontrados os resultados e feitos os ajustes quando necessário de pH foi
usado o espectrofotômetro para verificar os valores de cada um através do método utilizado. Deste modo, verificou-se que o fósforo dos sedimentos encontra-se em sua maior
parte na forma de fração inorgânica não-apatítica (PINA).

Referências
BOWES, M. J; House, W. A e Hodgkinson, R. A . Phosphorus dynamics along a river continuum. TheScience ofthe totalenvironmental. 313: 199-212, 2003.
CHAPMAN, A S. Particulatephosphorustransportbysub-surfacedrainagefromagriculturalland in the UK. Environmental significanceatthecatchmentandnationalscale. Science
ofthe totalenvironmental266: 95-102, 2003.
SOARES, A Qualidade da água fluxos de nutrientes na interface sedimento-água nas represas do Rio.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Portanto, os sedimentos do Rio Paciência através das análises demonstram a predominância das frações geoquímicas mais biodisponíveis e mobilizáveis do fósforo (PINA),
indicando um estoque importante deste nutriente no sedimento, passível de ser liberado para a fase aquosa e implementar do processo de eutrofização no meio analisado.
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Resumo
O estudo realizado destaca o fósforo no sedimento do Rio Paciência com metodologias
de fracionamento que permitiram determinar a concentração das cinco frações de fósforo (PT, PO, PI, PINA e PA), tal como sua relevância e risco ambiental. As extrações
químicas sequenciais foram feitas de acordo com o protocolo empregado pela comissão
europeia (Standards, Measurements and Testing Programme). Com este fracionamento
detectou-se que o fósforo está em sua maior parte na fração PI, majoritariamente nas
frações lábeis, o que significa que podem eventualmente tornarem-se biodisponíveis
e serem assimiladas pela biota aquática. Deste modo, os sedimentos do Rio Paciência
através das análises demonstram a predominância das frações geoquímicas mais biodisponíveis e mobilizáveis do fósforo (PINA), indicando um estoque importante deste
nutriente no sedimento, passível de ser liberado para a fase aquosa, favorecendo o
processo de eutrofização.
Palavras-chave: Fósforo, Fracionamento, Eutrofização.

Introdução

O fósforo é naturalmente escasso em sistemas aquáticos graças a sua atração pela matéria orgânica e partículas do solo, características que dificulta seu transporte pela água
de drenagem, tornando-se indisponível para a coluna de água e consequentemente
para as plantas. Todavia, as pequenas quantidades de fósforo encontradas em lagos e
rios provêm de minerais e depósitos naturais, que através do intemperismo, da erosão,
da lixiviação e da mineração, são transportados até esses sistemas aquáticos. A maior
parte do aporto de fósforo nesses lagos e rios são de origem terrestre, ligados química
ou fisicamente à matéria orgânica e partículas minerais (CHAPMAN, 2003), enquanto
as fontes atmosféricas, ou seja, a deposição seca e úmida, não são, em geral, fontes significativas desse nutriente.
O fósforo em águas naturais existe sob a forma de fosfato, os quais se dividem em: ortofosfato, polifosfatos e fosfatos orgânicos. O fósforo orgânico compõe as biomoléculas
dos organismos vivos e mortos, que podem agregar-se às partículas ou permanecerem
dissolvidos na coluna d’água (BOWES, 2003). Por sua vez, o fosfato inorgânico pode ser
encontrado sob as formas de H2PO4-, HPO42- e PO43-, as quais são conhecidas como fósforo
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possui um componente gasoso que viabilize sua introdução no corpo aquático.
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reativo solúvel (SRP), pois são prontamente assimiláveis pelas plantas. Os polifosfatos,
muito usados em detergentes, apesar de serem inorgânicos, não são prontamente disponíveis para as plantas, mas podem com o tempo, sofrerem hidrólise e se transformarem
em SRP. O fósforo inorgânico também pode ser encontrado na forma particulada, precipitado com o ferro ou adsorvido em partículas minerais (SOARES, 2003).

Metodologia
Fracionamento do fósforo
O procedimento de fracionamneto do fósforo ocorre mediante extrações químicas sequenciais de acordo com o protocolo empregado pela comissão europeia.
Figura 1: Fluxograma referente à determinação das frações de fósforo em sedimento.

Resultados e Discussão
Os resultados e discussão serão apresentados com base nas características do método
analítico, com seu desempenho e controle de qualidade, com a concentração do fósforo
e suas frações geoquímicas.
4.1 Controle de qualidade dos resultados analíticos
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4.1.1 Curva de Calibração
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A curva de calibração permitiu determinar o coeficiente de correlação linear (R2) e sua
equação linear, com o cálculo dos sedimentos nas concentrações efetivas do fósforo.
As absorbâncias se mostraram coerentes para a construção da curva, uma vez que seu
coeficiente de determinação se aproximou de 1.
Os resultados das absorbâncias obtidos das diversas diluições realizadas com a solução
estoque de fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4. H2O), para a construção da curva de
calibração, estão na Figura 2.
Figura 2. Curva de Calibração do Fósforo x Concentração (ppm).

4.2 Distribuição do Fósforo
O fósforo foi distribuído por pontos de coleta, que são eles: a) P11, b) P2, c) P3 e d) P4,
eles estão distribuídos na Tabela 2 que exibe as frações de fósforo no Sedimento do Rio
Paciência, com as concentrações em relação ao fósforo total (PT), fósforo orgânico (PO),
fósforo inorgânico (PI), fósforo inorgânico não apatítico (PINA) e fósforo orgânico apa-

títico (PA), que foram feitos com base no fluxograma da Figura 1, permitindo através do
espectrofotômetro, analisar a quantidade de fósforo das amostras.

Tabela 2: Relação entre as frações de fósforo nos sedimentos do Rio Paciência
Pontos de coleta

Frações de Fósforo nos Sedimentos de mangue mg/ L P
PT

PO

PI

PINA

PA

a)

0,433

0,109

0,324

0,184

0,140

b)

0,455

0,112

0,343

0,212

0,131

c)

0,473

0,110

0,363

0,241

0,122

d)

0,488

0,106

0,382

0,261

0,121

a) P11; b) P2; c) P3 e d) P4;
De acordo com os resultados da Tabela 2, pode-se destacar que o fósforo encontra- se
em sua maior parte na fração PI com sua concentração média de 353 mg kg-1, enquanto
na fração PO encontra-se apenas 109,25 mg kg-1.

Conclusão
O fósforo encontra-se em sua maior parte na fração PI, majoritariamente nas frações
lábeis, o que significa que podem eventualmente tornarem-se biodisponíveis e serem
assimiladas pela biota aquática.Portanto, os sedimentos do Rio Paciência através das
análises demonstram a predominância das frações geoquímicas mais biodisponíveis
e mobilizáveis do fósforo (PINA), indicando um estoque importante deste nutriente no
sedimento, passível de ser liberado para a fase aquosa e implementar do processo de
eutrofização no meio analisado.
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Introdução
Os resíduos sólidos podem provocar alterações significativas no ambiente seja no solo
na água ou no ar, se estes forem depositados de forma inadequada também podem
causar danos às formas de vida que se encontram nesses ambientes, que muitas vezes só veem a aparecer após anos da disposição inicial. Além disso, podem favorecer
o aumento de vetores, que são veiculadores ou reservatórios de certos patogênicos, o
que pode aumentar o risco de contaminação existente entre os resíduos sólidos para
a saúde humana. A preocupação com a questão ambiental e a saúde coletiva torna o
gerenciamento de resíduos um processo de extrema importância na preservação da
qualidade da saúde e do meio ambiente.
Lima et al. (2003), diz que a geração de resíduos é algo que está ligado à evolução da
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Esta pesquisa objetivou elaborar um material de apoio sobre o manejo dos resíduos de
serviços de saúde que sirva como subsídio à capacitação aos funcionários da higienização nos hospitais de São Luís - MA, colaborando com o aprimoramento de práticas
adequadas subsidiando o planejamento, para que dessa forma se desenvolva um ambiente de trabalho mais seguro para os profissionais que trabalham diretamente com os
resíduos. Buscou-se materiais de capacitação nos hospitais, para sabermos o que se tem
feito para que os funcionários sejam eles técnicos enfermeiros ou higienizadores. Tanto
no hospital público quanto no privado os funcionários da higienização desconhecem os
riscos aos quais estão expostos na sua rotina de trabalho diária. O risco no manejo dos
RSS está principalmente vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e segregação dos materiais perfuro cortantes sem utilização de proteção
mecânica e que uma das preocupações dos funcionários que manejam diretamente os
RSS reside, no fato de que, são os profissionais da assistência à saúde, os primeiros responsáveis pela segregação dos resíduos, pois parte de cada um deles o primeiro contato
com a maior parte dos materiais. O descarte, armazenamento e condução inicial de
forma adequada são fundamentais para a segurança do higienizador e para o melhor
funcionamento de qualquer outra etapa seguinte no tratamento dos resíduos. Para isso,
a fim de promover melhorias e sanar parte dos problemas da questão ambiental e da
saúde, minimizando a propagação de doenças, infecções hospitalares, acidentes, contaminação dos diversos ambientes como: solo, água e o ar, através da propagação de vetores e patógenos. Utilizando-se da elaboração um material de apoio sobre o manejo dos
resíduos de serviço de saúde que sirva como subsídio à capacitação aos funcionários da
higienização nos hospitais de São Luís - MA.
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humanidade, quanto maior a população mundial, maior reflexo no crescimento exacerbado de produção de resíduos, onde o meio ambiente não consegue degradar todo o
lixo produzindo, poluindo o solo, água e propiciando a disseminação de doenças.
A denominação resíduo do serviço de saúde foi adotada no Brasil pela ABNT (1993) a
partir de dezembro de 1987 e firmada entre as definições da NBR 12807, com validade a
partir de 1º de abril de 1993 onde determina que resíduos de serviços de saúde correspondam àqueles resultantes de atividades exercidas por estabelecimento gerador, de
acordo com a classificação adotada pela NBR 12808.
Os RSS correspondem a uma pequena parcela, se forem comparados aos demais resíduos sólidos, porém, consideram-se as suas principais características que correspondem a sua patogenicidade, colocando-os assim, dentro da classe I, ou seja, resíduos perigosos conforme determina a NBR 10.004. Estudos já realizados apontam que os RSS
apresentam um potencial de risco muito elevado para infecção e lesão, mais do que
qualquer outro tipo de resíduo, e que a falta de esclarecimentos e conhecimento contribuem muito para um tratamento inadequado e impróprio desses resíduos e principalmente influenciam a forma de maneja-lo, o que pode ter consequências graves para a
saúde tanto dos profissionais que trabalham diretamente com os RSS, como um impacto
significativo sobre o meio ambiente, além do alto custo para o poder público.
O gerenciamento inadequado dos resíduos de saúde determina impacto negativo no
ambiente e disseminação de doenças. Sendo assim, a disposição e tratamento adequado
dos Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde é um passo fundamental para minimizar os
seus impactos na natureza.
Os resíduos de serviço de saúde representam riscos diferenciados para os funcionários, pacientes e comunidade em geral. Os riscos que oferecem aos funcionários estão
relacionados aos acidentes ocupacionais, enquanto que, para os pacientes, os riscos de
infecção hospitalar estão ligados às práticas rotineiras, adequadas às medidas básicas
de controle de infecção hospitalar. Se medidas básicas de manejo e segregação forem
tomadas a possibilidade de contaminação do meio ambiente, pacientes, funcionários e
comunidade, por tais resíduos, poderão ser considerados inexistentes.
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O estudo foi realizado em dois hospitais de São Luís – Maranhão, sendo um público,
Hospital A e, um privado, Hospital B, sendo os dois classificados como de grande porte
e de alta complexidade.
É importante mencionar que este trabalho faz parte de uma pesquisa mais abrangente
sobre a avaliação do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde nos hospitais de
São Luís, com parecer consubstanciado CEP nº 327.795 de 06 de julho de 2013.
Inicialmente fomos aos hospitais para buscar informações especificas sobre as capacitações já realizadas aos funcionários da higienização sobre o manejo dos RSS, informações do tipo: que tipo de capacitação foi realizado; foi utilizado algum material para
tal; é distribuído algum folder a esses funcionários para auxilia-los em sua rotina de
trabalho; caso positivo solicitar uma cópia desse material para termos conhecimento do
que já e veiculado nos hospitais.
Realizou-se a busca de materiais nos hospitais que pudessem promover a capacitação
dos funcionários da higienização, no que diz respeito ao gerenciamento, segregação,

coleta e transporte de forma adequada dos resíduos, não foram encontrados materiais
de treinamento ou capacitação dos funcionários da higienização.
Foram feitas análise de alguns materiais os quais servem apenas para que os estabelecimentos conheçam a proposta do plano de gerenciamento dos resíduos, porém os hospitais não possuem um planejamento efetivo de linguagem mais simples que possa trazer
efeitos vantajosos, por isso elaboramos um material de apoio, ou seja uma cartilha em
forma de folder ilustrativo que contém informações claras e objetivas sobre as etapas
manejo dos RSS, os riscos que a segregação inadequada podem trazer aos trabalhadores da higienização e ao ambiente.

Resultados e Discussão
Verificamos que há uma grande necessidade de capacitação continua nesses ambientes
de trabalho, principalmente dos profissionais da higienização, estes se constituem os principais alvos de acidentes devido ao manejo inadequado, portanto é preciso que haja uma
periodicidade em ambos os hospitais na formação continuada, e em todos os setores, pois
a deficiência desse manejo resulta em problemas durante as etapas de segregação dos
resíduos, podendo trazer consequências graves as pessoas que lidam com esse material.

Com o propósito de que os funcionários estejam mais esclarecidos sobre os riscos e
os cuidados que devem ter ao manipularem esses resíduos e assim contribuindo para
o processo de capacitação contínua prevista nas legislações CONAMA e ANVISA, foi
realizada a construção do material de apoio com as seguintes especificidades: o que é
manejo; riscos do manejo inadequado; etapas do manejo (geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final) e a
classificação dos resíduos em grupos (A: potencialmente infectantes, B: químicos, C: radioativos, D: comuns, E: perfuro cortantes) e como cada grupo deve ser descartado. Este
material é uma proposta simples, porém com potencial de aprendizado vantajoso, pois
ele será entregue de forma pessoal para cada um dos funcionários, de forma que este o
tenha sempre em mãos, o que também traz como vantagem a reflexão pessoal do mesmo e de suas ações.
Os resíduos representam um perigo à saúde de todos, seja de forma na manipulação dos
mesmos ou no destino que eles recebem e os danos que causam ao ambiente. Baseado
nisto faz-se necessária a capacitação continuada dos profissionais que trabalham diretamente ou indiretamente com o manejo, transporte ou segregação dos resíduos.
Observa-se, portanto que os RSS apresentam um potencial de risco mais elevado para
infecção e lesão do que qualquer outro tipo de resíduo. Conhecimento inadequado e impróprio sobre o tratamento desses resíduos pode ter consequências graves para a saúde
e um impacto significativo sobre o meio ambiente (MATHUR et al, 2011).
Salomão, Trevizan e Gunther (2004), em sua pesquisa apontam que o elemento humano
que atua nos centros cirúrgicos desconhece os padrões normativos quanto ao manejo
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Não foi encontrado nenhum tipo de material didático elaborado pelos hospitais para
esse propósito. Com isso acreditamos que a elaboração da cartilha e sua distribuição
nos hospitais podem trazer um resultado mais efetivo, este por ser um material didático que apresenta uma linguagem simples e com ilustração, facilita o aprendizado por
parte do funcionário higienizador. Acreditamos que devido a rotina de trabalho intensa
desses funcionários eles acabam deixando desapercebidos certos cuidados, o que pode
acarretar a ocorrência de acidentes inerentes a este tipo de resíduo.
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dos RSS, onde a preocupação fica limitada apenas às etapas de coleta e disposição final.
Para isso torna-se viável a construção de elementos que promovam o preparo destes
profissionais que de forma simples venham a sanar a falta de conhecimentos dos riscos
quanto à manipulação dos resíduos tanto para a proteção do agente humano como do
meio ambiente.
A educação e saúde é do ponto de vista dominante e tradicional, uma área de saber
técnico, ou seja, uma organização dos conhecimentos das ciências sociais e da saúde
voltada para “instrumentalizar” o controle dos doentes pelos serviços e a prevenção de
doenças pelas pessoas (STOTZ, 1993).
Sendo assim não há como deixar de promover educação, pois ela se dá pela apropriação de conhecimentos e técnicas que ajudam a mover ações positivas e a transformar a
conduta das pessoas, prevenindo e minimizando os problemas ocasionados pela falta
de cuidados no manejo correto dos RSS.
A construção do material de apoio se deu de forma a promover a constituição de um
pensamento novo, que traga uma reflexão sobre os efeitos que os resíduos podem trazer sobre a saúde e o meio ambiente.

Conclusão
Diante do exposto, este estudo destaca-se em sua relevância científica por propor a capacitação dos profissionais da higienização de forma a garantir uma melhor qualidade de
vida e proteção em seu ambiente de trabalho, no entorno e segurança do meio ambiente
assim como minimizar o problema do risco que esses resíduos apresentam como um todo.
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RESUMO
Sabe-se que há um grande déficit nas escolas, tanto da rede pública quanto privada
relacionado ao ensino da física, principalmente quando o assunto é Astronomia. A
“complexidade” dessa matéria atinge níveis elevados, tornando sua deficiência mais
evidente. Temas como a teoria do Big Bang, buracos negros, quasares, a relatividade de
Einstein, dentre outros relacionados ao Cosmos e intrinsecamente ligados à nossa existência, parece, ironicamente, distante da nossa compreensão. Pensando assim, é que a
ciência resolveu utilizar o Universo como um grande laboratório científico, deduzindo
de sua observação as leis físicas que poderão ser utilizadas em coisas muito práticas
como: prever as marés, estudar a queda de asteroides sobre nossas cabeças, construção
de reatores nucleares, análise do aquecimento global da atmosfera, além de estudar
a gravidade e sua importância. Portanto, a elaboração de uma revista com linguagem
concisa, imagens cativantes e pertinentes relações com o dia a dia demonstrou ser a
melhor alternativa encontrada para atingir principalmente as pessoas que têm dificuldades e/ou não têm acesso aos meios tecnológicos. A elaboração desta revista centrase na possibilidade de vê-la desempenhando o papel de indutora do processo ensino/
aprendizagem, estando sujeita a uma avaliação contínua e sugestões dos professores da
área da física. Há uma causa a ser seguida e há mentes famintas por saber, esperando
ser despertadas da letargia; o projeto ampliará os horizontes e fará com que professores
e alunos, olhem para os céus de outra maneira.

Palavras-chave: Astronomia; Educação; Revista.

O Surgimento da Astronomia O fascínio que as pessoas sentem pelo céu, é algo extremamente interessante, porém, os fenômenos extraterrestres ainda são mistificados e
mitificados; não é culpa nossa, temos a necessidade de encontrar explicações para os
acontecimentos, mesmo que estas nem sempre correspondam à realidade. O Sol foi o
primeiro astro a ser notado e as razões são óbvias: proporciona a mais evidente mudança de claro-escuro da natureza (o dia e a noite), além de atuar como principal fonte de
energia. A Lua, segundo astro a ser percebido, visto que ilumina a noite, principalmente
na sua fase cheia.
O céu noturno pode ser considerado um grande campo de aprendizado, pois oferece a
possibilidade de visualizar diversas estruturas do nosso universo, entendendo até mesmo, o nosso lugar nele. Em um céu sem poluição, é possível visualizar muitos corpos
celestes a olho nu, como planetas, estrelas, aglomerados estelares e nebulosos (ambos
visíveis como pequenas manchas brancas), além de galáxias próximas e da Via Láctea
(MEDEIROS; ARAÚJO, 2005). Após a última glaciação, a agricultura e a domesticação de
animais tornaram-se atividades importantes e arraigadas no modo de vida dos primeiros homens. Com essas observações feitas a olho nu, era possível distinguir períodos
ideais para a plantação, colheita e outras atividades agrícolas, em decorrência disso,
foram determinadas as estações do ano e os calendários (MILONE et al., 2003).
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Fazendo uma retrospectiva sobre a história da Astronomia é importante ressaltar a influência dos egípcios, com o “merkhet”(utensílio usado para calcular as horas durante
a noite), os babilônios com seu calendário lunar e, por fim, os gregos, com Aristóteles e
suas explicações pseudocientíficas que perduraram por um longo tempo até chegarmos
à Idade Média, também chamada Idade das Trevas – uma grande injustiça – época que
constituiu o apogeu do estudo dos astros.
O polonês Copérnico estabelece o heliocentrismo, Johannes Kepler descobre o formato
elíptico das órbitas 2 dos planetas, Galileu Galilei aprimora o telescópio e Tycho Brahe
faz observações altamente precisas sobre a dinâmica do universo. Diante disto, é imperativo destacar que a Física serviu juntamente com a Matemática como arcabouço
da ciência que viria a se chamar Astronomia Moderna. 1.2 Fundamentos da Educação
“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre
si, mediatizados pelo mundo”, já dizia Paulo Freire (2011), em sua obra “Pedagogia do
Oprimido”. Traduzindo: educar não é somente introduzir conhecimento num educando; ensinar é uma troca de conhecimentos, estimular a formação de profissionais esclarecidos e, à luz da razão, traçar um percurso promissor para o crescimento intelectual
da juventude. Facilitar a compreensão de outras matérias; Florescer entre os alunos
a curiosidade científica, a prática da observação do meio e do Universo que nos cerca,
percebendo seus detalhes, questionando suas causas e efeitos, e se deleitando em sua
riqueza e beleza.

METODOLOGIA
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O projeto consistirá, basicamente, na criação de uma revista que tratará de assuntos
recorrentes na Física, Astrofísica e, principalmente, Astronomia, mas com uma abordagem diferente da convencional. É comum vermos livros ou outros materiais didáticos
abusando de termos técnicos e vários recursos pertencentes a um grupo específico. São
poucos os cientistas que escrevem compreensivelmente sobre Ciências para o público
em geral. Também são poucos os não cientistas que o fazem, evitando o linguajar técnico e tentam explicar o que seria óbvio para os especialistas, porém desconhecido para
a maioria das pessoas.
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A CHC - “Ciência Hoje das Crianças” - consegue fazer isto de forma espetacular, sendo
este o cerne de nosso escopo. 4.2 Montagem da revista A etapa seguinte consistirá na
montagem da revista, para tanto usar-se-ão os programas Corel Draw X6, Photoshop
CS6, InDesign e Illustrator, bem como papel reciclado para a fabricação da boneca – o
modelo gráfico simulado de um jornal, caderno, livro ou revista a ser impresso. Imagens, charges e tirinhas serão utilizadas com frequência, porque dinamizarão a leitura e tornarão o produto visualmente mais atraente. Com o conhecimento advindo do
Curso de Design Gráfico ou Comunicação Visual, a diagramação da revista será bem
programada, organizada e ergonômica.
Como se trata de uma revista é fundamental que o papel escolhido seja eficiente e proporcione um “ambiente” agradável para a estruturação do produto final. Também é
preciso lembrar que o papel reciclado, por mais sustentável que seja, encarece o projeto
e dificulta a sua produção em escala. GED significa gerenciamento eletrônico de documentos, são técnicas que facilitam a organização de todas as informações de uma empresa. Com o avanço das tecnologias, as estratégias de GED também estarão em constante atualização. Antigamente, o sistema era utilizado apenas para digitalizar documentos
e organizá-los no computador, enquanto atualmente é possível também gerenciar dados em Word ou Excel, por exemplo. O GED consiste basicamente em cinco etapas: cap-

tação, gerenciamento, armazenamento, distribuição e preservação. Esse gerenciamento
de dados também é uma forma de reduzir custos e trabalhar de forma mais sustentável.
Imagine quanto papel poderá ser poupado se todos forem digitalizados com qualidade
muita próxima do original? Com certeza será uma economia de espaço e tempo bastante significativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Espera-se que o projeto desperte nos alunos o interesse pelo estudo da Astronomia.
Outro resultado esperado está ligado a divulgação e da presença do Instituto Federal
junto as comunidades. Essa divulgação é importante, pois os alunos das escolas públicas onde o Campus está instalado poderão despertar a curiosidade científica a prática
da observação do universo que nos cerca questionando suas causas e efeitos. É muito
importante entender que não há qualquer significado físico acoplado a estes agrupamentos aparentes.

CONCLUSÃO
No trabalho em questão mostrou evidencia nos déficit muito grande nas escolas, tanto
da rede pública quanto privada relacionado ao ensino da física, principalmente quando o assunto é Astronomia. Pensando assim foi que achamos interessante a elaboração
dessa revista demonstrando ser a melhor alternativa encontrada para atingir principalmente as pessoas que têm dificuldades e/ou não têm acesso aos meios tecnológicos. A
elaboração desta revista centra-se na possibilidade de vê-la desempenhando o papel de
indutora do processo ensino/aprendizagem, estando sujeita a uma avaliação contínua e
sugestões dos professores da área da física.
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Resumo

Palavras-chave: Descarte de lixo; meio ambiente; lixo hospitalar.

Introdução
O manejo dos RSS é compreendido em sete etapas: segregação, identificação, acondicionamento, coleta e transporte interno, armazenamento temporário, coleta e transporte
externo e disposição final (BRASIL, 2005). A OPAS (1997) e, mais recentemente Giatti
(2009), comentam que a segregação é uma das operações fundamentais para o cumprimento dos objetivos de um sistema eficiente de manuseio de resíduos, tendo em suas
vantagens, à redução dos riscos a saúde e ao meio ambiente, impedindo que resíduos
infecciosos, contaminem os outros resíduos gerados no estabelecimento de saúde; reduzir gastos; possibilitar a reciclagem de alguns resíduos que não requerem tratamento. A
ANVISA cita em uma de suas publicações que sem uma segregação adequada, cerca de
70 a 80% dos resíduos gerados em serviços de saúde que não apresentam risco acabam
potencialmente contaminados (ANVISA, 2006).
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O manejo dos RSS é compreendido em sete etapas: segregação, identificação, acondicionamento, coleta e transporte interno, armazenamento temporário, coleta e transporte
externo e disposição final. Dentro de uma instituição hospitalar, várias são as dimensões da questão ambiental, todas elas muito importantes, complexas e dignas de tratamento sério e sistêmico em seu conjunto. Dentro desse contexto objetiva-se analisar
quali-quantitativamente de que forma a segregação é realizada em um hospital público
de nossa cidade. Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro estruturado elaborado
com base na RDC n° 306/04 para a caracterização dos aspectos técnico-operacionais e da
infraestrutura disponibilizada pelo hospital referente às etapas do manejo interno dos
RSS.Para desenvolvimento desse projeto ficou estabelecido que as observações seriam
feitas por setor hospitalar (Internação, CC, CME, Ambulatório, diagnóstico e Farmácia).
Apesar de a coleta revelar que a maioria de coletores identificados era do Grupo A (CC93,2%; CME-89,5%; Ambulatório-90%), com exceção do setor de internação (grupo D,
100%), os dados apontaram que o maior índice de coletores com descarte inadequado
de resíduos foi desse mesmo grupo (Internação 83,6 %; CC 67,8 %; CME 84,2% e Ambulatório 90%). Em resumo, o resíduo que mais vezes foi descartado, inadequadamente,
foi embalagem de material hospitalar (grupos A e E) e no grupo D, gazes com sangue. Os
dados revelaram que há problemas no descarte de RSS em todos os setores estudados
do hospital. A pesquisa assume elevada importância, uma vez que fornece dados e de
posse deles o hospital pode tomar medidas para corrigir os problemas encontrados.
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Dentro de uma instituição hospitalar, várias são as dimensões da questão ambiental,
todas elas muito importantes, complexas e dignas de tratamento sério e sistêmico em
seu conjunto. É inegável a emergência e a criticidade da adequada gestão dos RSS (SANCHES, 1995). Estes resíduos são considerados perigosos porque podem possuir agentes
patogênicos e podem causar efeitos indesejáveis a saúde humana e ao meio ambiente (PATIL; SHEKDAR, 2001; ASKARIAN, 2004; NEMA et al, 2011). Dentro desse contexto
objetiva-se analisar quanti e qualitativamente de que forma a segregação é realizada
em um hospital público de nossa cidade e com isso contribuir com a identificação de
práticas adequadas e/ou inadequadas subsidiando o planejamento direcionado à gestão
desses resíduos.
Este trabalho teve como objetivo analisar a segregação dos resíduos de serviços de saúde em um hospital público de alta complexidade em São Luís - Maranhão.

Metodologia
Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro estruturado elaborado com base na RDC
n° 306/04 para a caracterização dos aspectos técnico-operacionais e da infraestrutura
disponibilizada pelo hospital referente às etapas do manejo interno dos RSS. As informações quanto ao armazenamento externo, encontra-se presente em outro checklist
com seis itens para descrever as condições desse local.
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Durante as visitas de observações foram registradas informações dos recipientes coletores destinados ao resíduo infectante (Grupo A) e ao resíduo comum (Grupo D) e
das caixas coletoras para perfurocortantes (Grupo E), como: presença e condição de
identificação, segregação adequada/inadequada (classificação visual), capacidade (extravasando) e condição física do recipiente coletor. Na observação da segregação, sendo
esta inadequada, anotou-se qual (is) o (s) resíduo (s) estava (am) segregado (s) de forma
inadequada. Cada setor foi observado, conforme o roteiro, durante quatro dias e os dados coletados foram digitados em planilhas do aplicativo Microsoft Excell para criação
de banco de dados e posterior elaboração de gráficos e tabelas.
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Para desenvolvimento desse projeto ficou estabelecido que as observações fossem feitas
por setor hospitalar, são eles: Internação, Clínica Cirúrgica (CC), Central de Material e
Esterelização (CME), Ambulatório, diagnóstico e Farmácia.

Resultados e Discussão
Em todos os setores (excetuando Farmácia que não possui esse tipo de coletor), o grupo
A, coletores destinados a resíduos infectantes, foi o que apresentou maiores taxas de
descarte inadequado (tabela1), com destaque para o setor de Ambulatório, onde 90%
do conteúdo foi depositado erroneamente. Resultado semelhante foi obtido por Alves
(2010), que detectou 65,9% de RSS de outros grupos, depositados em coletores do grupo
A. É importante salientar que a maioria dos coletores identificados foi, também do grupo A, o que parece não ter contribuído muito para o descarte adequado.
Cabe ressaltar que 100% das lixeiras de todos os grupos e setores não apresentaram
problemas físicos, ou seja, não estavam quebradas.

Tabela 1: Análise quantitativa dos Resíduos de Serviços de Saúde nos recipientes coletores.

Internação

Grupo A
Grupo D
Grupo E

Coletores com
descarte
inadequado
83,6
9,5
31,6

CC

Grupo A
Grupo D
Grupo E

67,8
8,8
44,7

93,2
87,7
-

16,9
22,8
5,3

0
0
-

CME

Grupo A
Grupo D
Grupo E

84,2
2,0
25,0

89,5
79,6
-

5,3
4,1
25

0
0
-

Ambulatório

Grupo A
Grupo D
Grupo E

90
0
52,2

90
83,1
-

4,0
5,1
21,7

0
0
-

Diagnóstico

Grupo A
Grupo D
Grupo E

48,6
2,9
22,7

97,1
80,0
-

5,7
1,4
0

0
0
-

Farmácia

Grupo A
Grupo D
Grupo E

0
25

77,1
-

10,4
0

0
-

Setores

Classificação
dos resíduos

Coletores
Identificados
(média em %)
98,4
100
-

Coletores
Extravasando
(média em %)
3,3
4,1
42,1

Coletores
Quebrado (média
em %)
0
0
-

Já para extravasamento os dados variam muito de acordo com o setor estudado. O grupo E, caixas coletoras para perfurocortantes, sobressaiu-se com descarte inadequado
em 3 setores: Internação, CME e Ambulatório, porém neste mesmo grupo os setores de
Diagnóstico e Farmácia não apresentaram extravasamento de suas lixeiras (Tabela 1).

identificação dos coletores, nem nas condições físicas desses recipientes já que a maioria deles estava identificado e em bom estado para uso.
Quanto à qualificação dos outros tipos de resíduos presentes nos coletores observados
(grupo A), os que mais se destacaram foram embalagens de material hospitalar (50% Ambulatório; 49,2 % - CC; 42,1 - CME; 37,7-Internação; e diagnóstico com 14,3%), seguido
de papel toalha (40% - Ambulatório; 37,7% - Internação; 22,9% - Diagnóstico; 21,1% –
CME; CC – 15,3%), estes resíduos estavam presentes em todos os quatro setores pesquisados (Figura 1). Alves (2010) encontrou resultado semelhante em seu trabalho realizado
em Unidades de Atenção Básica à Saúde, a maior parte dos outros resíduos depositados
inadequadamente em coletores do grupo A eram, respectivamente, invólucros e papel
toalha. O setor de farmácia não possui esse tipo de coletor.
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Acredita-se então que o problema com descarte inadequado dos RSS não está na falta de

187

Fig. 1: Qualificação dos resíduos, grupo A representado a esquerda figura e grupo D à direita.
Base de Regras Fuzzy
Nos coletores do grupo D os resíduos que foram descartados mais vezes incorretamente
foram gaze com sangue: 5,3 % - CC; 4,1% - Internação; 1,4% - Diagnóstico; 0,3 % - Ambulatório e 0,2% - CME, e algodão com sangue nos setores de Internação (5,4%) e CC (3,5).
(Figura 1). O setor de Farmácia obteve 100% de descarte adequado para esse grupo de
coletores.
Por fim, no grupo E os resíduos que mais vezes foram descartados de forma errônea
foram embalagem de material hospitalar (26,1% - Ambulatório, 23,7% - CC; 15,8 % - Internação e Diagnóstico 4,5%) e algodão (17,4% - Ambulatório; 5,3% - Internação; 4,5%
- Diagnóstico e 2,6% - CC) . Aparecendo nos coletores do grupo E de quatro dos sete setores estudados.
Os problemas no descarte de RSS em todos os setores estudados do hospital, pode ser
resultante da falta de informação sofre RSS na formação profissional, ausência de capacitações profissionais voltadas para o tema ou mesmo da carência de sensibilização
ambiental, de boa parte, dos profissionais da área de saúde (ALVES, 2010).
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Segundo Alves (2010), a segregação inadequada dos RSS, pode gerar danos ao meio ambiente, além de colocar em risco os profissionais de saúde assim como os responsáveis
pelos serviços de limpeza e coleta do lixo.
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Conclusão
Os dados revelaram que há problemas no descarte de RSS em todos os setores estudados do
hospital. Dessa forma a pesquisa assume elevada importância, uma vez que fornece dados
e de posse deles o hospital pode tomar medidas para corrigir os problemas encontrados.

Agradecimentos
Agradecemos ao hospital que aceitou participar da pesquisa e, aos funcionários, sujetos
desta investogação.

Referências
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do trabalho científico. 8ª
Ed. São Paulo: Atlas, 2007.
ASKARIAN, M.; VAKILI, M.; KABIR, G. Results of a hospital waste survey in private
hospitals in Fars province, Iran. Waste Management. v. 24, n. 4, p. 347-352, 2004.

ALVES, Sergiane Bisinoto. Manejo de resíduos de serviços de saúde na atenção básica. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade
de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Goiânia. 2010. p. 82,110.
BRASIL – CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução n° 358, de 29 de
abr. de 2005. Dispõem sobre o tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de
saúde e dá outras providencias. Diário Oficial da União, Brasília, 04 de maio de 2005.
BRASIL - ANVISA – MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde / Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
– Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
GIATTI, Leandro Luiz (org.) Fundamentos de saúde ambiental. Manaus: Editora da
Universidade Federal do Amazonas, 2009.
NEMA, A.; PATHAK, A.; BAJAJ, P.; SINGH, H.; KUMAR, S. A case study: biomedical waste
management practices at city hospital in Himachal Pradesh. Waste Manag Res. v.
29, n. 6, p. 669-673. 2011.
OPAS-Organização Pan-Americana de engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente.
Guia para manejo interno de resíduos sólidos em estabelecimentos de saúde. Brasília: Organização Pan-Americana de saúde. 1997.
PATIL, A. D.; SHEKDAR, A. V. Health-care waste management in India. J Environ Manage. v. 63, n. 2, p. 211-220. 2001.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

SANCHES, P. S. Caracterização dos riscos nos resíduos de sistema de saúde e na
comunidade. In: Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde. São Paulo:
CETESB; 1995. p. 33-46.

189

A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR NO MANEJO DOS
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM HOSPITAL PRIVADO DE
SÃO LUIS-MA
Eliana Rodrigues de Sousa1; Josilene Pereira do Nascimento2; Arlene de Jesus Mendes Caldas3;
Isabela Vieira dos Santos Mendonça4;
1

Estudante e bolsista do Curso de Licenciatura em Biologia Campus Monte Castelo; E-mail: helianasousa@hotmail.com;

2

Estudante do Curso de Licenciatura em Biologia Campus Monte Castelo; E-mail: josilene10nascimento@hotmail.com;

Professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – São Luís. E-mail: ajmc@elo.com.br;

3

Professora do Curso de Licenciatura em Biologia Campus Monte Castelo; Departamento Acadêmico de Biologia;
E-mail: isabela@ifma.edu.br;
4

Resumo
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Introdução
Segundo Grippi (2006), os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) constituem os resíduos
sépticos que contêm ou potencialmente podem conter germes patogênicos. São produzidos em serviços de saúde, tais como: hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, clínicas
veterinárias, postos de saúde etc. Este resíduo é constituído de agulhas, seringas, gazes,
bandagens, algodões, órgãos e tecidos removidos, meios de culturas, animais usados em
teste, sangue coagulado, luvas descartáveis, filmes radiológicos, etc.
No contexto atualizado, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei n° 12305/2010
(BRASIL, 2010) estabelece de forma convergente às diretrizes relativas à gestão dos RSS,
e ainda na classificação dos resíduos sólidos, cita-se os RSS, com a sua definição de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos de meio ambiente e de vigilância sanitária.
De acordo com a RDC ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº 358/2005, são ge-ra-
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O gerenciamento dos RSS tem o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.
O presente trabalho teve como objetivo analisar os aspectos relacionados à saúde e
segurança na rotina de trabalho dos funcionários responsáveis pelo manejo dos RSS em
um hospital privado de São Luís-MA. O estudo destaca-se relevante por propor uma avaliação acerca do gerenciamento dos RSS, favorecendo uma visão da situação do manejo
desses resíduos em nossa cidade, permitindo analisar de que forma esses resíduos estão
sendo gerenciados, colaborando com a identificação de práticas adequadas e ou inadequadas subsidiando o planejamento. O instrumento de coleta de dados utilizado foi
um checklist para a observação do manejo dos RSS no ambiente hospitalar e entrevista
semi-estruturada com o gestor responsável pelo manejo dos RSS, com posterior análise
descritiva das informações identificadas. O estudo permitiu apontar que o hospital apesar de possuir um PGRSS possui lacunas em relação a sua operacionalização; a necessidade de normatizar todas as etapas do manejo dos resíduos, além de instrumentalizar
os indivíduos envolvidos para que os riscos a saúde e ao ambiente sejam minimizados;
tembém observou-se que o uso dos EPIs nem sempre é utilizado por todos os funcionários da higienização sendo necessário conscientizar os trabalhadores da necessidade da
adesão às precauções-padrão, uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e das
instituições cumprirem as exigências da Norma Regulamentadora–NR 32.
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dores de RSS todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou
animal: necrotérios, funerárias, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, centro de controle de zoonoses
dentre outros (BRASIL, 2004; BRASIL, 2005).
Os RSS são classificados em cinco categorias: Grupo A- possível presença de agentes biológicos que podem apresentar risco de infecção; Grupo B- substâncias químicas; Grupo
C- radioativos; Grupo D- não apresenta risco biológico, químico ou radiológico, podendo
ser equiparados aos resíduos domiciliares e, Grupo E - materiais perfuro-cortantes ou
escarificantes, como agulhas, escalpe, ampola de vidro etc. (BRASIL, 2004; BRASIL, 2005).
O manejo dos RSS é compreendido em sete etapas: segregação, identificação, acondicionamento, coleta e transporte interno, armazenamento temporário, coleta e transporte
externo e disposição final (BRASIL, 2005). Segundo a ANVISA sem uma segregação adequada, cerca de 70 a 80% dos resíduos gerados em serviços de saúde que não apresentam risco acabam contaminados (ANVISA, 2006).
Observa-se que os RSS apresentam um potencial de risco mais elevado para infecção
e lesão do que qualquer outro tipo de resíduo. Salomão, et. al (2004), em sua pesquisa
apontam que o elemento humano que atua nos centros cirúrgicos desconhece os padrões normativos quanto ao manejo dos RSS, onde a preocupação fica limitada apenas
às etapas de coleta e disposição final.
Assim, há uma necessidade de investigação relacionada com a saúde e segurança do
trabalhador envolvido diretamente com o manejo dos RSS, pois estes apresentam um
risco inerente ao seu potencial de contaminação. Desse modo, o presente trabalho teve
como objetivo geral analisar os aspectos relacionados à saúde e segurança na rotina de
trabalho dos funcionários responsáveis pelo manejo dos RSS em um hospital privado
de São Luís - MA. E como objetivos específicos caracterizar os RSS gerados no hospital;
conhecer o processo de trabalho no manejo dos RSS; analisar os aspectos gerenciais do
manejo dos RSS e comparar os dados entre o hospital público e privado.
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O estudo foi desenvolvido em Hospital da rede privada, considerado de grande porte por
possuir mais de 50 leitos, do tipo geral, pois atende pacientes portadores de doenças das
várias especialidades médicas, gerando resíduos incluídos nos cinco grupos de classificação (grupos A a E), localizado no município de São Luís capital do Estado do Maranhão.
Para a coleta de dados o ambiente hospitalar foi dividido em seis setores, a saber: Centro Cirúrgico; Internação (clínica médica, clínica cirúrgica e UTI); Diagnóstico (exames
de imagem e análises clínicas); Central de Material e Esterilização (CME); Farmácia; Ambulatorial (consultas médicas).
Em seguida foi realizada a observação sistemática para a caracterização dos aspectos
relacionados à saúde e segurança dos funcionários responsáveis pelo manejo dos RSS,
a saber: segregação e identificação, acondicionamento e tratamento prévio, coleta e
transporte interno, armazenamento temporário e armazenamento externo. Para o registro das observações utilizou-se um roteiro previamente estabelecido, check-list.
Posteriormente, através de uma entrevista semiestruturada com o responsável pelo manejo buscamos informações dos aspectos gerenciais. Este roteiro de entrevista contempla oito questões: PGRSS, Plano de Capacitação Continuada, indicadores de desempenho,
coleta externa e disposição final dos RSS, equipamento de proteção individual (EPI).

A análise dos dados se deu de forma descritiva das respostas obtidas durante a entrevista com o gestor responsável pelo manejo dos RSS, bem como das informações identificadas com o preenchimento do check-list durante a observação sistemática no hospital.

Resultados e Discussão
Caracterização dos RSS gerados no hospital
Foi verificada a geração de resíduos infectantes (Grupo A) que se apresentam com a
possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção; químico (Grupo B) contendo
substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e
toxicidade; comuns (Grupo D) que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares
e perfurocortantes (Grupo E).
Resíduos provenientes de rejeitos radioativos (Grupo C) não foram identificados no hospital em estudo, pois não há tratamento por radioterapia e os exames por imagem já são
todos digitalizados.
Conhecimento sobre o processo de trabalho no manejo dos RSS
Neste momento optamos por dividir o ambiente hospitalar em sete setores para facilitar
tanto na coleta quanto nas análises dos dados.
Os funcionários que realizam a higienização dos setores e coletam internamente os resíduos utilizam como Equipamento de Proteção Individual (EPI): botas, luvas, avental,
máscara, óculos e gorro. Entretanto observou-se que nem sempre os funcionários utilizavam os EPIs para realizar a higienização dos setores do hospital (Tabela 1).
Tabela 1: Uso de Equipamento de Segurança Individual no momento da verificação dos
setores do hospital.
Setor Ambulatório

Setor- CME

SetorDiagnóstico

Setor Centro
Cirúrgico

Setor Urgência/
Emergência

Setor Internação

Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
observações observações observações observações observações observações
(4)
(3)
(1)
(3)
(4)
(4)
Uso de EPI*

sim

não

sim

não

sim

não

sim

não

sim

não

sim

não

Uniforme

4

0

3

0

1

0

3

0

4

0

4

0

Bota

1

3

2

1

0

1

2

1

3

1

3

1

Luva

4

0

3

0

0

1

3

0

2

2

2

2

Avental

0

4

0

3

0

1

0

3

0

4

0

4

Máscara

1

3

3

0

0

1

2

1

1

3

2

2

Óculos

0

4

0

3

0

1

0

3

0

4

0

4

Gorro

3

1

3

0

1

1

2

1

3

1

3

1

*Equipamento de Proteção Individual especificados e mais adequados para lidarem
com Resíduo de Serviço de Saúde recomendado pela NBR 12810.
Destaca-se que ao ignorar o uso do EPI pelos profissionais de higienização, estes subestimam a Norma Regulamentadora 32 (NR 32), que trata exclusivamente da segurança
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e saúde no trabalhador em serviço de saúde. Valin & Marziale (2011) em pesquisa no
município de São João da Boa Vista-RJ observaram que os trabalhadores de saúde, muitas vezes desconhecem essas informações e acreditam que o uso do EPI não diminui a
inoculação de sangue, o que tem sido uma barreira para a adequada utilização de luvas
principalmente na administração de medicações por via endovenosa.
Análise dos aspectos gerenciais do manejo dos RSS;
A entrevista com o responsável pelo manejo dos RSS teve as seguintes respostas: O gerenciamento dos RSS no hospital fica a cargo do setor de hotelaria, e esse possui o Plano
de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) com sua última atualização
realizada em junho de 2014, entretanto em relação ao Plano de Capacitação Continuada
o gestor confirmou que é realizada de forma semestral, mas não informou que tipo de
capacitação é realizada.
A Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA determina que programas de capacitação junto ao setor de recursos humanos devem fazer parte do PGRSS e que o pessoal envolvido
no gerenciamento dos resíduos deve ser capacitado na ocasião de sua admissão e mantido sob treinamento periódico.
Quanto aos indicadores de desempenho o hospital utiliza as ficha de controle, balança
no armazenamento externo, pesagem por setor e planilha de custos. Entretanto o gestor
não soube informar a média mensal de resíduos infectantes e comuns monitorados por
meio da pesagem. Também não há projetos com ações educativas voltadas a pacientes
e familiares.
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Em relação à aplicação de tratamento prévio aos resíduos antes da destinação final, os
resíduos dos Grupos A e B não passam por nenhum tipo de tratamento prévio, sendo
apenas segregados em seus recipientes de destino e despachados para o descarte final
externo. Resíduos do grupo D do tipo papelão são destinados à reciclagem e os resíduos
líquidos também não sofrem nenhum tratamento antes do descarte final.
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Os resíduos sólidos do Grupo D (comum) gerados no hospital são coletados diariamente
pela empresa de coleta pública que presta serviço ao município, enquanto que os resíduos infectantes (Grupo A), químico (Grupo B) e perfuro cortantes (Grupo E) são coletados por uma empresa terceirizada sendo a coleta realizada no turno da manhã e conforme informação do gestor, estes são dispostos no Aterro da Ribeira. Quanto ao uso de EPIs
(Equipamento de Proteção Individual) estes são fornecidos aos funcionários que lidam
diretamente com o manejo dos RSS sendo as máscaras, luvas e botas os mais comuns.
Comparação dos dados entre um hospital público e privado
Percebe-se que as mesmas dificuldades relatadas para o hospital público no primeiro ano
da pesquisa foram evidenciadas para o hospital privado. O que se percebe é um descaso
e certa negligencia quanto ao gerenciamento dos RSS seja na esfera pública ou privada.

Conclusão
O estudo permite apontar que o hospital apesar de possuir um PGRSS possui algumas
lacunas em relação a sua operacionalização. É imprescindível a necessidade de normatizar todas as etapas do manejo dos resíduos, além de instrumentalizar os indivíduos
envolvidos para que os riscos a saúde e ao ambiente sejam minimizados.
O uso dos EPIs nem sempre foi realizado por todos os funcionários da higienização.

Torna-se necessário conscientizar os trabalhadores da necessidade da adesão às precauções-padrão, uso de EPI e das instituições cumprirem as exigências da Norma Regulamentadora – NR 32. Outros estudos devem ser realizados nesta instituição, com a
finalidade de detectar acidentes de trabalho com os RSS.
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RESUMO

Palavras-chave: pigmentação cerâmica; óxido de zircônio, óxido de cobalto, sol-gel.

INTRODUÇÃO
O processo sol-gel (PSG), conhecido pelos químicos há mais de um século foi empregado
pela primeira vez em escala industrial pela Schott Glass em 1939, para a deposição de
camadas delgadas de óxidos sobre vidros[3].
O processo sol-gel também é utilizado para a síntese de pigmentos cerâmicos que atualmente possuem grande aplicação principalmente devido à estabilidade da cor dos pigmentos produzidos a temperaturas relativamente baixas, diferentemente do produto de
métodos tradicionais como o de mistura de óxidos, realizado com reações no estado sólido. O método de mistura de óxidos é amplamente empregado devido ao seu baixo custo,
contudo, apresenta algumas características insatisfatórias como queimas a altas temperaturas, produtos de caráter multifásico, grande distribuição de tamanho de partículas e
perda de estequiometria devido à volatilização dos reagentes em temperaturas elevadas[4].
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Observa-se no meio industrial a importância da pigmentação cerâmica, já que o uso
de pigmentos constituirá parte essencial na decoração da peça cerâmica. Devido a sua
importância, as técnicas em sua produção e sua variedade estrutural e cromatográfica
devem ser ampliadas. O ato de se desenvolver avanços de tecnologia nessa área surge da necessidade de competir com materiais de outros países, barateando o custo de
empresas ao consumir os produtos que sofrem de influências monetárias (impostos) e,
ao usar-se de produtos nacionais, ocorre um menor preço do produto, incentivando o
desenvolvimento econômico do Brasil. O método químico sol-gel, utilizado para a síntese de pigmentos cerâmicos, atualmente possui grande aplicação principalmente devido
à estabilidade da cor dos pigmentos produzidos a temperaturas relativamente baixas,
diferentemente do produto de métodos tradicionais como o de mistura de óxidos. Este
trabalho tem como objetivo a síntese e a caracterização do pigmento cerâmico à base de
Óxido de Cobalto (Co3O4) e Óxido de Zircônio (ZrO2) utilizando o método sol-gel. Inicialmente, foi preparada uma solução precursora utilizando Nitrato de Cobalto, Butóxido de
Zircônio IV 80%, Álcool Etílico Anidro e Água destilada, a qual foi submetida à agitação
constante até a formação do gel. O gel, uma vez seco, passou pelos processos de desagregação e calcinação em diferentes temperaturas (800°C e 1000°C por 2 horas), que resultaram em pigmentos de tonalidade preta. Os pigmentos foram caracterizados por Difração
de Raios-X e Infravermelho que confirmaram a presença das fases de Co3O4 e ZrO2.
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Os pigmentos cerâmicos pertencem à classe das cerâmicas tradicionais e são considerados como materiais que conferem cor. Esses materiais podem ser divididos em dois
grupos: corantes e pigmentos. Os corantes são pouco estáveis a temperaturas elevadas
e ao meio no qual se encontram imersos. Já os pigmentos cerâmicos são estruturas
inorgânicas, capazes de apresentar cor estável a altas temperaturas e frente aos agentes químicos, além de resistir aos ataques agressivos causados pelos vidrados devido à
ação fundente de seus componentes, em outras palavras, são compostos insolúveis ou
de solubilidade insignificante[2].
Uma definição mais abrangente define pigmento como um particulado sólido, orgânico ou inorgânico, natural ou sintético, branco, preto ou colorido, que seja insolúvel no
substrato no qual venha a ser incorporado e que não reaja quimicamente ou fisicamente com este[6].
Pontuando-se um olhar mais químico aos pigmentos cerâmicos temos que a produção
da cor feita por estes é causada pela ação de um íon cromóforo (normalmente, metais
de transição), que absorve radiação visível de forma seletiva e pode ser estabilizado por
diversos mecanismos químicos para manter sua ação cromófora em condições químicas e de temperaturas desfavoráveis[2].
Ressalta-se, ainda, o aumento no número de investimentos e pesquisas na área desde
o começo do século no Brasil. Entretanto, para que as indústrias brasileiras possam
competir com outros países e com seus materiais de alta qualidade, mostra-se necessário evoluir em design e decoração [6]. Logo, observa-se a importância dos estudos de
pigmentos cerâmicos para o desenvolvimento científico-tecnológico da região e do país
como um todo[1].

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

O presente trabalho tem como objetivo sintetizar pelo método sol-gel partículas nanométricas de pigmentos cerâmicos à base de Co3O4 e ZrO2 de caráter não tóxico e a baixo
custo visando uma maior viabilidade e direcionando a aplicações decorativas e industriais. Além disso, tem como intuito investigar o efeito do tratamento térmico sobre o
desenvolvimento da cor e de sua estabilidade e garantir a formação de pessoal capacitado tecnicamente e intelectualmente na área de processamento cerâmico, com enfoque
em pigmentos cerâmicos.
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METODOLOGIA
As amostras dos pigmentos à base de Co3O4 e ZrO2 foram sintetizadas utilizando uma
rota química baseada no método sol-gel. Inicialmente, foi preparada uma solução precursora utilizando Nitrato de Cobalto, Butóxido de Zircônio IV 80%, Álcool Etílico Anidro e Água destilada, a qual foi submetida à agitação constante até a formação do gel.
O gel, uma vez seco, foi moído em almofariz de ágata e calcinado em forno tipo mufla a
diferentes temperaturas de calcinação de 800°C e 1000°C, com tempo fixo de 2 horas e
taxa de aquecimento de 10°C/min.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A síntese pelo método químico Sol-gel resultou em pigmentos de tonalidade preta, de
granulometria adequada, estáveis e obtidos a temperaturas relativamente baixas, o que
caracteriza uma maior viabilidade desse método em relação a métodos tradicionais,
que possuem sua reprodutibilidade dificultada[4].

Pigmento à base de Óxido de Cobalto e
Óxido de Zircônio calcinado a 800°C/ 2hs

Pigmento à base de Óxido de Cobalto e
Óxido de Zircônio calcinado a 1000°C/2hs

Os pigmentos cerâmicos foram caracterizados por análises de Difração de Raios-X e
Infravermelho, todavia neste trabalho só será exposto o difratograma e o espectro de infravermelho do pigmento cerâmico Co3O4 e ZrO2 calcinado a 800°C/2 h (Figura 1 e 2), já
que os pigmentos cerâmicos calcinados a 800°C/2 horas e 1000°C/2 horas obtiveram os
mesmos resultados, e como este trabalho visa utilizações industriais, é mais viável utilizar pigmentos obtidos a temperaturas mais baixas e com menor tempo de produção.
Fez-se o uso da técnica de Difração de Raios-X na identificação das fases do pigmento final e como confirmação da síntese. Este método determinará a estrutura de reticulado,
que também vai revelar a estrutura cristalina[6].

Figura 1: Difratograma de Raio-X do pigmento cerâmico à base de Óxido de Cobalto e
Óxido de Zircônio calcinado a 800°C/ 2horas.
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Os difratogramas de raios-X revelam padrões de difrações de raios-X característicos das
fases de Óxido de Cobalto (espinélio Co3O4) e Óxido de Zircônio (espinélio ZrO2), base
dos pigmentos cerâmicos sintetizados. O pico mais intenso em 2θ ~36,5°, característico
do Co3O4, pode ser observado tanto no difratograma do pigmento calcinado a 800°C/2
horas (Figura 1) como no pigmento calcinado a 1000°C/2 horas, assim como o pico mais
intenso em 2θ ~28,2°, característico do ZrO2, também presente nos dois difratogramas.
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A espectroscopia de infravermelho e os demais métodos espectroscópicos modernos
constituem hoje os principais recursos para a identificação e elucidação estrutural de
substâncias orgânicas. São, também, de alta relevância na determinação da pureza e
quantificação de substâncias orgânicas, ampliação da capacidade de identificar ou caracterizar estruturas complexas, sendo essa, uma técnica amplamente utilizada em linhas de produção e no controle de processos industriais [5].
Os espectros de infravermelho, obtidos por refletância difusa (DRIFTS), para o pigmento cerâmico à base de Óxido de Cobalto e Óxido de Zircônio calcinado, respectivamente,
a 800°C/2 horas (Figura 2) e a 1000°C/ 2 horas são característicos da absorção dos óxidos
de cobalto e zircônio e revelam picos característicos das vibrações das ligações entre
zircônio e oxigênio (Zr-O) e entre cobalto e oxigênio (Co-O).

Figura 2: Espectro de infravermelho do pigmento cerâmico à base de Óxido de Cobalto
e Óxido de Zircônio calcinado a 800°C/ 2horas.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

CONCLUSÕES

200

Obteve-se por meio do método químico sol-gel a síntese de pigmentos cerâmicos à base
de Óxido de Cobalto (Co3O4) e Óxido de Zircônio (ZrO2) de tonalidade preta, granulometria adequada e estável. Os pigmentos cerâmicos calcinados, respectivamente, a 800°C/2
horas e a 1000°C/ 2 horas foram caracterizados por análises de Difração de Raios-X e
Infravermelho que confirmaram a presença das fases de Co3O4 e ZrO2 nas amostras.
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Resumo
As Ferramentas de Autoria são utilizadas para criar atividades de aprendizagem em diferentes mídias, porém, nem todas consideram a adaptação de conteúdo ou navegação
voltada ao perfil do aprendiz. Técnicas de Aprendizagem de Máquina podem ser utilizadas para auxiliar na adaptação destas atividades de aprendizagem. Desta maneira,
é importante estudar, implementar e classificar os algoritmos de aprendizagem de máquina, para inseri-los em um processo de autoria de atividades de aprendizagem que
utilizam jogos e cooperação como recursos didáticos.
Palavras-chave: Aprendizagem; hipermídia; autoria.

Introdução

Em Sá (2011) foi proposto um modelo de autoria para atividades de aprendizagem que
usam jogos e cooperação, que servirá de arcabouço para a construção de uma ferramenta de autoria. Apesar de oferecer certa flexibilidade na autoria de atividades de aprendizagem, ainda assim, é dependente das restrições do planejamento tradicional e formal
de ensino, uma vez que não parte da perspectiva que os alunos têm diferentes objetivos
e graus de conhecimento. Por isso, é necessário identificar maneiras pelas quais possam
ser desenvolvidas atividades de aprendizagem adaptativas ao perfil do aluno.
A Hipermídia Adaptativa é uma solução, que busca adaptar os sistemas hipermídia de
acordo com os aspectos individuais do aprendiz. A aprendizagem de máquina pode ser
usada com o mesmo fim, porém possibilita encontrar mais opções de solução a partir
de seus algoritmos. Desta forma, faz necessário estudar e estruturar uma base de informações para que possa ser feita uma análise dos algoritmos de aprendizagem de
máquina, classificá-los e implementá-los com vistas a atender os aspectos de adaptação
e as necessidades de cada usuário, a partir do mapeamento de possíveis preferências.

Metodologia
Para ocorrer uma navegação adaptativa nas ferramentas de autoria de acordo com a
necessidade do usuário, serão realizadas neste trabalho atividades de pesquisas, estudo
de algoritmos na área de Aprendizagem de Máquina, estudo de dos processos de autoria de atividades de aprendizagem, estudo de ferramentas de autoria e realização de
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Uma das áreas mais beneficiadas pelo advento da tecnologia é a Educação. Um exemplo
é o uso da Multimídia que pode tornar a aprendizagem mais interativa e dinâmica.
Segundo VAZ e SILVA (2012), uma forma de criar documentos de diferentes mídias é
através de Ferramenta de Autoria.
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um estudo comparativo para classificar os melhores algoritmos para atingir o objetivo
desejado e implementação destes.

Resultados e Discussão
Para FILHO (2000), as Ferramentas de Autoria “são programas que possibilitam a criação de arquivos que podem manipular as mais diversas formas de mídia (texto, imagem, animação, vídeo e som)”. Segundo VAZ e SILVA (2012), as ferramentas de autoria
são divididas em três grupos, Autoria de Títulos, Autoria de Aplicativos e Autoria de
Sítios. A autoria de Títulos se subdivide em: Autoria de títulos Lineares e Autoria de
títulos Hipermídia. A Autoria de Títulos Hipermídia, classificação relevante a pesquisa
em questão, possui características do hipertexto, que possibilita ao usuário percorrer o
texto de forma subjetiva, é uma navegação não linear e permite a integração de material multimídia.
O processo de autoria de aprendizagem (pré-3AJC) (SÁ, 2011) pode inserir, além de
vários tipos de recursos digitais, jogos individuais ou cooperativos, de acordo com uma
estrutura de atividade de aprendizagem predefinida (AA-Jogo). A Figura 1 ilustra os
módulos do processo pré-3AJC, que são divididos em fases.
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Na fase inicial está presente o Modulo de Preparação, responsável por estruturar a
AA-jogos. A fase de desenvolvimento, é constituída pelo modulo de Aquecimento, Assimilação, Perícia e Avaliação e Especificação de Uso do Jogo. A Fase de Encerramento,
constituída pelo Modulo de Encerramento, que visa prover argumentações para a eliminação de dúvidas referente aos conteúdos abordados. O pre-3AJC disponibiliza ao
aluno uma atividade de aprendizagem com roteiros de aprendizagem predefinidos pelo
autor/professor de acordo com os Módulos ilustrados na Figura 1.
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Figura 1: Modelo Conceitual do Processo pré-3AJC, SÁ (2011).
A adaptação contemplada pelo pré-3AJC é baseada nas recomendações de Jogos definidos em (FERREIRA, 2012). Para que o aluno possa interferir no seu roteiro de aprendizagem, além da escolha do jogo, é necessário o uso de técnicas que possam considerar
as preferências e desempenho do aluno, bem como características da própria AA-Jogos.
Para prever e calcular a subjetividade do aluno pode ser utilizada a Hipermídia Adaptativa que traça preferencias individuais e adapta o conteúdo de acordo com o usuário.
Aspectos considerados para a adaptação podem ser: o objetivo pelo qual o usuário está

usando a AA; o conhecimento do usuário (o que o torna diferente dos outros usuários);
o background ou experiências prévias do usuário relacionadas ao assunto da AA; e a
preferência definida pelo usuário ou deduzida pelo sistema (SILVEIRA et. al, 2011). A
adaptação de um sistema hipermídia pode ocorrer em nível do conteúdo (Apresentação
Adaptativa) ou em nível de links (Navegação Adaptativa), são compostas por técnicas e
métodos adaptativos que são cruciais no processo de adaptação (MARQUES, 2006).
De acordo com ARAGÃO (2004), para que seja possível o usuário encontrar informações
que precisa e os Sistemas Hipermídia atingirem os objetivos que se propõe da melhor
forma, é necessário a integração de técnicas de Modelagem de Usuário e Inteligência
Artificial. O autor também avaliou o desempenho de diferentes algoritmos de Aprendizagem de Máquina para ter os prováveis interesses de quem navega na WWW (World Wide
Web) e utilizados em SHAs. O autor selecionou os algoritmos Classificador Bayesiano,
Correlação de Pearson, Perceptron Multicamadas e as Máquinas de Vetores de suporte.

A aprendizagem de máquina é dividida em paradigmas que são formas de como um
novo conceito é adquirido, os principais são segundo Aragão (2004): Paradigma Simbólico, Paradigma Estatístico, Paradigma baseado em Instâncias, Paradigma Evolutivo.
Para o projeto está sendo aplicado o aprendizado supervisionado, pois segundo Aragão
(2004), a base de dados do aprendizado supervisionado consiste em dois subconjuntos, o
de treinamento que usamos para o aprendizado do conceito e o de teste que mede o grau
de efetividade do que foi aprendido. Desta forma teremos como classificar os algoritmos
de aprendizagem de máquina de acordo com a base de informações definida e identificar o algoritmo que possa colaborar com a adaptação das atividades de aprendizagem.
Técnicas de Aprendizagem de Maquina são utilizadas para representar cada paradigma, as técnicas escolhidas para estudo foram: Árvore de Decisão, Maquina de Vetor de
Suporte e Redes Neurais. Árvore de Decisões Tomando a forma mais simples, são sequencias de perguntas com respostas, sim ou não, que encontram regras que de forma
recursiva se dividem formando sub-conjuntos. Máquina de Vetor de Suporte, Segundo
Aragão (2004) é uma técnica utilizada para processar uma grande dimensão de dados e
encontrar padrões de regressão linear a partir de conceitos da Teoria de Aprendizado
Estatístico. Para Mitchell (1997) citado por Souto, Lorena, Delbem e Carvalho (2003) um
conjunto é linearmente separável se é possível separar os padrões de classes diferentes
contidos no mesmo por um hiperplano. Redes Neurais Artificiais, esta técnica foi inspirada no modelo na estrutura de processamento cerebral dos mamíferos, de uma forma
mais especifica são sistemas composto por nodos que é uma unidade de processamento,
que tem como função calcular funções matemáticas
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Aprendizado de máquina é um subcampo da inteligência artificial voltado ao desenvolvimento de algoritmos e técnicas que fazem o computador aperfeiçoar as tarefas realizadas por ele. E um dos seus principais métodos segundo ARAGÃO (2004) é a inferência indutiva que adquire conclusões gerais a partir de fatos particulares. Para isso necessita de
uma massa de treinamento, testes com informações significativas e o resultado esperado
para cada dado informado. (AMORIM, et. al, 2008). Souto, Lorena, Delbem e Carvalho
(2003) afirmam que a Aprendizagem de Máquina indutiva podem ser classificadas em
aprendizado supervisionado, que é quando o indutor recebe um conjunto de exemplos
antes do processo de aprendizagem e cada exemplo e formado por atributos de entrada
e atributos de saída. E aprendizado não supervisionado, é quando cada exemplo só tem
disponível os atributos de entrada, esta técnica pode ser utilizada quando precisa-se encontrar padrões e tendências que auxiliem o entendimento de dados informados.
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Conclusões
Como já apresentado as ferramentas de autoria em sua maioria possuem uma navegação
que não leva em consideração a individualidade do usuário. Uma forma de solucionar
este problema é a utilização da Hipermídia Adaptativa, entretanto a Aprendizagem de
Máquina, pode ser uma boa solução para a identificação de possíveis roteiros de aprendizagem contemplados na atividade de aprendizagem criada pelo professor. Pretende-se
futuramente classificar os algoritmos de aprendizagem de máquina de acordo com a base
de informações definida e identificar o algoritmo que possa colaborar com a adaptação
das atividades de aprendizagem. Posteriormente, para validar a solução, um comparativo com as atividades de aprendizagem criadas com os SHAs será realizado. O algoritmo
de melhor desempenho, será incorporado a ferramenta de autoria baseada no processo
de pré-3AJC proposto em SÁ (2011) para validação e teste junto a professores e alunos.
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Resumo
Plataformas de prototipagem estão cada vez mais populares nos dias atuais. Novos modelos surgem com maior poder de processamento que a versão anterior. Uma plataforma não muito popular no Brasil é o FPGA, que consiste em um conjunto de milhares de
blocos lógicos programáveis que se interligam conforme foram descritos pelo algoritmo
do desenvolvedor para assim formar um circuito lógico programável. A linguagem utilizada por essa plataforma é a VHDL, uma linguagem de descrição de hardware padrão
em todos os FPGAs disponíveis, tendo como diferença apenas a IDE utilizada. O objetivo
principal deste projeto foi associar um circuito lógico desenvolvido em FPGA Cyclone
IV com o auxilio de um ADC acoplado na placa e um sensor infravermelho que será
conectado. O infravermelho está fora da faixa de frequência visível pelo ser humano,
assim como o ultravioleta, por este motivo é necessário o uso de equipamentos que
possibilitem o trabalho nessa faixa de frequência. Objetos quentes irradiam radiação
infravermelha, quanto mais quente for o objeto mais longo será o comprimento de onda
infravermelha irradiada por ele. Os sensores modernos são capazes de perceber radiação infravermelha com grande precisão tendo assim uma resposta de sinal bastante
confiável. Visto que o sinal enviado pelo sensor infravermelho é analógico e o circuito
em FPGA é lógico digital, foi utilizado de um ADC para converter o sinal analógico em
um sinal digital que será lido pelo algoritmo em FPGA, processado, e assim indicar se
a temperatura do ambiente está acima do permitido, prevenindo possíveis incêndios.
Palavras-chave: Sensor; Incêndios; Lógica; Conversor Analógico-Digital.

Em um mundo cada vez mais globalizado, novas tecnologias aparecem para facilitar e
dar conforto à vida humana. Mesmo com diversos avanços ainda é difícil prever, detectar em tempo real, e evitar tanto catástrofes causadas por falha humana quanto desastres naturais a tempo de salvar o maior número de vidas possível, além da possibilidade
de evitar perdas materiais. Dispositivos lógicos programáveis “FPGA” são ferramentas
muito úteis na elaboração de projetos digitais. Neles é possível desenvolver qualquer
tipo e arquitetura de hardware por meio de descrição, em códigos VHDL, Verilog, entre
outras, não se limitando apenas a um processador.
Placas de FPGA além de serem úteis para protótipos, também podem ser utilizadas no
desenvolvimento de hardwares específicos.
A utilização de placas de FPGA em protótipos de projetos brasileiros ainda caminha de
forma lenta, pois não é uma plataforma muito difundida e de fácil acesso.
A grande maioria dos detectores de incêndio atuais é constituída a partir da tecnologia dos “Sensores de Fumaça”, sensores baseados em células fotoelétricas que reagem
emitindo um sinal variável conforme a variação de luminosidade do ambiente. Outro
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método muito utilizado é o de “Detector Termovelocímetro”, que consegue detectar a
elevação de temperatura (8ºC por 1 minuto) ou no limite de 57ºC. Ao detectar essa variação o aparelho emite um sinal para a central de atendimento que dispara um alarme
de alerta. O uso de detectores de fumaça como forma de evitar os estragos por incêndios muitas vezes não é eficiente devido ao tempo de resposta. Sensores infravermelhos
passivos consistem em um receptor com ajuste de sensibilidade e ângulo de abertura
definidos pelo desenvolvedor [6], esse tipo de sensor apenas recebe o sinal infravermelho, diferente dos sensores ativos que consistem um emissor de luz infravermelha e um
receptor que reage a essa luz. Considerando a velocidade da luz, o uso de infravermelho
passivo na captação de variações de temperatura é instantâneo comparando com outros tipos de sensores empregados com finalidades semelhantes, possuindo assim um
alto grau de confiabilidade e em tempo real.
O uso de infravermelho em detecção de incêndios está limitado, em sua grande maioria,
a satélites. Poucos são os sistemas realmente eficientes de detecção de imagens termais
e a maioria não chega ao mercado [2]. Pesquisadores do Fraunhofer Institute for Microelectronic Circuits and Systems IMS (Instituto Fraunhofer de Circuitos e Sistemas
Microeletrônicos IMS) na cidade de Duisburg, Alemanha, trabalham na produção de
um sensor que funciona a temperatura ambiente, visto que as câmeras infravermelhas
atuais que funcionam acima de 5 micrometros precisam que o sensor esteja resfriado a
-193º C – este sistema consome muita energia e também é um equipamento que ocupa
muito espaço [4]. As ondas infravermelhas estão divididas em três categorias, levando
em conta o tamanho da onda. Radiação infravermelha curta (0,8 - 1,5 µm), média (1,5 5,6 µm) e longa (5,6 - 1.000 µm).
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As imagens termais obtidas através do infravermelho médio têm sido usadas tanto para
a detecção de incêndios florestais quanto em estudos de mapeamento, permitindo assim
que as áreas queimadas e não queimadas sejam detectadas através do contraste entre os
gradientes térmicos, ou seja, variações de temperatura conforme a altitude [7]. Tal tipo
de processo não é muito eficiente quando é necessário realizar a leitura e mapeamento
de determinados espaços confinados, como uma sala de escritório ou um prédio, pois a
detecção de calor por satélite está voltada para mapeamento de grandes áreas, como as
áreas florestais. A leitura térmica desses espaços confinados por um dispositivo instalado em seu interior possibilitaria o mapeamento de uma região específica para detectar
um possível aumento significativo na quantidade de calor emitida pelo ambiente.
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Muitos dispositivos de prototipagem possuem um ADC internamente em seus circuitos.
Um desses dispositivos é o FPGA que usa a linguagem VHDL como standard na criação
de algoritmos para circuitos lógicos programáveis [3].
O objetivo principal deste projeto foi a elaboração um circuito lógico programável conectado a um Conversor Analógico-Digital, para atuar em sensores de radiação infravermelha e na detecção de variações anormais de temperatura ambiente.

Metodologia
O projeto foi desenvolvido nas seguintes etapas;
Pesquisa de material de apoio e bibliográfico, visto que não havia material sobre FPGA’s e lógica programável na instituição e nem grupos de pesquisas voltados para a área.
Estudo da plataforma FPGA e suas especificações no ambiente de desenvolvimmento DE0-Nano da ALTERA Corp. E do chip FPGA Cyclone IV E, modelo EP4CE22F17C6N,

presente na plantaforma. Com foco no estudo das ferramentas disponíveis nas IDE da
ALTERA Corp, os programas Quartus II e ModelSim para desenvolvimento das lógicas e
posterior simulação.
Estudo das linguagens VHDL e Verilog para descrição de hardware, desenvolvimento
de diversos circuitos lógicos e exemplos para testes de conhecimento.
Análise dos Circuitos Integrados da placa FPGA, principalmente o ADC128S022 e do
chip FPGA modelo EP4CE22F17C6N.
Desenvolvimento dos algoritmos para o sensor de infravermelho, o FPGA é um Circuito Integrado que trabalha com o auxílio de placas de prototipagem. Um código é
criado em sua IDE e após ser gravado no chip, o FPGA implementa a função lógica que
foi descrita nele. O FPGA tem internamente células lógicas programáveis e o código configura as células do FPGA, torna-se a função lógica que foi descrita nele [1]. Diferente de
um programa rodando em um processador, onde o programa roda linha por linha de
um código retirado da memória, o FPGA não é uma memória, e sim uma lógica programável, uma matriz de circuitos lógicos que podem se interligar conforme a descrição.
A IDE recebe o código descrito e cria a ligação necessária entre as células, para gerar a
função lógica desejada, o FPGA processa essa lógica em paralelo [5]. Um FPGA pequeno
tem por volta de 250 mil blocos lógicos programáveis. Cada bloco de comutação interliga-se com o bloco de comutação mais próximo para fazer a comunicação entre os blocos
lógicos. Após montagem em mesa de testes do conjunto do circuito, são feitas as verificações de funcionamento onde ocorre a implementação e simulação dos algoritmos na
plataforma de desenvolvimento DE0-Nano e análise dos resultados obtidos.

Resultados e Discussão

A falta de material de apoio em Português dificulta mais a compreensão de todas as
aplicabilidades do FPGA e das linguagens de descrição de hardware, não chega a ser um
limitador de desempenho, mas sem duvida atrapalha.

Conclusão
O que se espera deste projeto é que possa ajudar a salvar vidas algum dia, por meio da
detecção e prevenção de incêncios. Um novo projeto com base neste e com mais recursos já está em desenvolvimento. Porém dificuldades para encontrar novas fontes de
pesquisa e os materiais certos para desenvolvimento do projeto ainda persistem, visto
que o desenvolvido é feito em descrição de hardware. Já existem mais projetos como
este sendo desenvolvidos no Instituto que servirão de auxilio ao longo do ano.
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O projeto não foi totalmente concluído conforme o cronograma, o FPGA por ser uma
plataforma que utiliza linguagem de baixo nível possui algumas limitações para desenvolvimento de projetos, pelo fato de não ter sido criada com esse objetivo. Alguns desses problemas já vêm sendo resolvidos ao longo dos anos, porém muito ainda precisa
ser feito para tornar as linguagens de descrição de hardware mais acessíveis ao meio
acadêmico, mas o projeto ainda segue, agora com novo apoio e na forma de Iniciação
Tecnológica na qual será feito um protótipo que enviará a uma central de segurança
uma mensagem via GSM.
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Resumo
O presente trabalho desenvolveu um veículo aéreo não tripulado (VANT), com quatro
rotores distribuídos em uma estrutura mecânica simples em forma de “X”, como plataforma de desenvolvimento. O objetivo foi chegar a um veiculo aéreo com o máximo
grau de autonomia baseado no sensoriamento do veiculo e a estratégia de controle inteligente. Tal implementação, consistiu na construção de um veículo eletro-mecânico,
com utilização de um microcontrolador de baixo custo, onde sua parte eletrônica possui
acelerômetros, giroscópios, barômetros e magnetômetros que servem para controle e
orientação desse veículo espacial em três dimensões.
Palavra-chaves: controle inteligente; sensores; VANT.

Introdução
Um veículo aéreo não tripulado (VANT, em inglês Unmanned Aerial Vehicle, UAV) é um
tipo de aeronave que não necessita de pilotos embarcados para pilotá-la, seu modo de
operação pode ser feito de maneira remota, autônoma ou uma combinação entre eles.
Sua utilização geralmente consiste em decolar, seguir uma rota até o seu destino, coletar informações e retornar a origem (PAULA, 2012).

Por apresentar diversas vantagens e aplicações, inúmeras pesquisas vêm sendo realizadas relativas à modelagem dinâmica e ao desenvolvimento de métodos de controle
automático para estabilização e regulação de voo.
O controle de movimento desse veículo pode ser realizado variando-se a velocidade relativa de cada rotor para alterar o empuxo e o torque produzido por cada um. O grande
desafio é sincronizar o controle deste dispositivo com sensores para gerar a estabilidade ao voo (PANCERI, 2013).
De uma forma geral, objetivou-se desenvolver um veículo aéreo não tripulado, com a
implementação de um sistema de controle capaz de tornar o veículo o mais autônomo
possível sincronizando os sensores e o controle de altitude do dispositivo. Para se alcançar, tal controle é necessário que o veículo seja capaz de determinar a sua altitude pelos
sensores. Para isto, é utilizado um microcontrolador (alimentado por uma bateria), que
controla a estabilidade do VANT acionando os motores e alimentando os sensores.
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Por possuírem uma plataforma versátil para sua grande variedade de aplicações, ocorreu nos últimos anos um rápido desenvolvimento desses veículos, onde passaram a ser
usados cada vez mais em aplicações civis e militares. Dentre essas aplicações podemos
citar as suas utilidades nas áreas agrícolas, para missões de resgate, inspeções de linhas
de transmissão de energia e vigilância de vastas áreas. Tais veículos também podem ser
considerados como Robôs Aéreos.
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Metodologia
•

(4) Hélices;

•

(4) Motores Brushless;

•

(4) ESC’s;

•

(1) Placa controladora de vôo;

•

(1) Bateria;

•

(1) Frame;

•

Cabos;

O sistema desenvolvido possui a estrutura mostrada na figura 1:

Figura 1: Estrutura geral do quadricoptero.
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O controle é a parte fundamental do quadrirrotor, com ele é possível controlar os estados da aeronave de atitude e altitude. Para o projeto o controlador Fuzzy foi escolhido
devido a ser uma estratégia que pode incorporar não linearidades presentes no sistema, não estando elas presentes no modelo.
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O controle de estabilidade utilizando lógica fuzzy tem como entradas os sinais de atitude roll, pitch e yaw que são responsáveis pela estabilidade do sistema. O controle
destes ângulos é feito de forma independente, sendo necessária a implementação de
três controladores fuzzy onde suas entradas são o erro do ângulo e a leitura da aceleração do giroscópio de cada eixo para garantir a rápida atuação do sistema mediante as
movimentações em um curto período de tempo. A proposta do controlador fuzzy com
entradas e saídas é mostrada na figura 2 a seguir.

Figura 2: Proposta do controlador Fuzzy.
A saída do controlador é o sinal de controle aplicado diretamente aos controladores de
velocidade que acionam os motores, através da analise de funcionamento.

Resultados e Discussão
A primeira etapa cumprida foi à escolha dos materiais a serem utilizados. Como ainda
não foi possível a compra dos materiais necessários para o desenvolvimento do hardware do sistema então foram realizadas implementações computacionais do sistema
de controle fuzzy proposto.
Controlador Fuzzy
O controle Fuzzy pertence ao grupo dos controladores baseados em inteligência artificial (I.A.) e representa um novo paradigma dentro da engenharia de controle, onde baseado no conhecimento humano sobre um problema e através de algoritmos é possível
traduzir em números a forma imprecisa do pensamento humano voltado à tomada de
decisões (ZADEH, 1965; MENDEL, 1995).
Um Controlador baseado em “Lógica Fuzzy” pode ter sua ação esquematizada pelos
seguintes elementos constituintes:
•

Fuzzificador,

•

Regras, ou base de conhecimento,

•

Inferência, ou lógica de tomada de decisões,

•

Defuzzificador.

O controlador é esquematizado na figura 3 abaixo:

As entradas são dadas pelas seguintes variáveis Fuzzy: erro e a derivada do erro. As
regras Fuzzy são definidas de acordo com a tabela 1 abaixo:
Tabela 1: Regras Fuzzy. IFMA, 2015.
Regra
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Erro
Erro Positivo
Erro Positivo
Erro Positivo
Erro Zero
Erro Zero
Erro Zero
Erro Negativo
Erro Negativo
Erro Negativo

Derivada Erro
Derivada do Erro Negativa
Derivada do Erro Zero
Derivada do Erro Positiva
Derivada do Erro Negativa
Derivada do Erro Zero
Derivada do Erro Positiva
Derivada do Erro Negativa
Derivada do Erro Zero
Derivada do Erro Positiva

Output
Positiva muito Grande
Positivo Grande
Positivo Pequeno
Positivo Médio
Zero
Negativo Médio
Negativo Pequeno
Negativo Grande
Negativo muito Grande
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Figura 3: Sistema Fuzzy. IFMA, 2015.

213

Utilizando o método de defuzzificação centróide e as entradas e saídas definidas a área
obtida é mostrado na figura 7 abaixo.

Figura 4: Superfície Fuzzy.

Conclusão
A aplicação de estratégias inteligentes como a lógica fuzzy para o controle de veículos aéreos não tripulados se torna cada vez mais importante já que o veículo aéreo possui uma
dinâmica complexa com o acoplamento de várias variáveis que determinam o movimento.
Assim, os resultados da simulação obtidos para os diferentes testes computacionais realizados com a lógica fuzzy a tornou um meio promissor para o estudo e sua aplicação
no controle do VANT.
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Resumo
A pesquisa objetivou o estudo da produção de poliuretano empregando poliol à base de
óleo de soja e pinhão manso. O sistema de reação mais apropriado para a hidroxilação em
única etapa a partir do método de ácido perfórmico gerado in situ foi avaliado: sistema
aberto, semiaberto e fechado. Os polióis produzidos foram analisados conforme o índice
de acidez e por análise de FTIR. Os resultados apontaram que o sistema semiaberto é o
mais adequado. Os espectros de FTIR confirmaram a epoxidação das ligações duplas dos
ácidos graxos insaturados do óleo de soja e a hidroxilação, resultando em um poliol com
cadeia carbônica saturada com diferentes funcionalidades. Os polióis desenvolvidos a
partir de modificações químicas pela reação de hidroxilação in situ foram considerados
ideais para síntese de PUs, devido principalmente a elevada quantidade de hidroxilas.
No entanto, para o polímero de poliuretano sintetizado a partir do poliol, é necessário
realizar uma otimização das condições de produção dos PUs para afirmar se os produtos
possuem potencialidades para serem empregadas em processos de adsorção.
Palavras chaves: poliol, óleo de pinhão-manso, óleo de soja, poliuretano.

Pesquisas voltadas a produtos oleoquímicos têm crescidos na atual sociedade. Com interesse na sustentabilidade, os poliuretanos obtidos de óleos vegetais destacam-se sobre
os produtos petroquímicos. Óleos vegetais insaturados, como o óleo de soja, na sua forma in natura não são úteis para produção de poliuretano. Assim, o óleo vegetal deverá
ser quimicamente modificado para que a sua estrutura apresente um alto teor de hidroxila, como os polióis (álcoois polifuncionais), e tenha uma importância industrial para
produção de poliuretano.
A hidroxilação é um processo químico viável feito em duas etapas: a primeira ocorre a
epoxidação das ligações duplas do óleo com adição de ácido peracético ou perfórmico,
e na segunda etapa ocorre à abertura do anel epóxido na presença de catalizadores ácidos e reagentes nucleofílicos. Pelas recentes descobertas, o mecanismo de hidroxilação
pode ser feita em uma única etapa, conhecido como hidroxilação in situ. O ácido perfómico ataca a dupla ligação do ácido graxo, ocasionando um intermediário epóxido e
em seguida ocorre a ruptura deste anel epóxido ficando um grupo hidroxila e um grupo
formiato ligados à estrutura do triglicerídeo (Oliveira, 2007).
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A pesquisa realizou um estudo de produção de poliol a base dos óleos de pinhão manso
e soja, por hidroxilação in situ, objetivando a sua aplicação na obtenção de poliuretanos
examinados quanto às propriedades físico-químicas.

METODOLOGIA
O óleo de soja, adquirido no comércio local, e o óleo de pinhão-manso, cedido pela EMBRAPA-Brasília, DF, foram armazenados sob refrigeração à 10ºC. O sistema de hidroxilação em uma única etapa foi avaliado em três sistemas: o aberto utilizando agitador
mecânico IKL-RW e aquecimento em banho-maria Fisatam mod 555 sem refluxo; o semiaberto, usando banho-maria com refluxo e agitação magnética; e o fechado, usando
um reator de alta pressão Parr, modelo 4848. Em todos os sistemas, foram empregados
100 g de óleo, 66,6 mL de H2O2 (pureza 26%, da marca Synth) e 49,5 mL de ácido fórmico
(pureza 85%, da marca Vertel), em duas etapas: primeiro sem aquecimento por 1h e
depois à 65oC durante 3h e 30min. As reações foram cessadas com bissulfito de sódio a
10% (pureza 58,5%, marca Synth) e o poiol lavado com éter etílico (pureza 99,5%, marca
Alphatec) e Na2CO3 a 10% (pureza 99,5%, marca Isofar) e seco usando um rota-evaporador da Fisatam, mod. 558.
Os poliuretanos de soja e pinhão foram produzidos em um recipiente de plástico e descartável, misturando 2,5 g do poliol de óleo vegetal (soja e pinhão-manso) e 5g de isocianato sólido, sob agitação manual durante 30 min. Foi mantido em repouso por 24 horas
para maturação.
O óleo e os polióis de soja e pinhão foram caracterizados segundo o parâmetro físico-químico de índice de acidez pelo método do Instituto Adoldo Lutz (1985). A análise
Espectroscopia na região do infravermelho médio (4000-400 cm-1) com transformada
de Fourier (FTIR), utilizando um espectrômetro da Thermo Scientific, Nicolet IR200, a
amostra foi contida em acessório de refletância total atenuada (ATR) com cristais de
germânio. Enquanto, os poliuretanos maturados foram submetidos à análise de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) usando um Microscópio Phenom, modelo Pro-X,
acoplado ao sistema EDS, com ampliação do microscópio óptico de 20-120x, faixa de
magnificação do microscópio eletrônico de 80-130000x e zoom digital de 12x.
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Avaliação do sistema de reação de hidroxilação in situ
A produção dos polióis, de óleos vegetais, realizado a partir da hidroxilação em única
etapa deu-se pela simplicidade e rapidez do método, comparado aos demais processos
convencionais. Os rendimentos em massa dos produtos obtidos para o sistema aberto,
semiaberto e fechado foram 90,28, 89,14 e 84,73 %, respectivamente. O índice de acidez,
realizado para avaliar o seu grau de decomposição, antes e após o processo de obtenção
dos polióis, apresentou para o óleo de soja in natura 0,419 mgKOH/g óleo. Para os óleos
modificados apresentou 56,16 e 28,45 mgKOH/g óleo, respectivamente para o sistema
aberto e semiaberto. Em geral, a acidez de um óleo é decorrente da hidrólise parcial dos
triacilglicerídeos. Os resultados apontaram que a acidez do óleo modificado aumentou,
confirmando a hidrólise e consequentemente a formação de ácidos monocarboxílicos.
A eficiência das reações foi determinada pelos espectros sobrepostos (Figura 1a), os
quais demonstram um aumento significativo de bandas de absorção largas na região
próxima a 3425 cm-1, características de hidroxilas (-OH), principalmente nos polióis obtidos em sistema semiaberto. Outrossim, as vibrações de deformação axial de ligações

duplas entre carbonos, C=C, não conjugadas, confirmou a quebra das ligações duplas
pela redução do sinal em 1660 cm-1 (Silverstein, 2007).

Figura 1: Espectros de FTIR.
(a) óleo de soja in natura e polióis e (b) polióis de soja e pinhão.
Tecnicamente, o sistema semiaberto apresenta vantagens devido à sua simplicidade e
baixo custo da aparelhagem, redução da perda de substâncias voláteis utilizando o sistema de refluxo e aumento da segurança do analista reduzindo a sua exposição às substâncias tóxicas. O uso do reator de alta pressão é considerando um sistema de reação extremamente oneroso e para o processo de estudo, foi inviável. Segundo Hill (2000) os polióis
de óleo vegetal para serem adequados como matéria-prima para poliuretanos deverá
teor um alto teor de hidroxila, estabilidade térmica considerável e baixa viscosidade.
O poliol de soja e pinhão-manso

Na sobreposição dos espectros, verifica-se no poliol do pinhão-manso um pequeno aumento da banda de absorção na região próxima a 3430 cm-1 com aspecto largo, característicos da presença de hidroxilas, aumentada propositalmente para quebra dos anéis
oxiuranos e redução da reatividade dos epóxidos formados. A quebra dos anéis foi possível com a sequente reação de hidroxilação, promovendo o acréscimo de hidroxilas.
Neste procedimento, os anéis oxiuranos formados foram imediatamente quebrados,
devido a sua alta reatividade o que possivelmente comprometeria as modificações propostas, formando como subprodutos, principalmente as reações de polimerização, formadas pela união dos poli-éteres em unidades poliméricas originando estruturas com
elevada viscosidade até rígidos e moldáveis.
O poliuretano de soja e pinhão-manso
Os poliuretanos de soja e pinhão-manso apresentaram aparências semelhantes, de coloração amarelada e aspecto de polímero rígido, após o tempo de maturação. Ambos
apresentam baixa expansão, porém com aparência pouco esponjosa. As micrografias
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Empregando as melhores condições reacionais, os polióis obtidos do óleo de soja e pinhão foram caracterizados e comparados pelo espectro de infravermelho (Figura 1b).
Foi observada a diminuição na intensidade das bandas referentes às ligações duplas entre carbonos em ambos os produtos. Segundo Silverstein (2007), as vibrações de deformação axial de C=C, em alquenos não conjugados, apresentam uma absorção de intensidade média a fraca na região de 1700 cm-1. No espectro foi possível verificar a absorção
em 1730 cm-1, outro sinal que evidencia a presença das duplas ligações é a presença de
deformações axiais de C e H gerando absorção em 2930 cm-1 (Csp2-H).
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obtidas por MEV dos poliuretanos de soja e pinhão-manso (Figura 3) revelaram, em
geral, superfícies lisas e homogêneas. A superfície do PU de soja apresentou algumas
células com tamanhos heterogêneos. Enquanto ao PU de pinhão o numero de células
foi mínimas e ainda fechadas, além de uma superfície bastante irregular e cobertas por
reentrâncias e saliências.

Figura 3: Micrografias obtidas por MEV das superfícies dos polímeros de poliuretano
de soja (a e b) e pinhão-manso (c e d)
Microcélulas fechadas podem estar relacionadas a vários aspectos, como o excesso ou
tipo de surfactante que estabiliza demasiadamente o polímero, impedindo o rompimento das paredes das células, velocidade de agitação baixa evitando a nucleação e ocasionando uma estrutura celular grosseira (Vilar, 2005). Uma alternativa para aumentar
a expansão é empregar durante a reação com o MDI um agente expansor, como por
exemplo, a água. O poliuretano por não ser quebradiço não foi possível transforma-lo
em pós para a caracterização por FTIR.

CONCLUSÃO
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Polióis de soja e pinhão-manso desenvolvidos a partir de modificações químicas pela
reação de hidroxilação in situ foram considerados ideais para síntese de PUs, devido
principalmente a elevada quantidade de hidroxilas. Contudo, os polímeros de poliuretano sintetizados a partir do poliol de soja e pinhão-manso apresentou resultados inconclusivos, sendo necessário dar continuidade a pesquisa, objetivando a otimização das
condições de produção dos PUs para afirmar se os produtos possuem potencialidades
para serem empregados em processos de adsorção.
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RESUMO
A pesquisa visa investigar as potencialidades de uma ferramenta computacional, o software GeoGebra, para o processo de ensino/aprendizagem de Matemática, através da
metodologia investigações matemáticas em sala de aula. As atividades elaboradas foram aplicadas em uma turma do ensino médio-técnicas do Instituto Federal de Ciência
e Tecnologia do Maranhão, campus São Luís-Monte Castelo. Utilizando o GeoGebra as
atividades investigativas passam a ter, principalmente, um dinamismo, o qual é destacado como ponto forte no levantamento de hipóteses e formulação de conjecturas a
partir das construções produzidas.
Palavras-chave: Investigações matemáticas; Ensino/Aprendizagem; Educação Matemática.

INTRODUÇÃO

Segundo Ponte (2003) no trabalho com investigações em sala de aula o aluno não recebe
questões prontas e acabadas, e sim busca alternativas para resolver o problema, relacionando o que aparentemente está desconhecido com que ele conhece, ou seja, pensar
matematicamente, pois para os matemáticos é importante que ocorra essa relação entre
o conhecido e o desconhecido, para que o pensamento matemático possa ser construido.
Assim, pensar na utilização de software em sala de aula de forma diferenciada torna-se
importante. Propõe-se explorar o uso do software não de forma que as situações sejam
determinadas pelo professor e ao aluno cabe seguir as indicações, mas sim, tomando
os fundamentos teóricos da metodologia de investigações matemáticas em sala de aula.
No nosso caso o software educacional escolhido foi o GeoGebra, um software de geometria dinâmica, pois permite investigativar, principalmente, a construção, o dinamismo,
a investigação, a argumentação e a visualização, o qual é destacado ponto central no
levantamento de hipóteses e formulação de conjecturas a partir das construções produzidas (LOPES, 2012).
Portanto, a finalidade desta pesquisa é explorar as potencialidades de uma ferramenta
computacional, o software GeoGebra, utilizando a metodologia das investigações matemáticas e aplicá-las em sala de aula.
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Atualmente as discussões em torno das dificuldades que os alunos apresentam para
assimilar os conhecimentos matemáticos vêm ganhando força no campo da Educação
Matemática. Muitos alunos não apresentam bons resultados em Matemática ou dizem
não possuir capacidade de aprender matemática, muitos que assim pensam não conseguem perceber para o valor que desse conhecimento para o seu desenvolvimento pessoal. Surge a necessidade de se trabalhar os conceitos e conhecimentos matemáticos,
associando à realidade dos alunos, utilizando didáticas que possibilitem alcançar esses
objetivos, nesta perspectiva, o trabalho com as investigações é uma metodologia importante que pode ser utilizada pelos docente, pois permite que o aluno entre em contato
com o conteúdo por meio de estratégias diferenciadas (SANTOS; SANTOS, 2008).
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METODOLOGIA
Na perspectiva de alcançar os objetivos traçados na pesquisa, inicialmente realizou-se
um levantamento de possiveis conteúdos a serem trabalhados em sala de aula com a
utilização do software. Foram elaboradas atividades tendo como suporte o GeoGebra e
uma turma de primeiro ano do Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão - IFMA, campus São Luís-Monte Castelo foi escolhida . Durante o planejamento das atividades, levou-se em consideração a série da turma do Ensino
Médio e os assuntos que seriam abordados no período em que ocorreriam as sessões de
interação com os alunos, entre os meses de setembro a novembro de 2014. Desse modo,
os assuntos abordados nas atividades investigativas estão relacionados com aqueles
que o professor de Matemática estava trabalhando na turma escolhida para realizar as
atividades, o qual foi função do primeiro grau, sendo realizado no Laboratório de Matemática do IFMA, campus São Luís-Monte Castelo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Durante a primeira etapa do projeto as atividades realizadas tiveram seus focos voltados para o embasamento teórico sobre o software e sobre a teoria investigativa, além
disso, durante essa primeira etapa foi realizado a elaboração de atividades sobre funções do 1º grau para serem aplicadas com os alunos posteriormente tendo em vista a
mudança do público alvo. Durante a realização da pesquisa bibliográfica foi percebido
que existe poucos artigos e pesquisas relacionados a utilização do Geogebra e matrizes/
sistemas lineares por meio de investigação matemática, além disso foi possível perceber
varias ferramentas de ensino da matemática que pode ser associados a investigação
por meio do geogebra. Após as aplicações das atividades foi possível perceber que a
utilização da investigação matemática no ensino pode permitir aos alunos alcançarem
o aprendizado através de outros meios de metodológicos que normalmente não são
adotados em sala de aula.
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Com base nas pesquisas realizadas durante a vigencia do projeto, a Matemática é um
assunto considerado extremamente difícil por muitos alunos. Desse modo, é muito importante ao professor buscar novas didáticas que permitam um melhor ensino da disciplina. E a investigação matemática com auxilio do software GeoGebra é um método
inovador, apesar desse software não ser recente.
Através do GeoGebra as atividades investigativas passam a ter , principalmente, um
dinamismo, o qual é destacado como ponto forte no levantamento de hipóteses e formulação de conjecturas a partir das construções produzidas. O papel do professor nesse
processo é de mediador. Ele não detém absolutamente o conhecimento e nem os alunos
são subordinados à sua sabedoria. O aluno deve participar ativamente no processo de
construção de seu próprio conhecimento e para isso o professor dever obter um preparo adequado
É difícil determinar as etapas durante as investigações matemáticas em sala de aula,
pois ela é imprevisível. Por isso, é importante a adequada preparação do professor para
o uso da computação em sala de aula e para conduzir os processo investigativos.
Por fim, vale ressaltar que outro ponto importante para que ocorra as atividades é necessário infraestrutura, durante os primerios meses do projeto ocorreram problamas
relacionados a esse ponto dificultado o inicio das atividades. Atualmente, as tecnologias

constituem um dos principais agentes de transformação da sociedade. Desse modo,é essencial, para o desenvolvimento educacional do país que políticas públicas voltadas para
educação e uma melhor qualificação para os professores aconteça de forma constante.
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Resumo
O presente projeto contribui com o desenvolvimento de metodologia para concepção
de soluções voltadas para educação inclusiva de forma universal permitindo a todos
o acesso com igualdade de condições. Dessa forma, este trabalho, desenvolvido em nível de iniciação científica pelo programa PIBIC JR/IFMA 2014 propõe envolver pessoas
com necessidades especiais com maior aproveitamento de suas capacidades, através do
desenvolvimento de metodologias voltadas para o projeto de ferramentas aplicadas à
educação inclusiva. Na rotina escolar dos cursos técnicos oferecidos pelo Instituto Federal do Maranhão, percebeu-se a dificuldade que os alunos portadores de deficiência
auditiva tem para compreender os significados dos termos técnicos, pois embora alfabetizados no idioma português, aqueles que apresentam surdez total tem como primeira língua a LIBRAS, (Língua Brasileira de Sinais) compreendendo o português apenas
de forma parcial. Dificuldade esta que se estende aos intérpretes, que desconhecem
os termos técnicos e seus significados. Para viabilizar a compreensão de termos específicos das áreas aos estudantes de cursos técnicos portadores de deficiência auditiva
desenvolveu-se um dicionário visual de termos técnicos, inicialmente com enfoque nos
verbetes específicos da área de Design, porém com metodologia que permite aplicá-lo
em outras áreas de conhecimento.
Palavras-chave: inclusão; tecnologia assistiva; design gráfico; design universal.

O trabalho em sala de aula com alunos dos cursos de Design e Comunicação Visual do
IFMA apresentando essa necessidade específica alertou para o problema e para a necessidade do projeto. A proximidade com essa área de conhecimento contribuiu para
a escolha dos termos técnicos do Design no projeto piloto. O estudo propõe soluções
para educação de forma universal por reconhecer a importância de permitir a todos o
acesso com igualdade de condições, para tanto, está fundamentada no Design Universal
(Francisco e Menezes, 2011), que se opõe, ideológica e politicamente, a todas as soluções
especializadas, desnecessárias, quer se destinem a pessoas com limitações ou a outros
grupos da população. Também envolve a aplicação de conceitos de usabilidade e design
de interfaces no desenvolvimento de um projeto de simples, criando uma apresentação
baseada em conceitos do flat design, que defende a simplicidade, clareza e honestidade
de materiais em interface de usuário (HASHINOMOTO E CLAYTON, 2009). Essa iniciativa
vem contribuir com as ações inclusivas não discriminatórias no âmbito da educação de
pessoas portadoras de deficiência auditiva, criando uma ferramenta eficiente no sentido de traduzir o glossário técnico da área de design, de uma forma eficaz e interessante.
O dicionário visual é uma ferramenta desenvolvida com foco nos portadores de deficiência auditiva, mas com abrangência ampla, desenvolvido com base em Design Uni-
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versal, para qualquer pessoa portadora de surdez ou não, como para intérpretes entenderem melhor os conceitos e terem eficácia na hora das traduções, além de estudantes
e profissionais que queiram ter acesso a um dicionário interessante e inovador.

Metodologia
Usando essencialmente de flat design e linguagem simples, o dicionário foi desenvolvido com o uso do programa ilustrador do Adobe Creative Cloud, Illustrator, e com o
também pertencente à Adobe, Photoshop.
A metodologia dividiu-se nas seguintes etapas:
Pesquisa - Identificação de termos técnicos do design de útil compreensão pelos deficientes auditivos e forma de apresentação. Nessa fase foram realizadas entrevistas e
aplicados questionários à estudantes com deficiência auditiva e intérpretes. A abordagem da pesquisa enfocou principalmente a interação, com o objetivo de se elaborar um
layout claro e objetivo.
Definição do programa gráfico utilizado na confecção do dicionário. Essa etapa consistiu na definição da ferramenta mais apropriada para o desenvolvimento gráfico do
projeto. Diversos estudos e experimentos foram feitos até definir o ilustrador da Adobe
Creative Cloud, Illustrator e o Photoshop como os programas apropriados.
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Desenvolvimento do layout do dicionário adequando-o aos termos. Nessa fase aplicouse as informações adquiridas na primeira fase do projeto. Nas informações coletadas
através dos questionamentos pôde-se perceber a importância das ilustrações associadas aos conceitos de forma simplificada. Nesse contexto, o flat design ou em português,
design plano, apresentou-se como o conceito mais indicado uma vez que sua abordagem minimalista enfatiza a usabilidade e defende a simplicidade e clareza em interfaces. Apresenta um aspecto mais limpo, espaço aberto, bordas nítidas, cores vibrantes e
ilustrações planas.
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Aplicação da avaliação ergonômica e testes finais. Após análises ergonômicas cognitivas da interface pela equipe, foram realizados testes práticos com protótipos impressos
do dicionário entre os alunos portadores de deficiência auditiva do campus e com um
grupo de alunos não portadores, no intuito de checar se os propósitos do projeto foram
realmente alcançados. A avaliação desse experimento foi concluída com resultado positivo, visto a afirmação das pessoas envolvidas na pesquisa e o perceptível interesse dos
alunos em buscar no dicionário os termos antes não compreendidos. Além da metodologia, a interface desenvolvida também foi avaliada, sofrendo alterações em sua forma
ao longo do estudo. O primeiro protótipo desenvolvido embora esteticamente interessante apresentasse excesso de informação sobrecarregado de formas, não atendendo
aos conceitos de flat design, proposto na fundamentação.
A releitura do layout levou a uma estrutura mais consistente e fácil de ser assimilada. O
layout define a estética do trabalho realizado, é o esboço do projeto, incluindo o planejamento de todos os elementos: textos, imagens, espaços etc.
No projeto de interface os elementos ornamentais sem propósito útil são vistos como
desordem desnecessária. Dessa forma, o primeiro protótipo da página foi considerado
com uso excessivo de formas e cores e foi determinante na definição da linha comportamental do design da página apropriado para a proposta do projeto.
Se um elemento não serve a nenhum propósito funcional, é visto apenas como uma distração na experiência do usuário. Isso explica o carácter minimalista de desenho plano.
No entanto, observou-se que embora não apresente elementos de design chamativos
não significa que a página não se apresente interessante: cores contrastantes e vibran-

tes fazem as ilustrações chamarem a atenção facilmente guiando o olho do usuário e
despertando seu interesse. O objetivo do minimalismo também contribui para o caráter
funcional do flat design.
O layout definido é constante nos 50 termos apresentados no dicionário desenvolvido,
sofrendo apenas alterações de dimensões dos elementos gráficos e colorido das páginas.
Como no design adotam-se alguns termos em inglês, sem traduzi-los ao português, optouse por apresentar termos em outro idioma em página de diferente composição cromática.
Para termos em português foi adotada a composição tricromática em combinação terciária e para termos originalmente adotados na língua inglesa, a composição cromática
está baseada em cores primárias. A fim de diferenciar com dinâmica e trazer conforto
visual ao leitor.

Resultados e Discussão
Aplicando testes com deficientes auditivos e entrevistando intérpretes notou-se a importância do uso de gravuras no dicionário intercalando com as definições. Os primeiros protótipos apresentavam grande simplicidade na forma, entretanto ainda de difícil
compreensão. Buscando melhor apresentação e eficiência, os estudos foram expandidos de forma que os resultados estão totalmente voltados para a imagem como informação usando ainda menos texto e dando preferência a frases ou palavras chaves.

Conclusão
Visto que a Língua Portuguesa é a segunda língua do deficiente auditivo há um desafio
em transformar termos técnicos de difícil compreensão muitas vezes até para os ouvintes em termos claros a eles. A solução encontrada foi reconceituar os termos e com o
auxílio de um intérprete traduzi-los a libras e notar a recepção por parte do deficiente
auditivo ao termo.
O objetivo do dicionário é funcionar como instrumento para tornar completo o entendimento de todos no que se refere à compreensão dos termos técnicos aplicados ao Design
em princípio, mas com possibilidades de extensão para outras áreas.
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Para trabalhos futuros, está sendo desenvolvido outro dicionário, dessa vez usando do
repertório gráfico dos alunos deficientes auditivos dos cursos de design para criar os
sinais fixos em libras para serem utilizados no Instituto.
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Resumo
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Introdução
Esta pesquisa teve como cerne a interação de alunos do Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Monte Castelo (IFMA-CMC) com a música.
Buscou-se conhecer e analisar essas interações, entre jovens estudantes do Ensino Médio e música, nos quesitos das preferências musicais e relações de gênero entre os participantes do projeto “AlimentaSom” (desenvolvido no IFMA-CMC, uma vez por semana,
no horário do almoço). O fundamento teórico está alicerçado na perspectiva sociocultural das interações humano-música (DENORA, 2000). Segundo a autora, a música tem um
papel ativo na construção da vida pessoal e social, especialmente, na dimensão estética
e organização da ordem social nas sociedades modernas.
A música sempre foi muito significativa para o ser humano ao longo da história, de
forma que as próprias práticas musicais revelam características e comportamentos de
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Esta pesquisa teve por objetivo compreender as interações de alunos do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Monte Castelo com a música, mais especificamente nas apresentações do Projeto “AlimentaSom”, nos quesitos
das relações de gênero e das preferências musicais neste contexto. A pesquisa do tipo
qualitativa teve como fundamento teórico a perspectiva sociocultural das interações
humano-música. As metodologias utilizadas para a coleta de dados foram a observação participativa e a análises de gravações de vídeo. Os vídeos foram selecionados em
acordo com os objetivos da pesquisa, nos períodos de setembro a dezembro de 2014 e
de março a maio de 2015, contando com um total de 32 participantes. A investigação
mostrou que houve maior participação do gênero masculino (59%), evidenciando que
ainda há desigualdades de gênero nessa atividade. Durante a pesquisa, observou-se
também, que, apesar disso, há participação quase igualitária dos dois gêneros na organização das apresentações e na expressão de opiniões nos ensaios. Quanto à preferência musical, os gêneros musicais mais tocados pelos jovens nas apresentações foram
o Rock nacional (38%), seguido em ordem de maior porcentagem pelos gêneros MPB
(22%), Internacional (19%), Gospel (9%) e Pop e Reggae com o mesmo percentual (6%).
As conclusões obtidas foram comparadas com dados da literatura de referência, possibilitando a discussão de ideias, questionamentos e gerando conteúdos relacionados às
relações de gênero e preferências musicais de jovens do Ensino Médio, possibilitando
subsídios para a área.
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cada indivíduo. Arroyo (2013), afirma que “investigar as práticas musicais é relevante
para a compreensão da sociedade contemporânea”. Sendo a música um reflexo do próprio individuo, é também afetada por suas práticas, e por determinações da própria
sociedade, através das mídias, por exemplo, ou por tradições.
Uma das vivências musicais mais utilizadas pelas pessoas e particularmente pelos jovens é a da escuta musical, muitas pesquisas, por exemplo: Almonte (2011), Arroyo
(2011, 2013), Popolin (2012), Reis e Azevedo (2008), Rêgo (2013), apontam sua importância e articulação com temáticas variadas, tais como a formação do agenciamento
social, a articulação com as aprendizagens, ligações com a indústria cultural, formação
de plateias, usos de tecnologias, preferência musical, entre outros. A escuta musical está
relacionada à preferência musical, uma vez que, geralmente, as pessoas escutam as músicas que gostam ou formam suas playlists em acordo com suas preferências.
Desta forma, conhecer as preferências musicais dos jovens, é importante para a compreensão da própria forma de ser jovem diante das peculiaridades da atualidade. As
culturas musicais juvenis como o rock, o punk, o rap, entre outras se traduzem como
práticas de desvios, contracultura e/ou resistências ainda nesses primeiros anos do século XXI. Além dessas culturas musicais, milhões de jovens vinculam-se também a outras e a diversificados sentidos de ser e viver (ARROYO, 2013, p. 27.). Portanto, conhecer
a preferência musical dos alunos, o que tocam? , que gêneros musicais estão enfatizados em seus repertórios? Refletir sobre essas escolhas, compara-las a outras pesquisas
é importante para a compreensão da música na escola como prática significativa que
contribui com a formação de cidadãos críticos.
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Quanto às relações de gênero, a prática musical vem ao longo dos tempos apresentando
atribuições de papéis específicos ao gênero masculino e ao gênero feminino, sendo este,
muitas vezes, relegado ao segundo plano ou invisibilizado. Segundo Marangon e Bufren (2010) há estruturas que sustentam as desigualdades de oportunidades de cada
gênero na sociedade. Essas estruturas devem ser entendidas, estudadas e esclarecidas,
para que haja a possibilidade de uma mudança de comportamento.
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No campo musical, isso pode ser observado, por exemplo, quando há predominância
masculina em determinados gêneros, como o Havy Metal, ou ainda quando alguns dos
instrumentos musicais são visto essencialmente como mais apropriados para o homem
ou para a mulher, construindo estereótipos em determinados contextos. Uma das motivações desta pesquisa é a necessidade de um maior número de pesquisas e discussão
sobre as relações de gênero na área da música (ARROYO, 2013; CUNHA, 2014) e no contexto do Ensino Médio.
Portanto, foi objetivo desta pesquisa desvelar, analisar e discutir as preferências musicais e relações de gênero no fazer musical dos jovens estudantes do Ensino Médio nas
apresentações no projeto “AlimentaSom” no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão – IFMA (Campus Monte Castelo).

Metodologia
Este projeto, levando-se em considerações os cuidados éticos da pesquisa foi desenvolvido, em etapas interligadas e complementares, tais como, uma revisão de literatura
sobre a temática das preferências musicais, relações de gênero e do fazer musical dos
jovens na contemporaneidade. As coletas de dados das apresentações musicais no projeto “AlimentaSom” foram feitas por meio de filmagens e observações no próprio campo da pesquisa. Com os dados já coletados, foi feita a seleção dos vídeos para a análise,

de acordo com datas específicas: de setembro a dezembro de 2014 e de março a maio
de 2015, contando com um total de 32 participantes nesse período estabelecido. Em
uma das últimas etapas da pesquisa, houve a análise e a interpretação dos dados coletados. Na análise, foi feita a quantificação dos gêneros musicais tocados e de cada gênero
(masculino/feminino) nas apresentações, bem como, as funções exercidas por cada um
dentro da própria apresentação (instrumentistas/cantores).

Resultados e Discussão
A música tem a capacidade de afetar o ser humano em aspectos diferentes, tais como
os sociais, emocionais, cognitivos e corporais. Neste sentido, o conceito de affordance
abordado por DeNora (2000) caracteriza os objetos como fornecedores de propriedades
específicas, sendo submetidos à forma como as pessoas deles se apropriam. Levando
esse princípio para o campo da música, ela esclarece que esse “poder” pertence à materialidade sonora, que é apropriada pelas pessoas que lhe investem significados a partir
das suas realidades socioculturais. (DENORA, 2000. P.50).

Gráfico 1: Porcentagem dos gêneros mais tocados.
Esse resultado é similar ao encontrado na pesquisa feita por Rêgo (2013), com alunos do
mesmo IFMA-CMC, O rock foi o estilo preferido, havendo concordância nas bandas apontadas como preferidas do gênero nas duas pesquisas, as bandas “Los Hermanos” e “Legião urbana”. Os demais gêneros apresentados tiveram as seguintes porcentagens: MPB
(22%), Internacional (19%), Gospel (9%) e Pop e Reggae com o mesmo percentual (6%).
As relações de gênero são um fenômeno importante nas sociedades. Segundo Scott
(1989), elas estão relacionadas às relações de poder. Em várias instâncias, como na família, na escola e no mercado de trabalho as construções sobre o ser homem e ser mulher,
por exemplo, retratam e reproduzem situações do social. Para Butler, não há identidade
de gênero por trás das expressões, tais como mulher ou homem; essa identidade é performativamente construída, pelas próprias práticas reguladoras da coerência do gênero.
Neste sentido, o gênero é sempre um feito (Butler, 2003, p. 48). Na busca de se compreender melhor essas relações no contexto desta pesquisa foi feita a análise dos vídeos e a
contagem da frequência de cada gênero, resultado em maior participação masculina
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A questão da preferência musical é importante para os jovens e se articula com o consumo, produção e fazer musical dos mesmos. Muitas pesquisas apontam que a preferência
ou gosto pode ser visto como um constructo para identificar traços da personalidade,
atitudes, comportamentos e valores. Desta forma, conhecer suas preferências musicais
é fundamental para estimular o surgimento do próprio discurso musical mediante criações e improvisos. Nos dados levantados nessa pesquisa o gênero musical mais tocado
nas apresentações do Projeto “Alimentasom” foi o “Rock nacional” seguido das músicas
internacionais, conforme demonstrado no Gráfico 1.
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(59%) frente à Feminina (41%). Os Gráficos 2 e 3 revelam que, enquanto a quantidade
de meninos que apenas tocaram (60%) é superior aos que apenas cantaram (15%), o número de meninas que apenas tocaram (16%) foi bem menor do que o número das que
apenas cantaram (69%). Ou seja, as articulações dentro das apresentações também são
construídas de acordo com o gênero, ficando demonstrado ser mais comum ao gênero
masculino tocar instrumentos do que cantar e o inverso para o gênero feminino.

Gráficos 2 e 3: Comparação dos gêneros feminino e masculino
Isso pode ser refletido pelo fato de que existam ideais construídos e descontruídos, ao
longo da história, muitas vezes, supervalorizando o gênero masculino, seja em um contexto profissional, seja em um pessoal. Tal perspectiva, ainda perpetua a concepção de
que atividades devem ser divididas de acordo com o gênero, por exemplo, cantar para
as meninas e tocar, para os meninos. Estereótipos relacionados ao ser e fazer próprios
do ser homem e do ser mulher também foram encontrados na pesquisa de Silva (2004).
Neste caso, o sexo feminino foi associado como mais propenso ao romantismo. A autora
observou, no espaço escolar, a existência de um discurso por parte dos próprios alunos
e da professora, partindo de uma postura essencialista das diferenças, em que se “naturalizou”, de certa forma, a concepção de “meninas mais sentimentais” e “meninos mais
racionais”. Rêgo (2013), também encontrou em sua pesquisa resultado semelhante em
colocações de alguns jovens do EM do IFMA-CMC.
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Conclusões
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Promoveu-se o conhecimento e a discussão das preferências musicais e das relações de
gênero no fazer musical no Ensino Médio do IFMA-CMC. Verificou-se que o gênero musical preferido pelos participantes foi o Rock nacional, estando em conformidade com
resultados de outras pesquisas. Observou-se nas relações de gênero, que ainda existem
construções de estereótipos entre os gêneros.. A relevância deste estudo encontra-se na
contribuição para a Educação Musical e com as necessárias reflexões das instituições
escolares sobre sua relação com as juventudes e suas culturas na atualidade.
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RESUMO
Atualmente observar-se um grande debate sobre os verdadeiros resultados da agricultura tecnológica na produção das culturas e nos ambientes naturais. Sendo sugerido o
uso de alternativas que representem a realidade dos agricultores e que possam garantir
a segurança alimentar. Assim, surgi o sistema de áleias, que corresponde uma combinação de plantas leguminosas com as culturas alimentares, a fim de promover benefícios
que promovam a busca da sustentabilidade. Portanto, este projeto almejou avaliar a
influência da utilização de diferentes combinações de leguminosas arbóreas nativas
e exóticas na melhoria de indicadores fisiológicos para a cultura de duas variedades
de milho (Zea mays) e para fixação biológica de nitrogênio em um agroecossistema do
trópico úmido, a fim de verificar a possibilidade de seu uso como alternativa ao corte
e queima na agricultura intinerante do trópico úmido. Na metodologia foi utilizada a
uma área de plantio do milho com diversas combinações de leguminosas, sendo avaliada as características químicas relacionadas a quantidade de Nitrogênio e proteínas em
duas fases de crescimento do milho. Ao final, demonstrou-se que as diferentes combinações de leguminosas interferem no teor de nitrogênio e de proteínas nas duas cultivares
de milho, caracterizando-se como uma tecnologia sustentável para os agroecossistemas
e para a segurança alimentar.
Palavras-chave: leguminosas, segurança alimentar, sustentabilidade.

INTRODUÇÃO

De acordo com o conceito de Sistemas Agroflorestais dado pelo ICRAF (International Center for Reserch in Agroforestry) o sistema em aléias é “um nome coletivo para sistemas
e tecnologias de uso da terra onde são usados, e liberadamente, na mesma unidade de
manejo da terra, cultivares agrícolas e/ou animais em alguma forma de arranjo espacial e
seqüencial temporal” (PENEIREIRO, 1999 apud GOTTI FILHO; AMADOR, 2005). De acordo
com Aguiar et al.,(2009); Moura et al.,(2008); Moura et al.,(2009) e Teodoro et al (2008) o
uso das leguminosas podem ser utilizadas como técnicas sustentáveis de manejo do solo,
devido o aproveitamento de serviços ambientais e o rápido crescimento das árvores.
Assim, esta pesquisa almejou analisar a influência de um sistema em aleias composto
por leguminosas arbóreas na melhoria dos indicadores fisiológicos na cultura de duas
variedades de milho (Zeamays) e para fixação biológica de nitrogênio nas leguminosas.

METODOLOGIA
O experimento foi instalado no Campo experimental do Núcleo Tecnológico de Engenharia Rural do Curso de Agronomia pertencente à Universidade Estadual do Mara-
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No Maranhão, exceto algumas cadeias produtivas, grande parte da produção familiar
é caracterizada pela infraestrutura produtiva frágil, baixo nível tecnológico, baixa produtividade e pouca inserção no mercado, sendo notada uma carência de alternativas
tecnológicas adequadas às suas condições socioeconômicas.
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nhão, situado no interior da Ilha de São Luis-MA na região do meio-norte brasileiro, entre a Amazônia úmida e o Nordeste seco. O clima da região é equatorial quente e úmido,
com duas estações bem definidas: estação chuvosa e seca. A temperatura média gira
em torno de 26ºC.O solo da área se caracteriza como um Argissolo Vermelho-Amarelo
distrófico arênico textura franco-arenosa (Embrapa, 2006).
Inicialmente na área do experimento foi feita uma correção do solo em relação à acidez
através de 2ton/ha de calcário calcítico. Foi instalado e conduzido um sistema de cultivo
em aléias, com quatro espécies de leguminosas, duas de alta qualidade de resíduos –
Leucaena leucocephala (leucena) e Gliricidia sepium (gliricídia) e duas espécies de baixa
qualidade de resíduos –Clitoria fairchildiana (sombreiro) e Acacia mangium ( a c á c i a ) .
As espécies foram semeadas em fileiras mistas e duplas de forma que cada parcela de 80
x 4m recebeu dois tipos de resíduos, um de baixa qualidade (acácia ou sombreiro) mais
adequado para a cobertura do solo e o outro de alta qualidade (gliricídia ou leucena)
para reciclagem de nutrientes. As leguminosas foram podadas aos 50cm de altura e a
biomassa resultante uniformemente distribuída entre as fileiras das diferentes parcelas
do mesmo tratamento, onde foram cultivadas as culturas de milho como safra principal.
Além disso, foi realizada uma adubação de plantio com 50Kg/ha de K2O e 50 Kg/ha de
nitrogênio e duas adubações de cobertura com cloreto de potássio e uréia. Cada parcela
foi subdivida com o plantio de duas cultivares de milho, utilizando-se a cultivar AG 7088
e uma variedade biofortificado BR 473. Cada tratamento teve 04 repetições, distribuídos
em 4 blocos inteiramente casualizados, totalizando 48 parcelas.
As análises laboratoriais foram realizadas nos Laboratórios pertencentes ao departamento de Química do IFMA – Campus Monte Castelo. Os conteúdos de nutrientes do milho
foram avaliados em duas etapas: no estágio de pendoamento, ou aproximadamente uma
semana antes da antese, e na fase de maturação fisiológica. Em cada amostragem, 10 plantas (2m2 área equivalente) de cada parcela foram selecionadas aleatoriamente e separadas em folhas, caules e (segunda amostragem) componentes reprodutivos que são secas
em 60°C por 3 a 4 dias até peso constante. Foi determinada a remobilização de nutrientes
(RN), a eficiência na utilização de potássio e nitrogênio (EUNR), e a acumulação de nitrogênio e potássio pós-pendoamento (ANPP) calculados utilizando as seguintes fórmulas:
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NR = acúmulo de nutrientes na planta inteira no pendoamento - nutriente em caules e
folhas na maturidade.
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EUNR = acumulação de nitrogênio na planta inteira no pendoamento - acúmulo de nitrogênio na planta toda do controle na maturidade x 100 /Nitrogênio aplicado via resíduos.
ANPP = acumulação de nitrogênio na planta inteira na maturidade - acúmulo de nitrogênio na planta inteira no pendoamento.
O teor de proteínas do milho foi avaliado nos grãos e nas plantas nas fases de antese e
maturação fisiológica. Em cada amostragem, três plantas de cada parcela foram selecionados aleatoriamente e separadas em folhas e caules, sendo secas em estufa em 60°C
por 3 a 4 dias. Para determinação de proteínas utilizou-se o método de proteína total
Kjeldahl descrito em Lutz (2005). Os dados foram analisados pelo GraphPad Prism 5 e
submetidos à análise de variância pelo Teste F.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para ambas cultivares de milho, AG7088 e BR473, observaram-se diferenças significativas

para o índice de colheita, índice de colheita de nitrogênio, nitrogênio remobilizado e nitrogênio acumulado (Tabela 1). O sistema com combinações de Clitoria fairchildiana e Gliricidia sepium demonstrou resultados mais expressivos para a maioria dos parâmetros
analisados, exceto para a cultivar AG 7088 no parâmetro nitrogênio remobilizado onde
a combinação de Acacia mangium e Gliricidia sepium foi a que obteve melhor resultado.
Os resultados afirmam que a combinação de uma leguminosa de alta qualidade com
uma de baixa qualidade proporciona efeitos positivos na disponibilidade de nutrientes
na planta, mensurado através do nitrogênio. Outro fato, é que o sombreiro (Clitoria
fairchildiana) é uma espécie florestal nativa, sendo facilmente encontradas e adaptadas
as condições locais, logo para o agricultor possibilitará diminuição de custo para sua
obtenção e implantação como fonte de nitrogênio orgânico.
Tabela 1: Proteína bruta (PB); Indice de colheita (IC); Indice de colheita de Nitrogênio(ICN); Nitrogênio remobilizado (NR) e Nitrogênio acumulado (NA) em duas cultivares de milho em um sistema de combinações de leguminosas, São Luis (MA), 2014
TRATAMENTOS

P.B

I.C

I.C.N

N.R

N.A

Kg.ha-1
Cultivar BR (473)
Clitoriafairchildiana + Leucaena leucocephala
Acacia mangium + Leucaena leucocephala
Leucaena leucocephala + Gliricidia sepium
Acacia mangium + Gliricidia sepium
Clitoriafairchildiana + Gliricidiasepium
Controle
Cultivar AG 473
Clitoriafairchildiana + Leucaena leucocephala
Acacia mangium + Leucaena leucocephala
Leucaena leucocephala + Gliricidia sepium
Acacia mangium + Gliricidia sepium
Clitoriafairchildiana + Gliricidia sepium
Controle

8,97a
9,84a
10,24a
14,00a
12,95a
15,18a

59,59ab
60,63ab
60,37ab
57,82ab
61,81ab
42,57c

50,47ab
48,19ab
46,58ab
56,87ª
57,22ª
44,45ab

50,56abc
48,34abc
8,36c
56,52abc
66,00ab
24,29bc

66,74abc
89,12a
87,43a
97,66a
82,96ab
41,28bc

13,08a
9,01a
9,62a
10,50a
9,06a
9,01a

58,14ab
57,76ab
57,76ab
57,48ab
62,43a
41,42c

53,91ab
43,52ab
43,26ab
51,58ab
50,52ab
26,12b

64,52ab
39,04abc
27,95abc
76,73ª
42,80abc
18,24abc

95,75a
85,59a
85,83a
79,69ab
97,42a
28,86c

CV (%)

37,81

3,53

24,83

46,79

22,23

Contudo, os resultados demonstrados diferem dos resultados encontrados por Moura et
al (2012) que analisou a eficiência do uso de nitrogênio e potássio no mesmo agroecossitema, onde a combinação de Leucaena leucocephala e Acacia mangium demonstrou os
resultados mais significativos para os mesmos parâmetros.
A eficiência do uso de nitrogênio pelas plantas de milho reflete na qualidade dos grãos
produzidos pelas plantas, visto que, a contribuição em carboidratos armazenados para
o enchimento dos grãos depende dos níveis de nitrogênio disponíveis nesta fase. Portanto, se a quantidade de nitrogênio estiver adequada, a atividade fotossintética se torna mais eficiente, permitindo a partição de carboidratos para os grãos (YOSHIDA, 1972
apud LEITE, 2008).
Para o teor de proteína bruta nos dois cultivar de milho não foi observado diferenças significativas. Constando-se que ambos cultivares possuem respostas semelhantes ao uso de
diferentes combinações de leguminosas como adubos de cobertura. Além disso, as cultiva-
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*Médias seguidas das mesmas letras, nas colunas, não diferem estatisticamente pelo
teste de Tukey a 5%.
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res responde diferentemente no teor de proteínas acumulados nas suas fases fisiológicas.
Sendo que na fase antese a combinação de Clitoria fairchildiana e Leucaena leucocephala
tem maior teor de proteína bruta acumulada e na fase de maturação é a combinação de
Leucaena leucocephala e Gliricidia sepium. Logo, a presença da Leucaena leucocephala
como adubo verde de cobertura favorece o acumulo proteína bruta na planta.
A Leucaena leucocephala é uma espécie de alta qualidade de resíduo produzindo 12 a 20
t MS/ha/ano, com teor de proteína na matéria seca de 21 a 22% a média anual e a taxa de
fixação de nitrogênio atmosférico varia de 400 a 800kg ha-1/ano(VILELA, 2009; PEREIRA
FILHO et al, 2015).Assim, quando utilizada como adubo verde melhora as condições
físicas, químicas e biológicas do solo, elevando-se a capacidade produtiva das culturas
consorciadas.
Vale ressaltar que para as diferentes combinações de leguminosas os valores de proteína bruta nas fases fisiológicas das plantas analisadas seguem um padrão de inversão.
Estando relacionado à alta demanda de água e nutrientes na fase de antese e na fase
de maturação ao processo de enchimento dos grãos que demanda uma eficiência de
translocação de fotoassimilados (MAGALHÃES et al, 2002). Assim, a adubação de cobertura com uso das combinações de leguminosas favoreceu o metabolismo fisiológico das
plantas mantendo médias de proteína bruta aceitáveis para a cultura do milho.

CONCLUSÕES
A pesquisa evidenciou que existe interferência no teor de proteína bruta nas diferentes
fases fisiológicas das plantas das cultivares de milho BR 473 e AG 7088PRO pelo uso de
diferentes combinações de leguminosas como adubo verde. Visto que as combinações
com Leucaena leucocephala demonstraram maiores teores na fase de antese e maturação, ressaltando-se que existe um padrão de inversão para os valores de proteína bruta
de acordo com as diferentes combinações e as fases fisiológicas.
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Resumo
Esta investigação partiu do pressuposto de que na pesquisa os princípios científicos e
educativos estão interligados e que este pouco tem sido enfatizado pelos professores
pesquisadores junto aos alunos que participam do PIBIC SUPERIOR. Partiu também do
entendimento de que o princípio científico diz respeito à formação acadêmica na universidade, na qual a pesquisa assume um compromisso social, pautado na superação
de alienações e de desigualdades sociais, assim, implica em discutir educação de qualidade a todos. A fim de contribuir com essa temática, esta pesquisa problematizou um
dos pressupostos do PIBIC, de focar na qualificação apenas para a pesquisa científica.
Para isso analisou de que forma o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação científica – PIBIC contribuiu com a dimensão educativa/formativa do bolsista de licenciatura
do IFMA SUPERIOR – Campus Monte Castelo, no biênio 2012/2013. Elaborou o perfil dos
bolsistas e dos professores pesquisadores vinculados ao referido Programa. Descreveu
as contribuições educativas/formativas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação científica – PIBIC para o estudante bolsista das licenciaturas do IFMA.
Palavras-chave: Aprendizagem com a pesquisa; Educação; Contribuições formativas
da pesquisa.

Introdução

O ponto de partida desta pesquisa está ancorado no pensamento de Pavanello (2003),
quando afirma que o professor deve ter a sua disposição um conhecimento abrangente,
que faça com que ele não se limite a conteúdos e sim, observe que é mais importante ter
um conhecimento diferenciado desses conteúdos.
A investigação teórica mostrou que a pesquisa é uma forma de mostrar, para os futuros
professores, como é importante buscar novos conhecimentos, pois é preciso ser inovador, ser criativo, perante alunos que estão sempre curiosos frente a novos conteúdos.
Por meio da pesquisa, são desenvolvidos diversos projetos de iniciação científica nos
quais o aluno/futuro professor, além de fortalecer a relação com o corpo docente, agrega saberes indispensáveis acerca da escrita, além de métodos e técnicas provenientes
do meio científico. É nesse contexto acadêmico que o PIBIC surge como oportunidade
de participação anual, oferecendo ao aluno a oportunidade de interagir e fazer parte do
processo de pesquisa dentro da instituição ao qual pertence.
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Este estudo investigou quais as contribuições educativas que a pesquisa realizada através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação científica – PIBIC podem agregar
na formação do estudante de licenciatura – o futuro professor.
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A partir desta fundamentação, esta pesquisa buscou investigar de que forma o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação científica – PIBIC contribui com a dimensão
educativa/formativa do bolsista de licenciatura do IFMA SUPERIOR, a fim de elaborar o
perfil dos bolsistas e dos professores pesquisadores vinculados ao mesmo.

Metodologia
O processo de construção teórico-prático desta pesquisa tem por objetivo abordar Programa Institucional de Bolsas de Iniciação científica – PIBIC como uma totalidade concreta. A ideia foi analisá-lo a partir da dinâmica do movimento das contradições engendradas no conjunto das relações sociais e na sua contextualização.
Com esse delineamento esta pesquisa se classifica de acordo com Vergara (2003) da
seguinte forma: quanto aos fins é descritiva (porque expõe as características do Programa), explicativa (porque busca uma relação de causa e efeito para o atual contexto de
implantação desse programa) e aplicada, tendo em vista que intenciona construir um
perfil dos bolsistas e dos professores pesquisadores e demonstrar as contribuições formativas do referido Programa. É documental (uma vez que foi necessário recorrer-se
aos editais, decretos e resoluções que instituíram o PIBIC), bibliográfica (pela necessidade de se recorrer a uma vasta literatura, livros, periódicos, revistas, hipertextos entre
outros, para elaboração do marco teórico do trabalho, confrontando as informações
com a realidade encontrada no campo) e de campo (considerando que o objeto investigado é algo concreto que necessita de investigação in loco, que foi realizada mediante a
análise de documentos e aplicação de questionário).
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Do ponto de vista da sua operacionalização esta pesquisa foi realizada inicialmente a
partir da análise o marco teórico do problema feito através dos documentos legais e da
bibliografia relacionada ao tema. Em seguida, descreveu-se a abrangência do Programa
e elaborou-se o perfil dos bolsistas e dos professores pesquisadores vinculados ao PIBIC
no biênio 2012/2013, a partir da análise do resultado da seleção dos projetos e da aplicação de um questionário. Nas licenciaturas do IFMA Campus Monte Castelo foram aprovados 37 projetos no PIBIC SUPERIOR 2012/2013. Esta pesquisa trabalhou com 30% dos
bolsistas desses projetos que corresponde a um total de 11 estudantes. Na sequência,
investigou-se de que forma o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação científica –
PIBIC contribuiu com a dimensão educativa/formativa dos estudantes bolsistas.
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Resultados e Discussões
A constatação do número de alunos beneficiados com bolsas no PIBIC – SUPERIOR
2012/2013 por curso, mostra onde estão atuando os professores sujeitos dessa pesquisa e aponta a ou as áreas mais contempladas no referido projeto. Nesse sentido, ficou
constatado que a área de engenharia concentra 56,2% dos alunos bolsistas entre seus
cursos – Engenharia Civil, Mecânica e Elétrica. A área das licenciaturas concentra 41,6
dos alunos nos seus cursos – Licenciatura em Matemática, Biologia, Química e Física.
Tais dados mostraram que os professores dos cursos de bacharelado estão focados na
natureza dos cursos com os quais trabalham; natureza essa vinculada ao fenômeno
investigativo. Mas os dados indicaram também uma mudança de paradigma nos cursos de licenciatura no IFMA (Campus Monte Castelo), na medida em que esses cursos
através de seus docentes e discentes passam a se envolver com a pesquisa de maneira
bastante expressiva.
No que diz respeito ao período que estavam cursando quando participaram do PIBIC

SUPERIOR 2012/2013, 45,4% dos bolsistas cursavam o 4º período do seu curso de licenciatura e apenas 9,1% cursava o 2º período que é o mínimo necessário para participar
do PIBIC SUPERIOR. Notou-se ainda um percentual de 27,3% de bolsistas cursando o 6º
período dos cursos de licenciatura.
A constatação de que poucos estudantes tiveram contato com a iniciação científica no
2º e 3º período do seu curso de licenciatura, serve de alerta para indagar sobre os motivos que levam a tão poucos alunos, em tal fase de formação, participar das atividades
de pesquisa. É a identificação com o curso que ainda não está consolidada? Será que os
departamentos acadêmicos não deveriam focar mais nos alunos desses períodos como
forma de engaja-los nos cursos e combater a evasão nas licenciaturas que ainda é muita alta? Por outro lado, infere-se que o maior índice de estudantes no 4º período pode
estar relacionado com o fato dos mesmos já terem uma visão mais ampliada do seu
curso e maior convivência com seus professores, o que pode facilitar a participação nos
projetos de iniciação científica, uma vez que não existe uma seleção formal para tal fim,
como veremos adiante.
Cury (2004, p. 787), citando o Plano Nacional de Educação (PNE), afirma que é preciso
“[...] incentivar a generalização da prática da pesquisa como elemento integrante e modernizador dos processos de ensino-aprendizagem em toda a educação superior, inclusive com a participação de alunos no desenvolvimento da pesquisa”.
Quanto à agência de fomento ficou constatado que a agência com maior percentual
de projetos vinculados é a FAPEMA com 54,5%. Em seguida vem o CNPq com 27,3%
e o IFMA com 18,2% dos projetos. Essa informação constata a presença crescente da
agência de apoio à pesquisa no Maranhão e ressalta a necessidade da consolidação das
políticas públicas de apoio à pesquisa no referido estado, uma vez que a cota de bolsas
oriundas do governo federal via CNPq ainda é pequena quando confrontada com a demanda dos pesquisadores.

A pesquisa científica possibilita, o aguçamento da capacidade reflexiva via conhecimento filosófico, ético e estético e o domínio instrumental da investigação. Ela deve, portanto “abrir a mente” dos graduandos para o mundo da ciência, o que implica não apenas
o domínio da metodologia da pesquisa, mas também o desenvolvimento de uma visão
sistêmica (TANI, 1999 apud BOTELHO; OLIVEIRA, 2006).
Constatou-se que 90,9% dos sujeitos investigados entendem que a participação em pesquisa além de ser importante para a formação acadêmica é importante também para a
formação profissional. Dessa forma entende-se que a pesquisa científica é de extrema
importância na formação profissional de qualquer aluno. O que muitas vezes se observa é uma falha no sistema educacional que não estimula seus alunos a investigarem e a
produzirem conhecimento. Segundo Demo (2005) o questionamento é uma referência
na formação do sujeito competente, no sentido de ser capaz de, tomando consciência
crítica, formular e executar projetos próprios de vida no contexto histórico.
De acordo com Tani (1999 apud BOTELHO; OLIVEIRA, 2006) a iniciação científica pos-
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O entendimento de todos os bolsistas é de que a participação em pesquisa é importante
para a formação acadêmica. Segundo Silva (2007) a pesquisa leva a um conhecimento
aprofundado capaz de contribuir para o desenvolvimento e, consequentemente para o
conhecimento e compreensão do mundo em que o aluno se insere. Logo pode-se falar
em pesquisa enquanto processo, procurando sempre obter algo que favoreça o desenvolvimento cognitivo, pois contribui para crescimento e aprendizagem do “sujeito”.
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sibilita um treinamento intelectual para a aplicação do método científico no desafio ao
mundo desconhecido para obter conhecimentos. Ela estimula e aperfeiçoa a atitude
investigativa e desenvolve o raciocínio, tanto dedutivo quanto intuitivo.
Quando perguntados sobre qual a principal contribuição educativa/formativa da pesquisa científica para sua formação em geral, 90,9% dos bolsistas afirmaram que a principal contribuição foi a construção de conhecimentos na área em que pesquisou e 9,1%
afirmaram que foi a incorporação de habilidades necessárias ao perfil do profissional
da sua área.
Observa-se que apesar de 100% dos alunos bolsistas entenderem que a participação
no Programa PIBIC SUPERIOR agrega contribuições à formação acadêmica, os mesmos
não compreendem essa formação a partir de uma dimensão crítica reflexiva capaz de
contribuir com a vida em sociedade.
Nesse sentido, alegam que a principal contribuição para sua formação geral, resultante
da participação no referido programa, está na acumulação de conhecimentos na área
pesquisada que fará dos mesmos bons profissionais.
Assim, constata-se que para além da dimensão técnica científica, os alunos percebem
que existe de fato uma dimensão educativa/formativa no PIBIC SUPERIOR. Por outro
lado, a compreensão do potencial dessa dimensão ainda está limitada ao campo da formação acadêmica e profissional, ou seja, os alunos bolsistas demonstram não perceber que sua formação como licenciados está para além da universidade e do mercado.
Estão esquecendo que além da formação técnica o professor precisa da competência
pedagógica e política, posições essas que não podem prescindir da ampliação do senso
crítico e reflexivo.
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Em relação ao perfil dos professores com projetos de pesquisa aprovado no PIBIC SUPERIOR 2012/2013, a pesquisa apontou que 62% possuem a titulação de Doutorado, 19% de
Pós-Doutorado e 19% de Mestrado. Em relação à prevalência ao número de Doutores o
resultado reflete o fato do número de professores com essa titulação na instituição ser
maior que o número de docentes com Pós-Doutorado e Mestrado. Mostra ainda que esses
profissionais da educação estão dando continuidade a suas pesquisas e ampliando suas investigações a partir das oportunidades oferecidas pela instituição a que estão vinculados.
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Conclusões
Os resultados desta pesquisa evidenciaram que apesar do PIBIC pretender apenas alcançar a formação técnica científica do pesquisador, os alunos reconhecem que esta
atividade adquire alcances pedagógicos que vão além da formação do pesquisador especializado, contribuindo assim para a formação geral, acadêmica e profissional dos
alunos. Nesse sentido, observou que a pesquisa tem muito a contribuir com a formação
dos futuros docentes.
Pavanello (2003) mostra que é extremamente importante colocar o futuro professor em
contato com a pesquisa existente em seu campo de estudos, possibilitando assim, uma
melhor compreensão de sua ciência e dos fenômenos educativos.
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Resumo
Esta pesquisa objetivou contribuir para as análises referentes ao Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) pertencente à Política de Educação Profissional Técnica de nível médio e proposto pela presidente Dilma através do
MEC em 2011. Instituído pela Lei nº 12.513 o referido Programa vai na contramão do
significado e da relevância da educação integrada para os estudantes e para os educadores progressistas. Analisou-se o formato institucional, operacional e pedagógico
implementado nos cursos do PRONATEC ofertados no Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA Campus Monte Castelo descrevendo o modus
operandi a seleção, duração, público alvo, bolsa-formação (estudantes), bolsa profissional (equipe técnica e professores) do referido programa. Problematizou-se ainda um
dos pressupostos do Programa, de focar a qualificação profissional concomitante ao
Ensino Médio Público, promovendo a descontinuidade em relação à concepção progressista de integração entre Ensino Médio e Educação Profissional. Como resultados dessa
investigação constatou-se que o PRONATEC interrompe o processo de travessia para a
escola unitária e não enfrenta a problemática complexa da qualidade na escola pública.
A partir da construção de um painel descritivo apontando as relações entre os cursos do
PRONATEC e os cursos da educação profissional integrada oferecidos no Campus Monte
Castelo constatou-se que o PRONATEC estabelece uma concorrência com os cursos da
educação profissional do campus investigado.
Palavras-chave: Políticas Públicas; Educação Profissional; Programas educacionais.

O problema científico que mobilizou a realização desta pesquisa questionava se o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) representava uma
qualificação para o trabalho ou interrupção da travessia para a escola unitária.
Nessa perspectiva, tendo como base o aporte teórico relacionado à temática da educação
profissional, da escola unitária e toda a base jurídica que sustenta o referido programa, detalhou-se o modus operandi do mesmo mostrando sua formatação operacional e pedagógica.
A partir de dados coletados junto aos representantes da Coordenação geral do PRONATEC e da Diretoria Geral do Ensino Técnico chegou-se a análises importantes sobre a
dinâmica desse programa no Campus Monte Castelo.
Esse percurso evidenciou que a qualificação para o trabalho ofertada pelo PRONATEC é
fragmentada e aligeirada. Em nada contempla a proposta de educação profissional emancipatória e unilateral defendida pelos arautos da escola pública de qualidade. É de fato uma
interrupção da travessia para a escola unitária que os sujeitos supracitados defendem.
Considerando os princípios que balizam a escola pública de qualidade o foco dessa investigação foi a defesa da articulação da formação propedêutica à uma formação pro-
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fissional consistente e libertadora. Desvelar as nuances do PRONATEC foi o caminho encontrado por essa investigação para evidenciar a falta de continuidade e fortalecimento
das políticas públicas educacionais implementadas pelo Estado brasileiro.
Nesse sentido, a fim de compreender a dinâmica desse programa no Instituto Federal
de Educação Ciência e Tecnologia - IFMA, Campus Monte Castelo tomou-se como ponto
de partida o seguinte questionamento: Em que medida o formato institucional, operacional e pedagógico implementado nos cursos do PRONATEC contribui ou inviabiliza a
construção da escola unitária de qualidade?

Metodologia
O processo de construção teórico-prático desta pesquisa teve por objetivo abordar o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC como uma
totalidade concreta. A ideia foi analisá-lo a partir da dinâmica do movimento das contradições engendradas no conjunto das relações sociais e na sua contextualização.
Com esse delineamento esta pesquisa tem uma dimensão quantitativa qualitativa e se
classifica de acordo com Vergara (2003) da seguinte forma: quanto aos fins é descritiva
e explicativa. Descritiva porque expõe as características do fenômeno PRONATEC no
Campus Monte Castelo e explicativa porque busca uma relação de causa e efeito para o
atual contexto de implantação desse programa.
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Quanto aos fins é documental, bibliográfica e de campo. Documental uma vez que foi
necessário recorrer-se aos decretos e resoluções que instituíram o PRONATEC. Bibliográfica pela necessidade de se recorrer a uma vasta literatura, livros, periódicos, revistas, hipertextos entre outros, para elaboração do marco teórico do trabalho, confrontando as informações com a realidade encontrada no campo. De campo considerando
que o objeto investigado é algo concreto que necessita de investigação in loco, que foi
realizada mediante a análise de documentos fornecidos pela coordenação geral do Pronatec e pela Diretoria de Ensino Técnico – DETEC, do Campus Monte Castelo. O universo
de investigação dessa pesquisa forma os cursos do PRONATEC oferecidos pelo IFMA no
Campus Monte Castelo.
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Do ponto de vista da sua operacionalização esta pesquisa será realizada na sequencia
construída nos objetivos específicos. Nesse sentido, inicialmente constrói-se um painel
descritivo apontando as relações entre os cursos do PRONATEC e os cursos da educação
profissional integrada oferecidos no Campus Monte Castelo. Na sequência, descreve-se
o modus operandi dos cursos do PRONATEC – seleção, duração, público alvo, bolsa-formação (estudantes), bolsa profissional (equipe técnica e professores). E por fim, elabora-se um mapa analítico da proposta pedagógica dos cursos do PRONATEC no Campus
Monte Castelo.

Resultados e Discussão
De acordo com analise da Resolução CD/FNDE Nº 4 DE 16/03/2012 (Federal), observou-se
no art. 2º que a Bolsa-Formação do Pronatec tem dentre os seus objetivos o compromisso de expandir, diversificar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional
e tecnológica de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional.
Nesse sentido, a oferta dos cursos acima citados tem como beneficiários, de acordo com
o art. 3º da referida resolução, os estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive

da educação de jovens e adultos; trabalhadores; beneficiários titulares e dependentes
dos programas federais de transferência de renda; pessoas com deficiência; povos indígenas, comunidades quilombolas e adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas.
A Resolução CD/FNDE Nº 4 DE 16/03/2012 estabelece ainda que os profissionais envolvidos nas atividades da bolsa-formação devem desenvolver as seguintes atribuições:
coordenador-geral da Bolsa-Formação; coordenador-adjunto; supervisor de curso; professor; apoio às atividades acadêmicas e administrativas; e orientador.
O modus operandi dos cursos do PRONATEC funciona a partir da seguinte dinâmica:
inicialmente é preciso que seja firmado um acordo entre as instituições ofertantes e as
instituições demandantes para determinar quais cursos serão ofertados (ministrados),
esse passo é chamado de pactuação. As Instituições que ministram os cursos (Sistema
S, IFMA, Privadas), são chamadas de ofertantes e as Instituições que solicitam e aprovam os cursos ofertados e que encaminham o corpo discente para preenchimento das
vagas, são apontadas como demandantes.
No Maranhão todos os cursos técnicos ofertados pelo IFMA campus - Monte Castelo teve
como demandante a SEDUC – secretaria de Educação do Estado. Sendo esses cursos oferecidos na forma concomitante, ou seja, o aluno cursa o ensino médio regular em outra
escola (no caso da rede estadual) simultâneo com o curso técnico em outra escola (no
caso no IFMA). Foram ministrados cursos técnicos em 04 municípios, sendo eles: São
Luís, Bacabeira, Santa Rita e Morros.
Os cursos do PRONATEC no Campus Monte Castelo funcionam a partir da oferta modular de disciplinas. As disciplinas tem carga horária de 40 e de 20 horas. Os professores
das disciplinas são selecionados a partir da pontuação do seu currículo lattes.

Os supervisores dos cursos normalmente não interferem nas metodologias de trabalho
utilizadas pelos docentes nos cursos do PRONATEC. Esse fato pode ser apontado como
uma lacuna do referido programa, pois o mesmo não tem acompanhamento pedagógico regular. Os supervisores atuam mais diretamente no acompanhamento das aulas e
no preenchimento das cadernetas para finalização das disciplinas.
A partir de documentos coletados junto à Coordenação Geral do PRONATEC e da Diretoria de Ensino Técnico – DETEC, do Campus Monte Castelo fez-se um comparativotivo
dos cursos ofertados na educação profissional na modalidade integrada e seu correspondente no Pronatec.
O objetivo desta comparação é mostrar que as recentes reformas que se apresentam como
tentativas de romper a dualidade educação e trabalho têm na realidade, reforçado-a. O
que vemos nesse comparativo são o desmonte e o enfraquecimento de uma proposta pedagógica de trabalho que visa a emancipação do ser humano e o fortalecimento de uma
formação para o trabalho simples, voltada imediatamente para o mercado de trabalho.
Conforme exposto, alguns cursos do PRONATEC concorrem com os cursos da educação profissional na modalidade integrada. Comparando a carga horária dos cursos na
educação profissional e no PRONATEC observou-se que os cursos do Pronatec oferecem
uma formação bastante aligeirada e, no caso do IFMA Campus Monte Castelo, são ofer-
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O material didático utilizado nessas disciplinas são apostilas confeccionadas pelos próprios professores a partir da compilação de textos de livro, revistas e trabalhos acadêmicos. É comum o uso de recursos midiáticos nas aulas.
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tados para estudantes que estão cursando o ensino médio e que tenham 16 anos completos, ou seja, são cursos técnicos concomitantes.

Conclusão
Os resultados dessa investigação evidenciaram que com a Lei 12.513/2011, que institui o
PRONATEC o governo brasileiro estabelece um ciclo de precarização e aligeiramento da
formação técnica de nível médio. Seguindo essa linha de raciocínio podemos comparar
o PRONATEC ao Mobral e a outros programas com esse mesmo perfil, uma vez que eles
seguem a uma mesma metodologia de ensino, que não trabalha o intelectual do aluno e
sim uma qualificação de mão de obra barata para o mercado de trabalho.
Em relação à formatação pedagógica implementada nos cursos do PRONATEC ressaltase que é necessário um melhor acompanhamento, pois no art. 13 da Resolução CD/FNDE
Nº 4 DE 16/03/2012 determina que umas das atribuições estabelecida ao supervisor é
adequar e sugerir modificações na metodologia de ensino adotada, porem na pratica os
supervisores operam voltados somente no acompanhamento das aulas e preenchimento das cadernetas, deixando o material didático por conta dos professores.
Constatou-se ainda que os cursos do PRONATEC representam a interrupção da travessia
de uma escola tradicional para uma escola unitária e formadora de sujeitos emancipados. Observou-se ainda que esses cursos representam também uma concorrência com
os cursos de educação profissional na modalidade integrada oferecidos pelo IFMA Campus Monte Castelo.
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Resumo
O cadeirante pode realizar suas tarefas do dia-a-dia e ter uma rotina de vida igual à de
uma pessoa normal, ou seja, frequentar faculdade, trabalhar, ter momentos de lazer,
dirigir, etc. No entanto, existem limitações físicas quando se trata da prática de esportes
ou exercícios. Na cidade de São Luís existem lugares e equipamentos apropriados para
prática de esportes apenas para pessoas sem deficiência física, tais como: o Parque Bom
Menino, Av. Litorânea, Lagoa da Jansen, praças e outros locais públicos são disponíveis
estruturas para a realização de atividades físicas. No entanto, nestes espaços não foram instalados equipamentos ergométricos que possam atender aos cadeirantes com a
prática de exercícios físicos, o que contribui para uma vida sedentária, influenciando
diretamente no aumento de peso, com consequências na saúde e autoestima. A presente
pesquisa pretende desenvolver três equipamentos ergométricos de baixo custo dispostos num percurso que garantir resistência e musculatura física do tronco e membros
superiores, além de promover a reabilitação física do cadeirante. Normalmente o uso
constante de cadeiras de rodas tradicionais causa enfraquecimento das articulações
do usuário, o projeto possibilitará ao usuário portador de deficiência locomotora melhorias físicas, que poderão ser confirmadas por um fisioterapeuta, na validação e eficiência dos protótipos desenvolvidos. O projeto pretende ainda auxiliar o cadeirante na
reeducação física, pois o paciente com lesão na medula e/ou outras estruturas ósseas
importantes pode desenvolver problemas metabólicos e hormonais, e deficiências nos
sistemas circulatório, digestivo, reprodutor e excretor.

Introdução
Na tentativa de ajudar o portador de deficiência locomotora na superação de suas dificuldades, as atuais tecnologias vêm contribuindo no desenvolvimento de mecanismos
que os auxiliem. A obesidade é um grande problema mundial e temos no Brasil 48% da
população acima do peso, sendo 15% diagnosticada obesa.
O cadeirante tem grande dificuldade em emagrecer, muitos não têm equilíbrio e não
apresentam condicionamento físico adequado. Os pacientes com lesão na medula e/
ou outras estruturas ósseas importantes podem desenvolver problemas metabólicos e
hormonais, e deficiências nos sistemas circulatório, digestivo, reprodutor e excretor,
além de apresentarem maior probabilidade de desenvolverem obesidade, devido ao
próprio estado de limitação de mobilidade que a cadeira de rodas lhes proporciona.
Por este motivo, o presente trabalho propõe a construção de mecanismos ergômetros
que possibilitem aos cadeirantes realizarem atividades físicas. A elaboração deste ciclo
ergômetro de baixo custo e de fácil acesso permitirá uma reeducação física dos paraplé-
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gicos, pessoas com deficiência de locomoção motora, mas que possuem domínio total ou
parcial dos membros superiores.

Metodologia
O primeiro protótipo será utilizado para o Supino Vertical Articulado. Para a comodidade do cadeirante, os braços do aparelho serão de altura ajustável. Isso permitirá sua
autonomia no momento de fazer o exercício, pois não precisará da ajuda do instrutor
para se ajustar no equipamento. A imagem a seguir ilustra o protótipo:
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Figura 1: Ilustração do protótipo 1 com os braços em movimento feita no Autodesk Inventor.
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No segundo protótipo, pôde-se conciliar o exercício do Puxador frontal com o Pulley corda, onde apenas o puxador é trocado pela corda, que varia o movimento feito e trabalha
outras regiões do corpo. Nesse protótipo, o banco que auxiliava a pessoa no exercício
foi retirado para dar espaço ao cadeirante, que também foi aumentado para permitir
sua acessibilidade. É importante ressalvar que o apoio que fixa as pernas foi mantido e
modificado para ajustar-se ao tamanho de qualquer cadeirante. Foi montada uma peça
que possibilita o ajuste tanto na vertical quanto na horizontal. Para dar início a montagem do protótipo 2, simulamos no Simulation Mechanical o efeito de uma carga de 80
kg sobre ele, que sofreu uma deformação insignificante de 1,72 mm.Com o resultado
positivo da simulação deu-se início a montagem do Protótipo 2. Preferimos iniciar por
ele pois engloba 2 aparelhos em 1.
Para a montagem do segundo protótipo, o primeiro passo foi o corte das barras. Escolhemos barras quadráticas de seção 50x50 que foram cortadas e enumeradas para
facilitar a identificação posteriormente, ainda foi preciso fazer um ângulo de 45º em
algumas das barras. Após esse procedimento, cada barra foi soldada de acordo com a
maneira especificada nos desenhos. Feita a estrutura principal, passamos para a confecção dos detalhes do aparelho. Como ele precisa de 2 roldanas por onde passa o cabo
de aço, foram feitos 2 apoios para fixar essas roldanas a partir de uma chapa de aço.
Para sua fixação foram usados parafusos M8 de rosca parcial. A peça utilizada para o
apoio das pernas foi feita com barras quadráticas de seção 40x40 e de 50x50, também
cortadas e soldadas. Para o ajuste do tamanho elas contam com um sistema de pinos
de 1,5 mm que permitem sua fixação no tamanho que o cadeirante desejar. Essa peça é
formada de 2 componentes, as figuras a seguir mostram detalhadamente o componente
vertical e o horizontal, respectivamente.

Figura 2: Protótipo etapa de finalização da peça para as pernas e acabamento

Resultado e discussões

Conclusão
Neste trabalho foi abordado que a musculação pode desenvolver melhorias na vida dos
cadeirantes trabalhando seus membros superiores e a musculatura do tronco e que
para isso acontecer com mais facilidade foi necessário fazer modificações nos aparelhos de musculação convencionais. É muito importante ressaltar o papel do ergômetro
de braço na reabilitação do cadeirante, levando em conta o que ele representa para o
tratamento de muitas patologias.

Agradecimentos
Venho por meio deste agradecer o apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão – Campus Monte Castelo, por ter financiado e apoiado o presente projeto; ao meu orientador Prof. Keyll Martins, ao Eng. Mecânico Evandro Filho
e a todos meus colegas do Laboratório de Mecânica Automotiva e Biomecânica - DMM
pela ajuda em todo o desenvolvimento do projeto.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Baseado nas pesquisas bibliográficas e em sua análise, percebemos que pequenos ajustes na estrutura do aparelho podem facilitar o desenvolvimento da musculação para o
deficiente físico em qualquer ambiente. O espaço adequado para o dimensionamento
de sua cadeira e a acessibilidade adquirida através da altura necessária para o seu
movimento são fatores que passam despercebidos pelos profissionais no momento da
produção do equipamento. No protótipo 2 por exemplo, foi feita a retirada do banco
convencional nesse tipo de aparelho que possibilita que o cadeirante se ajuste em sua
própria cadeira, apenas posicionando suas pernas embaixo da peça feita especialmente
para se adequar a altura e comprimentos de suas pernas. O aparelho atendeu às perspectivas esperadas e logo serão feitos os testes físicos para saber sua real capacidade.
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Resumo
O software desenvolvido apresenta os requisitos necessários ao apoio das atividades
didáticas para a disciplina de Fonte de Energia Alternativas, no ramo de energia solar,
ministrada no curso superior em engenharia mecânica do IFMA, podendo ser utilizado
em outros cursos de graduação com conteúdo similar. Para que o mesmo atenda aos
requisitos, deverá ter uma plataforma amigável com o usuário, com entradas e saídas
de dados, gráficos e relatórios que atendam as demandas pedagógicas. Especificamente
serão trabalhados os procedimentos: simulação das curvas corrente x tensão e potência
x tensão a partir dos dados comerciais disponibilizados pelos fabricantes. O dimensionamento do projeto de energia solar voltado para residências será outro tópico a ser
abordado, em que o mesmo deverá efetuar também uma análise econômica em comparação ao sistema elétrico quanto ao tempo de recuperação do investimento. Em adição,
o software apresentará procedimentos de análise da radiação extraterrestre, radiação
na superfície horizontal e inclinada, ângulo de declinação solar, ângulo zenital, ângulo
horário e ângulo de altura solar, por meio de cálculos e soluções das equações específicas a estes tópicos.
Palavras-chave: Educação; Fotovoltaico; Computacional.

A utilização de energia solar tem sido implementada globalmente como uma alternativa à energia elétrica e outras fontes de energia em áreas mais remotas desde que as
células fotovoltaicas solares foram inventadas (Barlow et al, 1991). A tecnologia permite
a conversão de luz solar em eletricidade. Estes sistemas fotovoltaicos são baseados na
tecnologia de semicondutores, geralmente silício.
Dentre as vantagens da utilização da energia solar, está o fato de ser uma energia limpa,
que não deixa resíduo de produção, possui uma fonte inesgotável e de fácil acessibilidade, podendo ser utilizada em qualquer lugar e indefinidamente por mais remoto que
seja a localização geográfica, levando, portanto, qualidade de vida. Porém, esta tecnologia possui o custo inicial relativamente alto comparado a outros métodos de geração
de eletricidade, tais como plantas baseadas em carvão ou combustíveis fósseis. (Duffie
et al,1991).
Contudo, um projeto fotovoltaico residencial precisa atender aos requisitos de demanda
do sistema: tensão, corrente e potência; necessitando conectar-se a vários módulos foto-
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voltaicos em série ou em paralelo para formar um painel solar. Em face à resolução de
projetos, um apoio computacional é importante para a formação de engenheiros neste
ramo tecnológico.

Metodologia
O trabalho proposto trata-se de uma pesquisa bibliográfica e do desenvolvimento experimental. A pesquisa bibliográfica será fundamental para a elaboração do software, englobando temas sobre energia alternativa, principalmente a solar. A metodologia adotada no desenvolvimento do software consistirá no planejamento, análise de requisitos,
projeto, codificação, revisão, compilação e teste.
A análise de requisitos e o projeto são efetuados durante a pesquisa bibliográfica. Para as
etapas de codificação, revisão e compilação do programa, a plataforma utilizada é o Matlab 2011b, mais precisamente a interface gráfica de usuário GUIDE. Para a obtenção das
curvas corrente x tensão e potência x tensão em painéis fotovoltaicos serão considerados
os modelos clássicos de um e dois diodos. Segundo Ishaque (2011), nestes modelos serão
consideradas resistência em série (Rs) e a resistência em paralelo (Rp). As curvas corrente x tensão e potência x tensão serão obtidas a partir de um algoritmo de busca pelo método padrão de Newton-Raphson, utilizado para resolver a equação não linear da corrente
em função da tensão, encontrando a resistência em série e em paralelo que satisfaça o
critério “erro” menor que o dado erro admitido, sendo este a diferença entre o valor de
potência encontrado através das simulações e a potência fornecida pelo fabricante.
Para o dimensionamento de projeto solar residencial será adotada a metodologia clássica: levantamento da demanda, dimensionamento do número de painéis fotovoltaicos,
dimensionamento das baterias e controladores de carga e inversor e acessórios necessários para a instalação. O custo do sistema e a recuperação do capital a ser investido
comparativo ao custo da energia elétrica convencional serão inseridos como um procedimento deste tópico. Para o estudo da radiação, serão trabalhadas as equações clássicas específicas a este tema, as suas soluções e simulações visando facilitar o processo
ensino-aprendizagem.
Os materiais utilizados para o projetos são:
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A plataforma de desenvolvimento do Software através do Matlab 2011b.
Para a elaboração do software utilizar-se-á um computador Intel Pentium Dual-Core
2048 MB de RAM, 1.86 GHz.

Resultados e Discussão
Após a reunião da literatura necessária, foram definidos os algoritmos através do software MATLAB tanto para a obtenção das análises de radiação solar e ângulo zenital
quanto para o dimensionamento do projeto de painéis solares residenciais. A plataforma de início do software oferece opção de idioma e possui um botão de ajuda ao usuário em relação ao programa em geral e sua faixa de aplicação.
Dando a opção ao usuário de escolher o tipo de dimensionamento desejado, a interface
foi montada da maneira mais didática para que o aluno sempre seja amparado diante
das etapas de projeto de um sistema fotovoltaico, no caso a escolha de design entre um
sistema autônomo e um sistema conectado à rede.

Figura 1: Fluxograma geral do dimensionamento do sistema de placas fotovoltaicas para obtenção de energia elétrica
O sistema autônomo é baseado no dimensionamento de módulos fotovoltaicos onde somente é utilizado como fonte a energia solar - sem conexão com a rede de distribuição,
nos quais podem consistir de módulos fotovoltaicos, um inversor de carga e uma carga
única ou podem incluir baterias para armazenamento de energia. É necessária a inclusão de controladores de carga para que desativem os módulos fotovoltaicos quando as
baterias estão totalmente carregadas, por outro lado, estes também devem desligar a
carga para evitar que as baterias estejam descarregadas. Para cumprir os requerimentos de projeto, as baterias têm de ter capacidade suficiente para armazenar a energia
produzida durante o dia para ser usado à noite e durante os períodos de mau tempo.

A outra escolha que o software permite é de um sistema conectado à rede, no qual o
projeto é ligado à rede de distribuição energética através de inversores que convertem
a eletricidade em corrente contínua para corrente alternada, não necessitando de baterias. Como aqui o estudo de caso é voltado para o uso residencial, é projetado o inversor
para conexão com o quadro de distribuição, de onde a energia gerada é transferida
para a rede elétrica ou aparelhos de corrente alternada na casa. O sistema conta com
a vantagem de, além de ser amparado pela rede em baixas de produção, poder ceder
à concessionária de energia a diferença de produção e consumo e consequentemente
receber o retorno financeiro de tarifa elétrica.

Conclusão
Através da pesquisa feita, foi possível desenvolver um software que será de grande importância para o estudo na disciplina de Fontes de Energia Alternativas, especificamente em energia solar. O aprendizado em linguagem MATLAB na criação de interfaces grá-
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Figura 2: Menu do dimensionamento do sistema de placas fotovoltaicas para obtenção de energia elétrica para os sistemas conectados à rede e autônomos
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ficas e aplicativos de dimensionamento fornece a construção de parâmetros de estudo
e projeto. Em adição, o trabalho abre a possibilidade de desenvolvimento de extensões
do software para que se busque dados experimentais em várias etapas do dimensionamento, sendo significativo nas demandas pedagógicas e acadêmicas área de Energia
Solar e de Projetos Fotovoltaicos, e bastante válido para a formação de engenheiros e
pesquisadores na Engenharia Mecânica, Elétrica, Física e outros cursos do IFMA.
Quanto às oportunidades de aperfeiçoamento experimental, ficam lacunas para trabalhos futuros junto a placas de aquisição tanto na medida de dados solarimétricos
periódicos. Estudos experimentais poderão ser feito através de piranômetros e pireliômetros na obtenção de níveis de radiação solar ou por auxílio de microcontroladores
em projetos de seguidores solares, onde serão calculados os ângulos zenitais e azimutais do Sol ao longo do ano. No levantamento do consumo mensal de um projeto elétrico
experimental, um centro de dados pode ser desenvolvido para estimativas de demanda
residenciais mais precisas.
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Resumo
A Madioca é um resíduo amiláceo encontrado nas regiões norte e nordeste do Brasil,
como no Maranhão. Seu grande cultivo propicia a produção de uma grande quantidade de resíduos que são geralmente desperdiçados. O aproveitamente dos resíduos de
macaxeira, a mandioca de mesa, foi estudado pela presente pesquisa, visando à comparação dos processos de produção de açúcares fermentescíveis a partir da hidrólise
enzimática. A entrecasca da macaxiera apresentou resultados mais significativos, devido ao elevado teor de amido e ausência de material celulósico. A máxima conversão
do amido, em torno de 11,8 mol.L-1 de açúcares redutores, foi atingida ainda na fase de
liquefação, ou seja, nos primeiros 30 minutos de reação. Enfatizando assim, o seu grande potencial para a produção de bioetanol.
Palavras-chave: Biomassa amilácea; resíduo agrícola; macaxeira; hidrólise enzimática.

O Brasil destina aproximadamente dois milhões de hectares à plantação de mandioca,
tornando-se o segundo maior produtor do mundo, com uma produção anual de quase
23 milhões de toneladas de raízes frescas. Elas são cultivadas em locais de clima tropical e subtropical, como centro-oeste, norte e nordeste do país. No Maranhão, segundo o
IBGE, em 2004 o estado produziu 1,3 milhões de toneladas de mandioca.
Hoje existem varias fontes de obtenção do bioetanol no Brasil além da cana-de-açúcar.
(CARVALHO et al,2008). Fontes com muito amido, como a macaxeira, arroz, batata podem ser utilizadas na produção de biocombustíveis utilizando o processo de hidrólise.
Assim, apesar do grande cultivo da mandioca, a produção de bioetanol no Brasil é basicamente oriunda da cana-de açúcar, mesmo esta tendo melhor desempenho em relação
à produtividade por tonelada. Enquanto 1 tonelada de cana-de-açúcar produz 85 litros
de álcool, uma tonelada de mandioca produz 170 litros de álcool, sendo esta com 25%
de amido. (JARDINE et al, 2009)
Os amidos podem ser hidrolisados por duas formas, de forma química (ácidos, calor ou
pressão) ou de forma enzimática. Os amidos que sofrem hidrólise enzimática, como as
dextrinas, os açucares derivados do amido e as ciclodextrinas, são os mais importantes
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amidos modificados comerciais. (COLLARES, 2011) A principal vantagem da hidrólise
ácida é a rapidez do processo, porém ela pode ter problemas como a corrosão do equipamento e a necessidade de neutralização (COLLARES, 2011). Mesmo a hidrólise ácida
sendo muito utilizada, por ter mais vantagens, o processo enzimático é mais utilizado
quando se fala em biomassa amilácea (SOARES et al, 2013 ). Isso se deve ao fato das
enzimas serem mais específicas o que forma um produto com propriedades físicas e
químicas mais bem definidas.
O processo de hidrólise enzimática é divido em duas etapas. Inicialmente, ocorre a etapa da liquefação, onde acontece a transformação do amido em oligossacarídeos e dextrinas, em seguida, ocorre a sacarificação, onde ocorre a conversão dos oligossacarídeos
e dextrinas em sacarídeos de pequeno peso molecular, como glicose e maltose (SOARES
et al, 2013). Assim, este trabalho tem como objetivo comparar o efeito do processo enzimático nos resíduos da macaxeira, casca e entrecasca, resultando em açúcares redutores, passíveis a fermentação.

Metodologia
Os resíduos da macaxeira coletados foram acondicionados em sacos plásticos e armazenados sob refrigeração. Em seguida, cascas e entrecascas foram separadas manualmente e trituradas em um Mini-processador Multty da Mondial, modelo MP-02 e depois
em um moinho analítico IKA, modelo A-11, e por fim refrigerados a 8 oC. Eles foram
caracterizados segundo CARVALHO et al, 2002 por três métodos: teor de amido, teor de
umidade e fibra-bruta método único.
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A hidrólise enzimática foi realizada empregando 50 g das amostras (casca marrom,
entrecasca e resíduo total) em um erleymeyer de 500 mL e 250 mL de água destilada.
Depois, foi acrescentado 1,5 mL da enzima amilolítica (α-amilase), cedida pela Nonozymes, e aquecido em banho-maria por uma hora e meia, com temperatura aferida em 84
o
C. Após este processo, o pH foi reduzido com ácido clorídrico sendo igual a 5 e temperatura estabelecida em 60oC, a segunda enzima, glicoamilase, foi adicionada estando em
banho-maria durante uma hora e meia.
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Os produtos hidrolisados, depois de resfriados e filtrados, foram analisados pelo método de DNS (Miller,1959) monitorando a produção de açúcares redutores presentes nas
alíquotas, coletadas nos intervalos de tempo pré-definidos de 5, 30, 60, 90 e 120 minutos, com auxílio do espectrofotômetro Perki Elmer Lambda XLS UV, no comprimento de
onda 540 nm, em triplicata. O procedimento empregado utilizou uma curva analítica
construída por Soares et al, 2013, com um coeficiente de determinação linear (R2) igual
a 0,9936 e a equação igual A = 0,2029[G] – 0,0562 onde A são os valores da absorbância
e G a concentração de glicose em mol.L-1.

Resultados e Discussão
Na caracterização, a entrecasca apresentou a maior quantidade de amido em comparação aos outros resíduos, confirmando o seu maior potencial a produção de bioetanol.
Os resultados podem ser vistos na Tabela 1. Não foi encontrada a presença de amido
nas cascas marrons. Os valores para o teor de umidade na entrecasca da macaxeira
foram promissoras e congruentes com a literatura (MARTINS, 1999). A casca da macaxeira teve como média 68,24%. Fibras podem ser detectadas em todos os três tipos de
resíduos estudados em maior e menor quantidade. E sua presença é capaz de dificultar
o processo de hidrólise. Para os valores de fibra bruta na entrecasca, estes foram en-

contrados em baixa quantidade, o que favorece o processo de hidrólise. Os valores de
desvio padrão foram mínimos, revelando a confiabilidade do método.
Tabela 1: Resultados encontrados na caracterizaçãoo da entrecasca da macaxeira.
AMOSTRAS
Entrecasca 1
Entrecasca 2
Entrecasca 3
Média
Desvio Padrão

CARACTERIZAÇÃO DA ENTRECASCA
UMIDADE (%)
AMIDO (%)
82,95
8,42
82,07
9,60
82,87
82,63
9,01
0,4856
0,8285

% FIBRA
0,6342
0,01433
0,1355
0,3849
0,3526

Figura 1: Estudo do processo de hidrólise enzimática dos resíduos de macaxeira
Em ambas as hidrólises ocorreu o decaimento da concentração de açúcares redutores
liberados a partir dos 90 min, provavelmente devido a inativação gradativa ou total das
enzimas causada pela desnaturação da proteína proveniente do calor, pH, quantidade
de açúcar ou até a agitação (YANG, 2011). A ausência de açúcares redutores na conversão da casca marron da macaxeira, deve-se à falta de amido neste resíduo. Além disso,
resíduos lignocelulósicos necessitam o emprego de enzimas celulolíticas e pré-tratamentos capazes de romper a forte interação da celulose com os demais componentes
poliméricos da lignocelulose.
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No monitoramento da hidrólise enzimática dos resíduos (Figura 1), o teor de açúcares
redutores contribuiu para identificar o tempo ideal de conversão do amido. Analisando
o rendimento máximo em açúcares fermentescíveis da entrecasca, pôde-se observar
que este foi atingido ainda na fase de liquefação nos primeiros 30 minutos, com 11,8
mol.L-1 de açúcares. Enquanto, para o resíduo total, o rendimento máximo de conversão
foi a partir dos 90 minutos de reação com a enzima glicoamilase. O rendimento tardio
na hidrólise enzimática do amido nos resíduos totais, provavelmente deve-se a presença de fibras na celulose, dificultando o processo de hidrólise. Assim, considera-se que a
diminuição do tempo no processo produtivo contribuirá para a redução dos custos em
escala industrial. Porém, é preciso identificar os tipos de açúcares formados usando,
por exemplo, a cromatografia líquida (CLAE) e certificar a presença de açúcares passíveis de fermentação usando, por exemplo, levedura Saccharomyces cerevisiae.
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Conclusão
A elevada produção de resíduos amiláceos oriundos da macaxeira, o baixo custo, e o
baixo tempo de conversão, comprovam o potencial de produção de açúcares redutores e consequentemente a produção de bioetanol, comparados à cana-de-açucar, por
exemplo. Dos resíduos da macaxeira, a entrecasca apresentou a maior conversão do
amido em açúcares fermentáveis ainda na etapa da liquefação. Este fato comprova o
pontencial energético dos resíduos da macaxeira, que tem como vantagem ser de fonte
renovável, tendo em vista que a deterioração deste insumo pode ser considerada desperdício de fontes energéticas.
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Resumo
O presente projeto visava à determinação de um composto com conhecido efeito
hormonal. Foramo tomadas como áreas de estudo, as bacias hidrográficas do estado do
Maranhão. As atividades econômicas desenvolvidas na área de drenagem de cada bacia
foram avaliadas, além dos elementos culturais da população envolvida, no intuito de relacioná-los as fontes de contaminação e as possíveis mudanças de comportamento que
podem levar a eliminação da fonte de poluição. Foram monitoradas as águas superficiais com relação a parâmetros limnológicos, no intuito de se relacioná-los à possível poluição dos recursos hídricos, determinando-se a presença do poluente orgânico bisfenol
-A, amplamente utilizado como plastificante na produção de policarbonatos (materiais
empregados no envasamento de água e outros líquidos), resinas, materiais dentários,
revestimentos de latas de conservas, entre outros. Durante a etapa de desenvolvimento
do método cromatográfico com detecção por UV não foi possível realizar todo o estudo
de validação devido a problemas técnicos com os equipamentos do laboratório antes
da análise das amostras de água naturais e de abastecimento, sendo assim, os dados de
qualidade de água relativos aos demais parâmetros foram considerados. Observou-se
o elevado grau de contaminação das águas do estado do Maranhão, especialmente no
região nordeste do estado.
Palavras-chave: poluição, contaminação, bacias hidrográficas.

A preocupação com diferentes poluentes no ambiente, que podem causar diferentes danos aos organismos, desde efeitos carcinogênicos até teratogênicos (efeitos no nascimento) tem crescido desde a Segunda Guerra Mundial, com o advento dos pesticidas sintéticos. Entretanto, na última década um novo grupo de compostos tem atraído a atenção
de diversos pesquisadores pelo mundo: os perturbadores endócrinos (ou agentes hormonalmente ativos – AHAs).. Nos níveis em que se encontram no ambiente, tais substâncias não levam à morte das células nem atacam o DNA. Sua ação é sobre os hormônios,
podendo, ainda, aumentar ou diminuir as concentrações dos hormônios naturais.
Efeitos como desenvolvimento sexual anormal, redução da fertilidade masculina, alterações nas glândulas tireóides, supressão imunológica, efeitos neurocomportamentais, além de desenvolvimento de câncer de próstata ou mama, podem ser observados
em diversos organismos, destacando-se, também, a mudança de sexo de alguns peixes
(CASTRO, 2002).
Estudos relacionam o aumento do número de abortos e do número casos de câncer
de testículos e a diminuição da contagem de esperma em humanos com atividades
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profissionais que exigem a manipulação do bisfenol-A e seus derivados em materiais
dentários, citando ainda efeitos como a feminilização e a diminuição do tamanho testicular(COELHO,2002). Estas substâncias podem ser naturais, como os fitoestrogênios
presentes em alguns alimentos, como os produtos a base de soja, ou compostos sintéticos, como alguns inseticidas (os organoclorados), os PCBs, os alqui-fenóis polietoxilados (AFPE), as dioxinas, o dibenzeno-furano, os ftalatos e o bisfenol–A (CASTRO, 2002).
Dentre as diferentes substâncias tóxicas presentes nas águas que podem causar efeitos
sobre o sistema endócrino, destaca-se o bisfenol–A (Figura 1) plastificante, empregado
na obtenção de policarbonatos, utilizado nos frascos de água potável, de resinas usadas
na embalagem de alimentos e em fornos microondas, em gavetas de refrigeradores, em
mamadeiras, em selantes dentários, entre outros produtos (NASCIMENTO FILHO et al.,
2001; CASTRO, 2002; COELHO, 2002).

Figura 1: Fórmula estrutural do bisfenol-A.
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O bisfenol-A (2,2-bis-4-hidrofenil propano, C15H16O2) é encontrado como flocos sólidos
ou pó, com coloração variando de branco a marrom claro, de odor fraco que lembra
remédio, sendo mais denso que a água, densidade relativa 1,195 a 25° C, massa molar
-1
de 228,28 g.mol, ponto de ebulição de 157°C, solubilidade na água de 0,6 g.L a 25°C.
-1
Os dados toxicológicos deste composto são: LD50 para ratos de 3,300mg.kg via oral;
-1
-1
LD50 para camundongos de 2,500 mg.kg via oral e de 150 mg.kg via dérmica (intra
-1
-peritonial); LD50 para coelhos de 2,230 mg.kg via oral; LD50 para mamíferos de 6,500
mg.kg via oral. Este composto é irritante para o nariz, garganta, olhos e pele (CETESB,
on line,2005).
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O interesse ambiental e de saúde pública com relação à presença de bisfenol-A em
amostras de água e alimentos baseia-se no fato de que este composto pode apresen-1
tar efeitos endócrinos em concentrações menores que 1ng.L (WATABE et al.,2004), ou
seja, em níveis de parte por trilhão(ppt).Cabe ressaltar o fato de não haver legislação
brasileira que estipule valores permitidos neste composto em diferentes índices. Tais
estudos podem servir de referência para que se façam análises do ciclo de vida dos
produtos que o contém a fim de diminuir sua utilização, substituindo-o por materiais
mais seguros.

Metodologia
Para que se possa avaliar a dinâmica e destino contaminantes orgânicos, alguns critérios de qualidade da água podem ser utilizados como referenciais. Dentre os parâmetros físicos, serão determinados os sólidos totais(ST), Sólidos Dissolvidos(SD), condutividade, cor e turbidez. Os parâmetros químicos analisados serão: pH, nitrito(NO2 ),
22nitrato (NO3), nitrogênio amoniacal, sulfeto (S ), Sulfato (SO4 ), fósforo total, fósforo
orgânico, demanda bioquímica de oxigênio(DBO), demanda química de oxigênio (DQO)
e carbono orgânicos dissolvido(CÓD). Todas as determinações serão efetuadas de acordo com o Standard Methods for Water and Wasterwater analization ou adaptadas da
literatura científica.
O desenvolvimento de métodos analíticos que permitam a determinação de bisfenol-A
em águas é de suma importância para o gerenciamento de atividades antrópicas com

vistas à redução da contaminação destes compartimentos. Buscou-se realizer a análise
dos padrões e de amostras testemunhas após a fortificação com vistas a validação do
método. As determinações foram efetuadas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) com detecção por UV após a denifição do comprimento de onda apropriado.

Resultados e Discussão
O método cromatográfico para determinação de bisfenol-A não foi devidamente validado e, por isso, não pode ser empregado para análise das amostras de águas coletadas. As
amostras foram, entretanto, investigadas com relação aos demais parâmetros previstso
no projeto, sendo apresentados na Tabela 1.
REGISTRO COLETAS DE ÁGUAS – PNQA – 10 a 25/03/2014
Açailandia

TIPOLOGIA

LAT

LONG

pH

Condutividade Temperatura

Impacto

S: - 4,94676º

W: - 47,5032º

5,91

0,129 mS

OD

Turbidez

25,78

4,15mg/l 18,9 NTU

Açailandia

Impacto

S: - 4,78454º

W: - 48,0067º

6,58

0,642 mS

27,78

9,38mg/l 14,0 NTU

Buriticupu

Impacto

S: - 4,29722º W: - 46,48749º

4,74

0,073 mS

26,32

2,25mg/l 25,5 NTU

Impacto

S: - 4,69583º

W: - 46,9333º

5,15

0,120 mS

27

4,05mg/l 39,8 NTU

Impacto

S: - 4,21278º W: - 46,49470º

5,81

0,180mS

27,67

4,80mg/l 25,0 NTU

Impacto

S: - 4,03222º W: - 45,77669º

7,65

0,235mS

28,91

7,90mg/l 58,3 NTU

Bacabal (Sede)

Impacto

S: - 4,22611º W: - 44,83720º

6,2

0,091mS

28,49

6,22mg/l 27,2 NTU

Bacabal (Sede)

Impacto

S: - 4,21944º W: - 44,76530º

6,03

0,073mS

25,68

6,08 mg/l 38,6 NTU

São Mateus

Impacto

S: - 4,01806º W: - 44,44169º

9,44

0,050mS

27,52

7,04 mg/l 49,4 NTU

Itapecuru
Mirim

Impacto

S: - 3,37039º

W: - 44,3447º

6,33

0,073mS

28,33

9,57 mg/l

Santa Rita

Impacto

S: - 3,15473º W: - 44,28090º

6,15

0,045mS

27,89

6,58 mg/l 227,0 NTU

Impacto

S: - 3,45944º

W: - 43,8989º

5,65

0,476 mS

29,4

5,30 mg/l 80,0 NTU

Impacto

S: - 3,4646º

W: - 43,89310º

5,85

0,740 mS

29,5

5,50 mg/l 82,0 NTU

Impacto

S: - 3,55361º

W: - 43,8736º

5,73

0,449 mS

29,1

5,50 mg/l

Impacto

S: - 3,58056º W: - 43,69720º

5,93

0,669 mS

30,4

6,40 mg/l 89,0 NTU

Impacto

S: - 3,33472º W: - 43,52499º

5,5

0,537 mS

30,4

6,20 mg/l 52,0 NTU

Impacto

S: - 3,20917º

5,8

0,511mS

27

7,40 mg/l

3,0 NTU

Impacto

S: - 3,26938º W: - 43,42340º

5,34

0,511mS

27,7

7,10 mg/l

5,0 NTU

Chapadinha

Impacto

S: - 3,89733º W: - 43,54766º

Anapurus

Impacto

S: - 3,68391º

Mata Roma

Impacto

São Bernardo

Bom Jesus
das Selvas
Bom Jesus
das Selvas
Santa Luzia
do Tide

Nina
Rodrigues
Nina
Rodrigues
Vargem
Grande
Vargem
Grande
São Benedito
do Rio Preto
Urbano
Santos
Urbano
Santos

W: 43,406399º

W: 43,122799º

138,0
NTU

113,0
NTU

NÃO ENCONTRADO O ACESSO
4,87

0,0493mS

28

3,0 mg/l

6,0 NTU

S: - 3,62445º W: - 43,10120º

5,21

0,0512mS

28,7

5,70 mg/l

8,0 NTU

Impacto

S: - 3,3600º

W: - 42,41970º

5,26

0,126mS

30,9

6,60 mg/l 21,0 NTU

Araioses

Impacto

S: - 2,89143º W: - 41,89210º

6,4

0,328mS

30

5,1 mg/l

59,0 NTU

Araioses

Impacto

S: - 2,86860º

W: - 41,9024º

6,8

0,437mS

29,8

4,80 mg/l 72,0 NTU

Santana do
Maranhão

Impacto

S: -3,12500º

W: - 42,4582º

4,36

0,0638mS

27,8

2,90 mg/l

2,0 NTU

Paulino Neves

Impacto

S: - 2,71543º

W: - 42,5319º

7,1

0,0888mS

29,7

6,0 mg/l

10,0 NTU

Barreirinhas

Impacto

S: - 2,75508º W: - 42,83820º

5,66

0,0561mS

29,6

6,50 mg/l

8,0 NTU

Barreirinhas

Impacto

S: - 2,73291º W: - 42,78270º

5,67

0,0574mS

29,4

5,50 mg/l

9,0 NTU

Barreirinhas

Impacto

S: - 2,78600º W: - 42,86300º

5,26

0,0508mS

28,4

5,20 mg/l 41,0 NTU
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Humberto de
Campos
Primeira
Cruz
Primeira
Cruz
Presidente
Juscelino

Impacto

S: - 2,58646º W: - 43,46090º

5,61

0,0336mS

28,5

5,0 mg/l

68,0 NTU

Impacto

S: - 2,50623º W: - 43,44370

5,47

0,0479mS

28,5

6,1 mg/l

61,0 NTU

Impacto

S: - 2,54337º W: - 43,41640º

4,34

0,0354mS

28,7

4,7 mg/l

35,0 NTU

Impacto

S: - 2,93507º W: - 44,06520º

5,48

0,0465mS

29,3

6,1 mg/l

57,0 NTU

Rosário

Impacto

S: - 2,90111º W: - 44,24290º

5,44

0,0593mS

28,4

5,2 mg/l

74,0 NTU

Carolina

Impacto

S: - 7,33750º

6,89

0,0381mS

28,3

6,5 mg/l

12,0 NTU

Carolina

Impacto

S: - 7,11294º W: - 47,33030º

Balsas (Sede)

Impacto

S: -7,53444º W: - 46,03580º

Balsas

Impacto

S: -8,07221º W: - 46,26400º

W:
-47,473120º

PONTO DEMARCADO NÃO EXISTE CORPO HÍDRICO
7,32

0,214mS

28

7,1mg/l

8,0 NTU

NÃO ENCONTRADO O ACESSO DEMARCADO

Balsas

Impacto

S: -7,47417º W: - 46,02190º

6,27

0,0370mS

26,7

7,6mg/l

17,0 NTU

Balsas

Impacto

S: -7,30047º W: - 46,03580º

6,41

0,175mS

26,4

7,4mg/l

29,0 NTU

São
Raimundo
das
Mangabeiras

Impacto

S: -7,03722º W: - 45,50080º

5,63

0,338mS

28,1

7,0mg/l

26,0 NTU

Paraibano

Impacto

S: -6,40034º W: - 43,99420º

7

0,303mS

27,5

5,0mg/l

2,0 NTU

3,6

0,671mS

26,9

6,0mg/l

18,0 NTU

Colinas

Impacto

S: -6,01917º W: - 44,24280º

Presidente
Dutra

Impacto

S: -5,23513º W: - 44,50600º

Timon

Impacto

S: - 5,13500º W: - 42,81110º

5,15

0,0852mS

31

5,3mg/l

38,0 NTU

Coelho Neto

Impacto

S: - 4,28806º W: - 42,98560º

4,98

0,0524mS

30

7,4mg/l

43,0 NTU

NÃO ENCONTRADO ACESSO DEMARCADO

Caxias Sede

Impacto

S: - 4,86528º W: - 43,35830º

Caxias

Impacto

S: - 4,79728º W: - 43,38650º

7,4

0,101mS

28,8

6,8mg/l

31,0 NTU

Aldeias Altas

Impacto

S: - 4,68004º W: - 43,52930º

5,72

0,0949mS

29

6,7mg/l

29,0 NTU

Codó

Impacto

S: - 4,45833º W: - 43,87500º

6,38

0,101mS

30

6,38

33,0 NTU

Coroatá Sede

Impacto

S: - 4,12778º W: - 44,12780º

5,74

0,158mS

30

6,3 mg/l

36,0 NTU

Coroatá

Impacto

S: - 3,9333º

5,85

0,0799mS

34

4,9mg/l

25,0 NTU

W: - 44,02220º

NÃO ENCONTRADO O CORPO HÍDRICO DEMARCADO
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Os dados encontrados demonstram que a qualidade da água apresenta alterada sugerindo que as águas superficiais investigadas estão contaminadas por matéria orgânica,
ou seja, descarte de esgotos nos corpos hídricos que pode acarretar a eutrofização destes rios e consequentemente a contaminação dos humanos que o consomem.
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Resumo
Esse projeto teve como objetivo o monitoramento das águas superficiais do estado do
maranhão, através da coleta e analises das mesmas, empregando colorimetria e comparando os parâmetros analisados foram comparados com os valores de referência do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Os pontos de coleta foram determinados pela Agencia Nacional das Águas (ANA) como parte do Programa Nacional de Qualidade de Águas (PNQA). Foram coletadas as amostras em diferentes bacias hidrográficas
do Estado do Maranhão, tendo sido analisadas no Centro de Pesquisas Avançadas em
Ciências Ambientais, localizado em São Luis, MA, na APA do Itapiracó. A partir dos
resultados, pode-se observar que os recursos hídricos no estado do Maranhão apresentam certo grau de degradação, sugerindo-se contaminação de origem agrícola e aporte
de efluente doméstico sem tratamento.
Palavras-chave: biocidas, HPLC, bacias hidrográficas.

Dentre os biocidas chamados de anti-incrustantes de terceira geração, encontram-se
compostos orgânicos não metálicos como: Diuron, Irgarol 1051, Sea-Nine, Clorotalonil,
Diclofluanida, Tiram, Busan (TCMTB), TCMS Piridina e Trifenilbornano Piridina. Já os
compostos metálicos (orgânicos e inorgânicos) homologados pelo IMO (Organização
Marítima Internacional) para utilização são: Zinco Piritiona, Cobre Piritiona, Ziram,
Maneb, Óxido Cuproso, Tiocianato de Cobre e Naftenato de Cobre. (CASTRO & WESTPHOL, 2011).
Diuron (Figura 1) é um composto parcialmente polar, não ionizado e solúvel em água.
No Brasil é usado em plantações de cana de açúcar combatendo pragas, podendo ser
usado isolado ou combinado com outros herbicidas. De acordo com a toxidade é classificado como moderadamente tóxico e muito perigoso ao meio ambiente (CRISTINA &
VANDER, 2012). Sua hidrolise é insignificante em pH neutro, mas aumente em ambiente
acido ou alcalino. Apesar do uso na agricultura, a sua concentração é mais elevada em
águas do mar e águas doces, elevadas concentrações são encontradas em amostras em
marinas pela Europa. No Brasil foram verificadas concentrações detectáveis (até 20.9
ng/g-1) de diuron em amostras de águas no terminal portuário de Lagoa dos Patos, em
Rio Grande, RS (CASTRO & ELIETE WESTPHOL, 2011).
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Figura 1: Fórmula estrutural de Diuron e representação em 3D.
Irgarol 1051 (2-metil-tio-4-tert-butilamino-6-ciclopropilamino-s-triazina) é um biocida
pertencente ao grupo químico das triazinas, utilizado exclusivamente associado a tintas anti-incrustantes. Sua estrutura está apresentada na Figura 2. Este composto é um
potente inibidor do fotossistema II afetando o transporte de elétrons do sistema fotossintético nos cloroplastos e é altamente tóxico para plantas aquáticas. Para a maioria
das classes de animais sua toxicidade é considerada baixa (MORELAND, 1980). Por isso,
esse composto invariavelmente é combinado com cobre para promover uma ação anti
-incrustante eficiente, uma vez que as cracas são organismos animais.

Figura 2: Fórmula estrutural de Irgarol 1051 e representação em 3D.

Metodologia
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Foi aplicado procedimento de extração e pré-concentração dos analitos por de extração
em fase sólida (EFS). Serão testados diferentes materiais adsorventes visando obter a melhor recuperação na concentração dos compostos investigados. Esse estudo será realizados
com amostras sintéticas fortificadas com soluções de padrões certificados dos biocidas.
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As amostras, após adequado tratamento, foram analisadas por cromatografia líquida de
alta eficiência (CLAE ou HPLC – do inglês High performance liquidchromatography) empregando detecção por absorção de radiação eletromagnética na região do ultravioleta
e visível (UV-Vis) bem como por emissão de luz após excitação com radiação na região
do UV-Vis, chamada de fluorescência. Para validação do método desenvolvido, foram
realizados estudos de recuperação em que uma amostra testemunha (água natural
isenta dos compostos estudados) foi fortificada em três níveis de concentração conhecidos para determinação da exatidão, precisão, sensibilidade, limite de detecção (LD) e
limite de quantificação (LQ) do método. A faixa linear de trabalho foi determinada pelo
estudo da curva analítica. Após a validação do método, foram coletadas amostras de
águas naturais, conforme pontos já apresentados, realizando-se a análise dos mesmos.

Resultados e Discussão
As etapas de pré-concentração e análise de amostras reais ainda não foram realizadas.
Foram coletadas amostras de aguas doces e salobras para serem empregadas como testemunha a serem fortificadas. Para isso, buscaram-se pontos na Ilha do Maranhão onde
não houvesse fluxo de grandes embarcações.

Para desenvolvimento do método analítico foram realizas injeções de soluções padrão
em concentração conhecida em sistema cromatográfico descrito, monitorando-se em
dois comprimentos de onda (224 e 240 nm), encontrados na literatura como sendo os
mais indicados para a análise dos compostos em estudo.
A partir dos cromatogramas obtidos pode-se observar um tempo de retenção de 12,5
min para diuron e de 17,5 min para Irgarol. A partir destes resultados injetaram-se soluções padrão em concentrações decrescentes para se determinar a menor concentração
que apresentava uma boa relação sinal/ruído (maior que 10 vezes), considerada como
limite de quantificação do detector. A menor concentração dos padrões que apresentou
esta possibilidade de quantificação foi de 0,05 mg.L-1. Devido a isto, as curvas analíticas
foram obtidas pela injeção em triplicata de soluções padrão nas concentrações de 0,05;
0,1; 0,2; 0,4; 0,8 e 1 mg.L-1.
Observou-se nas curvas que a melhor sensibilidade é encontrada para diuron com 244
nm enquanto para irgarol a melhor sensibilidade está em 224 nm. Sensibilidade neste
estudo é definida como a capacidade do método em distinguir duas concentrações próximas e é dada pelo coeficiente angular da reta. As equações das retas são observadas
na Tabela 2.
Tabela 2: Equações das curvas analíticas e seus coeficientes de correlação.
Composto
Diuron
Irgarol

Comprimento
de onda (nm)
224
244
224
244

Equação
y = 69929x + 82,507
y = 144495x - 289,53
y = 136852x - 1019,2
y = 64299x + 4531

Coeficiente de
correlação (r)
0,9995
0,9994
0,9964
0,9933

Foram fortificadas quatro amostras de 250 mL cada com solução padrão de diuron e irgarol, obtendo-se uma concentração final de 20 μg.L-1 (o que corresponde a um nível de
20 partes por bilhão - ppb). Estas amostras foram passadas por cartuchos de C18 já condicionados a uma velocidade não superior a 1 mL.min-1. Após a secagem dos cartuchos
por passagem de ar, foram eluídos com 1 mL de metanol. Cada extrato foi analisado no
sistema cromatográfico descrito. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 3.
Tabela 3: Resultados de estudo de recuperação.
Concentração na
solução de injeção
mg.L-1
Diuron
Irgarol
3,91
4,52
3,94
3,02

Concentração na
amostra
mg.L-1
Diuron
Irgarol
0,016
0,018
0,016
0,012

Recuperação
%
Diuron
78,3%
78,9%

Irgarol
90,5%
60,4%
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Após a construção da curva analítica, uma amostra coletada na região da foz do rio dos
cachorros foi filtrada em membrana de fibra de vidro com poro de 0,45 μm. Uma alíquota de 250 mL dessa amostra foi passada em cartucho C18 previamente condicionado
de acordo com as especificações do fabricante. Depois da eluição com 1mL de metanol,
for injetada essa amostra em sistema cromatográfico descrito. Não foram observados os
picos característicos para os compostos estudados. Considerou-se, portanto, que a amostra estava isenta dos antincrustantes e que poderia ser empregada como testemunha.
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Média
CV

Média
CV

Média
CV

Média
CV

3,91
3,92
0,5%
0,17
0,18
0,19
0,18
3,2%
4,94
4,97
4,94
4,95
0,4%
1,49

2,91
3,48
25,9%
0,09
0,14
0,32
0,18
67,0%
5,01
4,39
4,46
4,62
7,3%
0,81

0,016
0,016
0,5%
0,001
0,001
0,001
0,001
3,2%
0,020
0,020
0,020
0,020
0,4%
0,006

0,012
0,014
25,9%
0,000
0,001
0,001
0,001
67,0%
0,020
0,018
0,018
0,018
7,3%
0,003

78,2%
78,5%
0,5%
3,5%
3,6%
3,7%
3,6%
3,2%
98,7%
99,4%
98,7%
99,0%
0,4%
29,8%

58,1%
69,7%
25,9%
1,7%
2,9%
6,5%
3,7%
67,0%
100,1%
87,8%
89,2%
92,4%
7,3%
16,2%

1,59
1,57
1,55
3,4%

0,95
1,02
0,93
11,7%

0,006
0,006
0,006
3,4%

0,004
0,004
0,004
11,7%

31,8%
31,4%
31,0%
3,4%

19,0%
20,4%
18,5%
11,7%

Observaram-se boas recuperações para as fortificações 1 e 3. As baixas recuperações
para as fortificações 2 e 4 podem ter se devido a erros analíticos. Devido a isto, serão
realizados mais testes de recuperação neste nível de fortificação. Também se buscará
fortificar amostra em testemunha em nível de concentração superior, permitindo um
intervalo de trabalho onde se conheça com exatidão e precisão o comportamento estatístico do método proposto. Após estes estudos de recuperação, serão analisadas as
amostras reais conforme mencionado.
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Um método analítico para determinação simultânea de irgarol e diuron foi desenvolvido e validado, empregando-se cromatografia líquida de alta eficiência com detecção
por absorção de energia radiante na região do UV-Visível. Foram monitorados dois comprimentos de onda visando à detecção com melhor limite de detecção. Amostras reais
coletadas na Ilha do Maranhão foram analisadas após extração em fase sólida empregando cartuchos de fase reversa. Nenhuma amostra analisada apresentou os poluentes
estudados dentro dos limites de detecção trabalhados.
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Resumo
As variáveis presentes em um ambiente de plantio devem ser monitoradas e controladas para um melhor aproveitamento de culturas agrícolas. Assim, a finalidade do projeto proposto é desenvolver um sistema inteligente de monitoramento para o cultivo de
plantações em áreas abertas baseado em Filtro de Kalman e transmissão de dados via
tecnologia ZigBee, de modo que os dados do solo e ar possam ser obtidos remotamente
para análise da área a ser utilizada para o plantio. Desta forma, o sistema é composto
por dois sensores: sensor de umidade e temperatura do ar e sensor de umidade do solo.
Com isso, o tratamento dos dados coletados pelos sensores remotos é realizado pelo
algoritmo do Filtro de Kalman, que tem por objetivo corrigir valores ou erros que se
mostram completamente incoerentes com o funcionamento normal dos sensores, assim
promovendo uma qualidade melhor dos dados adquiridos pelo sistema. Desta forma, os
objetivos principais compreendidos e revelados pelo projeto em questão, foram atendidos de forma satisfatória no que diz respeito à correção de erros advindos dos sensores
e apontou para uma melhor implementação de hardware, no futuro, no que diz respeito
à tecnologia Zigbee utilizada.
Palavras-Chaves: Filtro de Kalman; transmissão remota de dados; monitoramento
agrícola; sensores.

Introdução

Desta maneira, o mecanismo desenvolvido pelos proponentes e pelo orientador do projeto conta com engenhosidades advindas do próprio curso de Engenharia Elétrica Industrial, as quais abordam o tratamento de dados colhidos do campo sobre as variáveis
do ambiente e do solo por um algoritmo utilizando Filtro de Kalman, pela forma que
minimiza erros e apresenta melhores dados, englobando também a tecnologia Zigbee
para a transferência dos dados para as centrais de monitoramento.
Portanto, julga-se pertinente e vantajoso o projeto em questão pelas contribuições inovadoras ao mercado agroindustrial e pelo seu baixo custo de elaboração. Além disso,
visa fomentar a pesquisa e discussão de novos projetos no meio acadêmico e aprimorar
as tecnologias que já operam no mercado.
Desta forma, o projeto em questão busca o desenvolvimento de um mecanismo de monitoramento agrícola cuja função primordial é a verificação em tempo real de variáveis
do solo e ambiente tais como: temperatura, umidade e umidade do solo. Assim, se busca
somar ao mercado agroindustrial ideias e ferramentas que auxiliem àqueles que tiram
do campo seu sustento.
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Metodologia
O sistema é composto por dois sensores:
DHT11 (Sensor de Umidade e Temperatura do Ar),Figura 1.
Octopus Soil Moisture Sensor (Sensor de Umidade do Solo), Figura 2.

Para a implementação dos sensores e do módulo de transmissão de dados Xbee, Figura
4, é necessário a utilização de um microcontrolador Atmega 328 embarcado numa pla-
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A parte fundamental do projeto é a inserção do Filtro de Kalman na arquitetura Arduino. O filtro atenua falhas inerentes ao funcionamento dos sensores, uma vez que, no
mundo real, a aquisição dos dados em campo está exposta a diversos fatores que contribuem para distorção da grandeza que está sendo medida, tais como, a presença de
ruídos. Na Figura 5 tem-se o fluxograma do Filtro de Kalman.

Figura 5: Fluxograma: operação do filtro de Kalman.
O processo é realizado de maneira cíclica à cada coleta de dados. Logo, os dados no final
do processo de Kalman são ajustados para que não haja grande discrepância entre os
mesmos tornando-os mais precisos.

Figura 6: Esquema do circuito.
Os ajustes computacionais do Filtro de Kalman foram realizados logo após a coleta dos
dados em campo. Utilizou-se dois tipos de plantações: frutas e hortaliças, para os testes
experimentais, localizadas na área do Campus Maracanã do IFMA, em São Luís- MA.
Assim, foram realizadas as medições necessárias para o ajuste do código computacional, posteriormente, verificou-se o funcionamento do sistema no ambiente do Software
Matlab. Os resultados foram satisfatórios quanto à atuação do Filtro de Kalman na minimização dos erros procedentes dos sensores.
Para o desenvolvimento do código do Filtro de Kalman, utilizou-se três variáveis: umidade do ar, temperatura do ambiente e umidade do solo. Nas Figuras 7, 8 e 9 tem-se o
comportamento das variáveis analisadas em campo.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Na Figura 6, tem-se sistema completo.

273

Figura 7: Umidade do ar.

Figura 8: Temperatura do ar.

Figura 9: Umidade do solo.

Resultados e Discussão
Verifica-se que o Filtro de Kalman corrige as medições obtidas em campo e vai ao encontro dos objetivos deste projeto. No que diz respeito à utilização do módulo Xbee,
verifica-se a necessidade de aquisição de outro módulo, do modelo série 1, o qual apresenta melhor desempenho e simplificação no processo de configuração. Pois, o modelo
de Xbee utilizado apresentou uma comunicação de pequeno alcance.
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A elaboração do projeto foi bastante satisfatória, algumas dificuldades típicas na engenharia, tais como, ação do vento, ruído, poeira, etc ocorreram no momento da aquisição
dos dados em campo. Desta forma, os objetivos principais compreendidos e revelados
para este projeto, viabilizando o aperfeiçoamento do funcionamento de sensores via
tecnologia computacional inteligente e a posterior transferência dos dados por tecnologia Zig Bee foram ambos atendidos.
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RESUMO
Na sociedade atual tudo gira em torno da utilização de energia. Porém a obtenção dessas energias ocorre geralmente de maneira poluente, degradando o meio ambiente,
além de utilizar fontes limitadas e de custos elevados, como o petróleo, por exemplo,
que é uma fonte limitada, cara e bastante poluente para o nosso meio. Este embora seja
limitado, até que se esgote já terá contribuído para grandes problemas globais, como,
com isso fontes não poluentes se tornam cada vez mais importantes e, devem ser descobertas e estudadas para que em um futuro próximo possamos reduzir os índices de
poluição através de fontes limpas. Tendo isso como referência, o projeto visa utilizar de
umas das mais ricas e abundantes fontes de energia, o elemento hidrogênio, que vem se
tornando uma esperança para a produção limpa de energia. Para isso iremos realizar
estudos acerca do hidrogênio bem como a sua captação e armazenamento verificando
os meios e formas mais viáveis de produção de energia utilizando o hidrogênio, aproveitando assim, o seu grande potencial. Estudos revelam que o hidrogênio tem poder
calorífico superior em comparação com os principais combustíveis como: metanol, gasóleo, gasolina, propano e metano. Em relação aos outros combustíveis o hidrogênio tem
várias vantagens, além de produzir mais energia, é considerado uma fonte renovável e
limpa se obtido de forma menos poluente, desde que esteja agrupado com o oxigênio.
Palavras-chave: Energia; Poluição; Combustíveis.

Tendo como problema a poluição e o futuro esgotamento dos combustíveis fósseis, buscamos suprir essa falta com o uso do potencial energético do hidrogênio, através da sua
captação por meio das mais diversas formas, que procuraremos desenvolver. Focando
nos estudos da eficiência da eletrólise, que pode ser de grande precisão, devido a sua
baixa, quase inexistente, exaustão de gases poluentes. O uso da eletrólise merece atenção especial, para os tipos de materiais que serão utilizados no seu processo. Pois cada
material ao reagir com a água e alguns solutos, podem liberar substâncias tóxicas e até
mesmo algumas substancias cancerígenas.
Este pode ser evitado com o estudo de certos materiais que poderão ser utilizados, ou
até mesmo, com o desenvolvimento de outra forma de captação. A partir de métodos
como a eletrólise e pirólise podemos extrair o hidrogênio gás, e daí estudar formas de
armazená-lo de forma segura e eficaz a sua cultivação, através de mangueiras tanques,
e válvulas, tanto para regular a pressão quanto de segurança, além de termos de realizar estudos minuciosos a respeito do armazenamento do gás hidrogênio, pois este é
altamente explosivo em contato com a atmosfera.
METODOLOGIA
Os maiores mercados do mundo fazem uso do hidrogênio para o aprimoramento de
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combustíveis fósseis (no processo de hidro craqueamento) e na produção de amoníaco
(maior parte para o mercado de fertilizantes). O hidrogênio também pode ser obtido
por meio da eletrólise da água, porém, este processo é atualmente dispendioso, o que
privilegia sua obtenção a partir do gás natural. O hidrogênio pode ser obtido por diversos métodos:
Método 1: C +H20 ‹–› CO + H2 É difícil obter o H2 puro a partir do gás de água, pois a remoção de CO é difícil.
Método 2: Neste método o hidrogênio é obtido em grandes quantidades pelo processo
de reformação a vapor. O hidrogênio obtido dessa maneira é utilizado no processo de
Haber de síntese de NH3 e para a hidrogenação de óleo. Hidrocarbonetos leves, como
metano, são misturados com vapor de água e passado sobre um catalisador de níquel a
800-900°C.
Método 3: Em refinarias de petróleo, misturas naturais de hidrocarbonetos de elevado peso molecular, como a nafta e óleo combustível, são submetidos ao processo de
craqueamento para formar misturas de hidrocarbonetos de peso molecular menor e
podem ser usadas como gasolina.
Método 4: Hidrogênio muito puro (9,9%) é preparado por eletrólise de água ou de soluções de NaOH ou KOH (nestes últimos é mais usual). É um método bastante caro devido
ao consumo elevado de energia elétrica. Anodo 2OH + H2O ‹–› ½ O2 + 2e Catodo 2H2O
+ 2e ‹–› 2OH + H2.
Método 5: Uma grande quantidade de hidrogênio puro se forma como subproduto da
indústria de cloro e álcalis, na qual soluções aquosas de NaCl sofrem eletrólise para
formar NaOH, Cl2 e H2. GÁS DE ÁGUA.
Método 6: O método comum de preparação de hidrogênio em laboratório é a reação
de ácidos diluídos com metais, ou de álcalis com alumínio. 2Al + 2NaOH + 6H2O 2Na
[Al(OH)4] + 3H2.
Método 7: O hidrogênio pode ser preparado pela reação de hidretos salinos (iônicos)
com água.
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Espera-se com este projeto despertar nos alunos o interesse pelo estudo da ciência e que
esses alunos adquiram conhecimentos específicos cerca da captação e armazenamento do hidrogênio gás, que possivelmente será uma das formas mais utilizadas para a
produção de energia sustentável e assim reduzirá a poluição global gerada pelas atuais
formas de obtenção de energia. Esperamos com este projeto ser de extrema importância, considerando que há várias formas de captação e armazenamento de hidrogênio.
CONCLUSÃO
O presente estudo evidencia a complexidade do fenômeno da captação do hidrogênio,
contribuindo para uma discussão mais profunda sobre este tema o projeto visa utilizar de
maneiras mais ricas e abundantes fontes de energia, o elemento hidrogênio, que vem se
tornando uma esperança para a produção limpa de energia. No trabalho em questão fizemos o experimento e tivemos a oportunidade de verificar a veracidade acerca do hidrogênio bem como a sua captação e armazenamento, verificando os meios e formas mais
viáveis de produção de energia utilizando o hidrogênio, levando em consideração que o
hidrogênio é uma fonte renovável e limpa desde que esteja agrupado com o oxigênio.
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Resumo
Este projeto apresenta um estudo comparativo sobre a resistência à acidez do concreto
geopolimérico de ultra-alto desempenho (CGUAD) e o concreto convencional à base de
cimento Portland (CP). A literatura mostra que um concreto convencional à base de
cimento Portland é fortemente atacado por ácido, e se decompõe rapidamente em pH <
3. O objetivo deste projeto é medir a resistência à corrosão do material CP nas mesmas
condições já realizadas com o CGUAD, baseadas na norma ASTM C267-01(2012), utilizando uma solução contendo 10% (1 Molar) de ácido sulfúrico à temperatura ambiente.
O processo de corrosão foi medido em termos de perda de massa e profundidade de
penetração da camada de corrosão em função do tempo. Para o CGUAD foi aferido que
o ritmo de crescimento da camada corroída foi diminuindo com o decorrer das semanas, totalizando 4 mm, de um corpo de prova de 5cm de diâmetro, após 28 dias, já para
o concreto, a corrosão caracterizou-se crescente, totalizando 20 mm, para um corpo de
prova de diâmetro de 10cm, após 28 dias. Alterações nas amostras de concreto foram
estudadas através de microscopia eletrônica de varredura e difração de raios-X. Portanto, foi reportada a preparação das amostras, e a evolução da resistência à compressão
durante os 28 dias de cura à temperatura e pressão ambientes. Utilizando estes resultados, foi feita uma comparação entre o desempenho do CGUAD e o do CP, além de uma
discussão entre os diferentes mecanismos de corrosão.
Palavras chave: Geopolímero; Corrosão de concreto à base de cimento Portland; Corrosão de materiais pozolânicos.

O ácido sulfúrico foi escolhido devido à sua abundância em águas residuais. O H2S presente na água, ou que foi formado através de reações microbianas, leva à corrosão dos
tubos de concreto usados para transportar o esgoto, provocando grandes prejuízos no
que diz respeito à manutenção. A substituição de tais tubos pelo geopolímero, que é
mais durável, pode ser uma das muitas aplicações deste novo material. Vários estudos
sobre o comportamento do geopolímero em ácido sulfúrico foram relatados na literatura [por exemplo, Bakharev et al. 2003, Allahverdi et al. 2005, a Sata et al. 2012, Rostami
e Brendley de 2003]. Todos estes estudos mostram que o concreto geopolimérico é mais
resistente à corrosão em ácido sulfúrico, assim como outros tipos de ácido, que o concreto convencional.
Os mecanismos de corrosão dos concretos geopolimérico e dos concretos à base de cimento Portland em ácido sulfúrico são bem diferentes. Na corrosão do CGUAD, o progresso da reação segue o mesmo padrão de outros geopolímeros, mostrando-se relativamente mais lento quando comparado ao CP, fato que é evidenciado em vários estudos na
literatura. Por exemplo, Sata et al. (2011) testou a durabilidade química de argamassas
geopoliméricas de cinzas de lenhite e cimento Portland em uma solução contendo 3%
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de ácido sulfúrico à temperatura ambiente. Os corpos-de-prova de CP mostraram uma
perda de massa de 23,1% após 14 dias, e 95,7% após 120 dias. Em contraste, as amostras
de geopolímero mostraram uma perda de massa de 2% em 14 dias, e 3,6% após 120 dias.
A formação de fissuras na superfície do CP é um dos motivos pelo qual se atribui a sua
baixa resistência à acidez, uma vez que desta forma são gerados novos caminhos pelos
quais o ácido alcança o material ainda não afetado mais rapidamente, acelerando, portanto, o processo de corrosão. Processo que não ocorre em concreto geopoliméricos,
cuja superfície ao reagir com a solução ácida gera uma camada de gipsita, a qual se
acredita proteger o material não afetado pelo ácido. Tais fenômenos são melhor explicados por Vogado et al. (2014)
A ausência dessas fissuras pode ser uma importante, se não a mais importante, diferença explicando a durabilidade química em ácido sulfúrico bem mais elevada de geopolímeros em geral.
O objetivo deste trabalho é comparar a resistência à acidez do Concreto geopolimérico
de ultra-alto desempenho com o Concreto Convencional sob os mesmo parâmetros de
medição e as mesmas condições de acidez. Visando explicitar as vantagens do material
geopolimérico em relação ao concreto à base de cimento Portland.

Metodologia
Nesta seção é relatada a preparação das amostras CGUAD e as condições dos experimentos de corrosão descritos na norma ASTM C267-01 (2012) [ASTM].
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O concreto geopolimérico de ultra-alto desempenho desenvolvido na “Catholic University of America” possui em composição cerca de 35% de resíduos (cinzas volantes, escória de alto-forno), e cerca de 10% de outros materiais. Misturados, esses componentes
constituem o ‘material ligante’. A fase líquida é uma solução ativadora alcalina composta de silicato de sódio (ou potássio) cuja composição depende da composição química
do material ligante. A proporção de água-para-sólido é tipicamente 0,35 ou menos. A
mistura do material ligante com a solução ativadora é combinada com areia em uma
quantidade maior ou igual a 50% da massa total, produzindo um concreto de ultra alta
resistência à compressão. Metal, carbono, ou fibras de vidro (1 a 6% da massa total) podem ser adicionados para aumentar a resistência à flexão.
As amostras deste estudo foram preparadas misturando-se o material ligante, a solução
ativadora e areia em um misturador planetário K-Lab Lancaster 5 galões (20 L) durante
cerca de 5 minutos. Fibras não foram usadas. A pasta foi transferida para recipientes de
plástico com 5,08 cm de diâmetro e 10,16 centímetros de altura (2x4 polegadas), os quais
foram vibrados durante 5 minutos para liberar as bolhas de ar o tanto quanto possível.
A superfície foi então selada com uma tampa de plástico. Os cilindros foram curados,
à temperatura ambiente durante 28 dias e, após este período, a altura e diâmetro de
cada amostra foram medidas em várias posições a fim de obter-se uma média. O peso
de cada amostra (aproximadamente 460g) foi registado. Um total de 20 amostras foram preparadas a partir de um mesmo traço. Quinze amostras foram necessárias para
realizar os testes de corrosão de até 28 dias, outras três foram utilizadas para medir a
resistência inicial à compressão e mais duas amostras foram mantidas nos seus moldes
por durante mais 28 dias, totalizando 56 dias. A sua resistência à compressão foi medida
em conjunto com a das três amostras corroídas com 28 dias em ácido.

Amostras do concreto convencional
O concreto convencional à base de cimento Portland possui uma resistência de aproximadamente 30MPa e é composto por cerca de 14 wt.% Cimento Portland (Tipo I / II),
34 wt.% agregados finos (<3 mm), 44 wt.% agregados graúdos (<12,5 mm) e <0,1 wt.%
superplastificante. Foi utilizada a razão água/cimento de 0,50. Os componentes foram
misturados adicionando-se 50% da água junto ao agregado grosso, seguindo-se da adição de cimento e agregado fino, em seguida, com mais 25% de água misturada ao superplastificante, e depois, gradualmente, os 25% restantes da água. A mistura foi vertida
em moldes cilíndricos, de 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura (4 x 8 polegadas). Os
moldes foram preenchidos em três porções; cada uma compactada com o uso de mesa
vibratória. As amostras foram desmoldadas 24 horas mais tarde, e, em seguida, curadas
em água saturada de cal durante 28 dias. A resistência à compressão foi medida com
um instrumento calibrado Digitec. No total, 21 amostras foram preparadas: 15 para as
experiências de corrosão, 3 para medir a resistência à compressão antes da corrosão e
três amostras para medir a resistência à compressão ao fim do teste de corrosão, com
uma idade de 56 dias.

Resultados e Discussões
Medições antes e depois da corrosão mostraram que o tamanho da amostra (volume)
aumentou com o tempo. Os dados apresentados são médias de medições de três corpos-de-prova de CGUAD corroídos. Os resultados sugerem que a taxa de inchamento
diminui durante o período de estudo de 28 dias. O aumento de volume é muito provavelmente causado pela formação de gipsita e, assim, limitada à camada corroída.
Houve uma perda de massa relativamente pequena durante o primeiro dia. Uma fração
desta perda de peso foi causada pelo rompimento do material da borda superior das
amostras. Estas não estavam tão suaves nem retas como a borda inferior. A perda de
peso pode ser resultado de um processo de lixiviação do hidróxido alcalino não reagido
e uma troca de íons em que o Na+ e K+ são substituídos pelo H+, o qual é mais leve. Tal
processo será melhor explicado na discussão. Depois do primeiro dia, o peso aumentou
durante todo o período do experimento numa taxa de cerca de 0,06% ao dia.

A perda de resistência à compressão de todas as amostras foi atribuída à perda de resistência da camada da superfície corroída, cuja espessura era de aproximadamente 4,6
mm após 28 dias à temperatura ambiente. O mecanismo de corrosão ainda é objeto de
investigação, mas etapas importantes são a dissolução da (A-A-S) e C-(Al)-S-H) e a precipitação da gipsita dentro da camada corroída. A gipsita provavelmente tem uma função
de proteção contra corrosões mais profundas, agindo como uma barreira de difusão.
Possivelmente, a diferença mais importante entre estas descobertas e o mecanismo de
corrosão de concreto à base cimento Portland (CP), está relacionada com a formação
de fissuras nas camadas de corrosão do CP. Estas fissuras dão livre acesso à parte do
material onde o ácido não havia penetrado, gerando, portanto, um progresso de corrosão mais rápido. O CUAD geopolimérico mostrou perda de massa apenas inicialmente, seguido de um ganho de massa após um dia, indicando um comportamento atípico
quando comparado com cimento Portland ou mesmo com outros geopolímeros, onde
a perda de massa é a tendência predominante. Na literatura estudada, foi encontrado
somente um concreto (Randeroc-G) de resistência convencional (31MPa) com um ganho
de massa semelhante ao observado no CGUAP.
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No concreto à base de cimento Portland, o ácido sulfúrico dissolve o silicato de cálcio
hidratado, o carbonato e o hidróxido de cálcio do material ligante, formando gipsita em
todas estas reações químicas. Etringita pode ser gerada numa reação entre ácido sulfúrico e aluminatos de cálcio na matriz do concreto. Em ambas as fases, etringita e gipsita,
são bastante volumosas e exigem mais espaço dentro do concreto corroído disponível.
Estas fases exercem uma força destrutiva na camada da superfície, o que leva a fissuras
e novos caminhos pelos quais o ácido alcança o material ainda não afetado mais rapidamente, acelerando, portanto, o processo de corrosão. É discutido na literatura (Ocabe et
al., 2007, Melchers and Wells, 2010) que a precipitação de gipsita constitui uma barreira
de difusão, o que também parece ser o caso em geopolímeros (Allahverdi and Škvára,
2005). As fissuras, no entanto, mitigariam este efeito de proteção. Tais fissuras não são
observadas nas camadas de corrosão do CGUAD enquanto ainda estavam úmidas, desenvolvendo-se apenas quando o material já havia secado. Rostami and Brendley (2003)
conduziram testes de corrosão com o geopolímero MCA durante o período de um ano,
e não reportaram o aparecimento de fissuras. A ausência dessas fissuras pode ser uma
importante, se não a mais importante, diferença explicando a durabilidade química em
ácido sulfúrico bem mais elevada de geopolímeros em geral, e também do CGUAD deste
estudo em particular.
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RESUMO
A região do trópico úmido brasileiro ainda hoje não dispõe de alternativas tecnológicas
que corresponda à expectativa da maioria dos seus agricultores e que atenda aos requisitos de sustentabilidade. O sistema de aleis corresponde a uma combinação de plantas
leguminosas com as culturas alimentares, a fim de promover benefícios que promovam
a busca da sustentabilidade. Portanto, esta pesquisa almejou realizar uma caracterização proteica de duas variedades de milho cultivadas em um sistema de aleias. O experimento foi realizado no campo experimental pertencente à Universidade Estadual do
Maranhão situado na Ilha de São Luís-MA. O sistema foi baseado na combinação de
quatro espécies de leguminosas, duas de alta qualidade de resíduos - Leucaena leucocephala (leucena) e Gliricidia sepium (gliricídia) e duas espécies de baixa qualidade de resíduos - Clitoria fairchildiana (sombreiro) e Acacia mangium (acácia), consorciado com
a cultura de milho, sendo duas cultivares BR 473 e AG 7088, distribuídos em quatro
tratamentos com cinco repetições. Os resultados para os teores de proteína bruta nos
grãos não evidenciaram interferência da combinação de leguminosas na composição
dos grãos para as duas cultivares de milho. Assim, o teor de proteína bruta se manteve
no nível desejado para a cultura do milho com a utilização de combinações de leguminosas como cobertura morta.
Palavras-chave: leguminosas, segurança alimentar, sustentabilidade.

No trópico úmido brasileiro, às margens da região amazônica, existem muitos desafios
tecnológicos a serem superados para estabelecer e manter sistemas agrícolas produtivos e sustentáveis, devido às condições de solos de baixa fertilidade natural e poucas expectativas para os agricultores familiares. Entretanto, observar-se um grande potencial
de produtividade biológica resultante da interação entre o clima e a vegetação natural,
propiciando a presença de uma grande biodiversidade (GEHRING, 2005).
Para melhorar o desempenho agrícola para trópico úmido tem surgido o uso de técnicas
da intensificação da agricultura com práticas ecológicas, que se baseiam no uso eficiente dos recursos naturais, diminuindo os impactos dentro e fora do local, aumentam a
resistência do agroecossistema, preservam a biodiversidade e resultam na utilização de
serviços ecossistêmicos positivos (HOCHMAN et al, 2011).
Assim, o sistema em aleias configura-se como um sistema agroflorestal, formado por
árvores leguminosas plantadas em linhas e culturas alimentares cultivadas entre elas
(LAL, 1989; WARKENTI, et al. 1990; KANG, 1993). O manejo baseia-se em podas das árvores sendo realizadas regularmente para minimizar a sombra de culturas associadas.
Logo, tem-se o fornecimento de folhagem rica em nitrogênio, reciclam-se nutrientes,
e, proporcionam-se outros produtos, como forragem e lenha. Além dos benéficos am-
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bientais, o sistema de aleias é uma alternativa rentável para os agricultores, entretanto
ressaltam a dependência com as suas condições ambientais (WARKENTI et al., 1990).
Analises sobre o uso de leguminosas com a cultura do milho demonstraram uma interferência positiva em relação à produtividade. Para Rao; Mathuva (2000) com uso da
Gliricidia sepium em cultivos em aleias há um aumento da produção do milho em torno
de 27%, entretanto essa tecnologia demanda de um custo alto de trabalho para a produção e seu manejo.
Já Heineman et. al, (1997) observou que o rendimento do milho foi maior quando há
associação de Leucaena leucocephala e Gliricidia sepium, contudo com ao longo do tempo a produtividade tende a diminuir para todas as espécies. De acordo com Saıdou et al
(2003), a aplicação apenas do mulch para a cultura do milho não foi significativa, mas
quando combinado com NPK aumentou a produção.
Então, nesta pesquisa verificou-se a influência do incremento de nitrogênio oriundo do
uso de leguminosas em sistemas aléias na caracterização proteína de duas variedades
de milho.

METODOLOGIA
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O experimento foi instalado no Campo experimental do Núcleo Tecnológico de Engenharia Rural do Curso de Agronomia pertencente à Universidade Estadual do Maranhão, situado no interior da Ilha de São Luis-MA na região do meio-norte brasileiro, entre a Amazônia úmida e o Nordeste seco. O clima da região é equatorial quente e úmido,
com duas estações bem definidas: estação chuvosa e seca. A temperatura média gira
em torno de 26ºC.O solo da área se caracteriza como um Argissolo Vermelho-Amarelo
distrófico arênico textura franco-arenosa (Embrapa, 2006).
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Inicialmente na área do experimento foi feita uma correção do solo em relação à acidez
através de 2ton/ha de calcário calcítico. Foi instalado e conduzido um sistema de cultivo
em aléias, com quatro espécies de leguminosas, duas de alta qualidade de resíduos –
Leucaena leucocephala (leucena) e Gliricidia sepium (gliricídia) e duas espécies de baixa
qualidade de resíduos –Clitoria fairchildiana (sombreiro) e Acacia mangium ( a c á c i a ) .
As espécies foram semeadas em fileiras mistas e duplas de forma que cada parcela de 80
x 4m recebeu dois tipos de resíduos, um de baixa qualidade (acácia ou sombreiro) mais
adequado para a cobertura do solo e o outro de alta qualidade (gliricídia ou leucena)
para reciclagem de nutrientes. As leguminosas foram podadas aos 50cm de altura e a
biomassa resultante uniformemente distribuída entre as fileiras das diferentes parcelas
do mesmo tratamento, onde foram cultivadas as culturas de milho como safra principal.
Além disso, foi realizada uma adubação de plantio com 50Kg/ha de K2O e 50 Kg/ha de
nitrogênio e duas adubações de cobertura com cloreto de potássio e uréia. Cada parcela
foi subdivida com o plantio de duas cultivares de milho, utilizando-se a cultivar AG 7088
e uma variedade biofortificado BR 473. Cada tratamento teve 04 repetições, distribuídos
em 4 blocos inteiramente casualizados, totalizando 48 parcelas.
As análises laboratoriais foram realizadas nos Laboratórios pertencentes ao departamento de Química do IFMA – Campus Monte Castelo. Ao atingir o período fenológico
de maturação adequado das plantas de milho, foram colhidas cinco espigas da área
útil de cada tratamento. Os grãos foram imediatamente armazenados em geladeira a
-20°C, com posterior secagem utilizando o liofilizador. Estes grãos foram triturados em
moinho, obtendo-se uma farinha integral de granulação 30 mesh, embaladas a vácuo.

Para determinação de proteínas utilizou-se o método de Kjeldahl (LUTZ, 2005). Utiliza-se
0,1 g de cada amostra com 1,0 g da mistura catalítica K2SO4 e Se (proporção 2:1), condicionada em tubos de ensaio com adição de 2,0 mL de ácido sulfúrico concentrado, e
colocados em bloco digestor para a fase de digestão da matéria orgânica. O aquecimento
foi gradual até 360ºC e o material permanece em digestão por 30 minutos após o clareamento das amostras. Na sequência, os materiais foram destilados em aparelho Semi-Micro-Kjeldahl, com a utilização de solução de hidróxido de sódio a 40%. A amônia destilada foi recolhida em solução de ácido clorídrico 0,02 M com os indicadores vermelho de
metila e azul de metileno (proporção 5:3) ambos em concentração de 0,1% em solução
alcoólica. O volume destilado foi titulado com solução de hidróxido de sódio a 0,02 M.
Os dados foram analisados estatisticamente usando o GraphPad Prism 5 e submetidos
à análise de variância pelo teste de F e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%
de probabilidade

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o teor de proteína bruta nos dois cultivar de milho não foi observado diferenças
significativas. Constando-se que ambos cultivares possuem respostas semelhantes ao
uso de diferentes combinações de leguminosas como adubos de cobertura (Tabela 01).
Tabela 1: Teor de proteína bruta nos grãos para dois cultivares de milho submetidos
a diferentes combinações de leguminosas como cobertura morta em São Luis-MA.
Tratamentos
Combinações de leguminosas

Proteína Bruta (%)

Clitoria fairchildiana + Leucaena leucocephala
Acacia mangium + Leucaena leucocephala
Leucaena leucocephala + Gliricidia sepium
Acacia mangium + Gliricidia sepium
Clitoria fairchildiana + Gliricidia sepium
Controle

11,02a
9,42a
9,92a
12,24a
11a
12,09a

Cultivar BR (473)
Cultivar (7088)

11,86a
10,04a
F

Combinações das leguminosas
Cultivares
CL*C

0,72ns
1,17ns
1,15ns
CV

Combinações das leguminosas
Cultivares

34,34
42,42

*Médias seguidas da mesma letra não apresentam diferenças significativas pelo Teste F.
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As médias proteicas para a cultivar QPM (BR 473) demonstradas na pesquisa estão dentro da variação do teor proteico encontrado por Oliveira et. al (2004); Guimarães et al
(2004). Assim, este sistema de aleias mantém as características genotípicas da cultivar.
Em relação às cultivares transgênicas, os resultados proteicos da cultivar AG 7088 obteve médias superiores para todos os tratamentos em relação a outras cultivares (LEÃO
et. al 2012).

CONCLUSÕES
A pesquisa não evidenciou influências no sistema de aléias composto por combinações
de leguminosas nas duas variedades de milho. Os resultados do teor de proteína encontrados estão na faixa aceitável para as variedades estudadas.
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Resumo
A ecologia como ciência trouxe a preocupação com os problemas ambientais, surgindo a necessidade de se educar no sentido de preservar o meio ambiente. A educação
ambiental assume cada vez mais uma função transformadora, na qual a educação e
responsabilização dos indivíduos tornam-se um objetivo essencial para promover o desenvolvimento sustentável. O uso de jogos do tipo RPG (Role-playing game, ou em português: “jogo de interpretação de papéis”) em sala de aula é reconhecido como prática que
incrementa a atenção e a apreensão dos conteúdos, bem como favorece a construção do
conhecimento, uma vez que cada jogador desenvolve um papel ativo neste tipo de jogo.
Jogos em computadores e smartphones tem atraído a atenção de usuários de forma a
se mostrarem como um grande mercado em ascensão. Devido a isto, será desenvolvido
jogo para computadores ou smartphones do tipo RPG para tratar de temas ligados à
química e à educação ambiental.
Palavras-chave: Lúdico; RPG; ensino-aprendizagem; avaliação.

Com o objetivo de promover um método cuja construção do conhecimento de ciências
se dê de forma natural, tal como pela descoberta, associação e prática, a escolha de um
jogo que estimule a pesquisa e o próprio interesse sobre o assunto se apresenta como
alternativa promissora como ferramenta educativa lúdica. Dentro de um contexto fantástico, mas ainda baseado em conceitos reais de ciências, o entretenimento anda de
mãos dadas ao processo de assimilação de conhecimento, uma vez que esse se dá de
forma sutil ao jogador que a princípio se vê mais imerso na aventura do que na função
educativa do jogo. Assim como a criança que não se cansa da Matemática ao jogar RPG.
Através das repetições para resoluções de desafios, os jogadores irão se aperfeiçoar aos
termos de ciências tal como já fazem com elementos de outros jogos. Esta eficiência de
aprendizagem se dá pela ligação forte do fator emocional, uma vez que primeiramente
o ato de jogar é recreativo, portanto divertido. Alves (2001) se fundamenta em Rosseau
para expor que, vale apena dar a oportunidade de ensino livre e espontâneo, para que
gere interesse com alegria e descontração. Por esta razão há uma forte tendência desta
ferramenta lúdica encontrar seu espaço nos horários de lazer, aumentando o tempo de
prática e adentrando naturalmente o estudo de ciências na rotina do jogador.
Existe certa insuficiência de recursos didáticos na área de educação ambiental, principalmente após a Lei 9795/99 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental e
estabelece as diretrizes para suas ações nas esferas formais e não formais do ensino.
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Além disto, a formação dos professores fruta de sua própria preparação acadêmica defasada, não atende àquela Norma Jurídica citada, o que reflete no uso de um arcabouço
teórico-metodológico desatualizado que pode, desse modo, comprometer a proposição
de valiosas e interessantes atividades tornando-as um conjunto de práticas desarticuladas e que resultem apenas em ações ineficientes no sentido da construção de novos
hábitos e atitudes. Podem resultar, sobretudo, em práticas específicas tais como coleta
seletiva de lixo, organização de hortas, dentre outras, ou em mero conteúdo naturalista
a ser aprendido em aulas de Geografia, Biologia ou Ciências, mas que não desencadeiam isoladamente uma nova visão de mundo.
Na verdade, o problema da formação não é específico da Educação Ambiental (EA), uma
vez que a formação não se reduz ao treinamento e capacitação (NÓVOA; SHÖN, 1995).
Para esses autores, a transformação das práticas educativas implica muita análise e reflexão dos professores sobre suas próprias ações pedagógicas a fim de reconstruir conhecimentos, atitudes e estratégias de ensino (MONTEIRO & SPELLER, 2004). Para alguns
professores, esse processo de reflexão sobre a práxis exige uma transformação pessoal e
uma reflexão sobre a própria imagem e autoimagem profissional (ARROYO, 2000).
A problemática da formação nos remete à participação ativa das universidades nesse
processo, por ser um potencial lugar de formação por onde passam esses educadores.
No entanto, argumentou-se que as Universidades foram um dos últimos espaços instituídos da sociedade em que a Educação Ambiental se inseriu.
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A universidade não poderia ficar de fora desse debate, especialmente pela sua corresponsabilidade na formação de profissionais e na produção científica, por excelência.
Tristão (2007) considera-a corresponsável pelas políticas de formação, compreendendo,
de modo distinto e, ao mesmo tempo, articulado, a educação, a formação e uma atuação
profissional. Segundo ela, a mesma pode ser entendida como uma relação entre contextos formativos, uma articulação entre formação inicial e formação continuada, pois já
não se pode pensá-las de modo terminal ou isolado.
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De fato, as ações educativas, dentre elas a construção de materiais didáticos, baseadas
nos princípios da Educação Ambiental, devem voltar-se à formação de atitudes ecológicas e cidadãs (CARVALHO, 2004) que pressupõe o desenvolvimento de capacidades e
sensibilidades para identificar e compreender os problemas ambientais, mobilizar-se e
comprometer-se com a tomada de decisões voltadas à melhoria da qualidade de vida,
implicando uma responsabilidade ética/social e justiça ambiental.
Para Passarelli (1993) o uso de computadores no processo de ensino/aprendizagem tem
como base três principais teorias: a Teoria Behaviorista, a Teoria de Sistemas e a Teoria
Cognitivista. As primeiras atividades de instrução baseadas no uso do computador, bem
como as estratégias tecnológicas utilizadas, que deram origem ao ensino programado
foram sustentadas pela Teoria Behaviorista, cujo princípio norteador é a atividade instrucional planejada de acordo com os comportamentos desejáveis do aprendiz, os quais
devem ser observados e quantificados.

Metodologia
A produção do jogo se deu inicialmente através de pesquisa à cerca da mitologia entorno da Alquimia, com o propósito de ilustrar e tornar mais atrativa a estética do enredo
e seus personagens, ao passo em que também se produzia artes conceituais. Posteriormente vários modelos de jogabilidade e histórias foram levantados, sendo que a aplicação destas ideias exigira softwares específicos como o Unity, o primeiro a ser instalado

por sua versatilidade em trabalhar com gráficos tanto em três dimensões quanto em
duas, uma vez que a equipe ainda não se decidira se mesclaria ambas as plataformas
ou se trabalharia somente a de duas dimensões.
Como a equipe estava mais propensa à última opção, não só pela familiaridade da maioria dos integrantes com esta, mas também porque a mesma se mostrou mais prática, o
jogo foi desenvolvido assim, mas agora em outro programa instalado, o RPG MAKER VX
Ace Lite.

Resultados e Discussão
Como resultado de uma buscar por uma parte gráfica leve para facilitar o funcionamento do jogo foram obtidos os seguintes personagens e uma ideia inicial para o terreno:

Figura 1: Modelos de personagens e representações alegóricas de elementos químicos.

Figura 2: Visão do mapa na primeira fase do jogo.
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Posteriormente, já em uso do software RPG MAKER VX Ace Lite, foi trabalhado o roteiro
sobre um gráfico padrão, simples e bastante utilizado ainda hoje mesmo após o refinamento do gráfico tridimensional. Obtendo-se o seguinte resultado na imagem:
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Conclusões
Os objetivos deste projeto almejavam o desenvolvimento de um jogo educacional empregando um software livre para ser aplicado em atividades de Educação Ambiental. As
ações do personagem principal estão envoltas em conhecimento à respeito de Química
juntamente com as narrações do mesmo, que explicam de modo científico o que o jogador deve fazer para resolver.
O jogo também se mostra acessível àqueles alunos ou professores que não tenham tanta
familiaridade com tecnologias semelhantes, sendo este outro objetivo alcançado, além
de ter seu conteúdo voltado ao Primeiro Ano do Ensino Médio, o que facilita direcionar
esta ferramenta para uma turma específica de alunos.
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Resumo
Atualmente uma das grandes discussões é melhorar a gestão dos combustíveis fósseis,
uma vez que, estes recursos naturais estão em rumo de extinção. O sistema de alimentação mais utilizados em motores de pequeno porte utilizam carburadores para pulverizar combustível na câmara de combustão. Este sistema é menos eficiente no controle
da mistura ar-combustível, resultado em um maior consumo específico, e ainda uma
maior emissões de poluentes. O projeto propõe-se no desenvolvimento de um sistema
de injeção eletrônica para motores à combustão interna Ciclo-Otto de pequeno porte,
cujo objetivo é alcançar uma gestão mais eficiente em parâmetros como consumo de
combustível e emissões, maximizando o desempenho geral do motor sem alterar sua
estrutura básica. As análises do sistema de injeção eletrônica desenvolvido, servirá de
base para comparação sólida com o sistema carburado atual, visando um melhor rendimento geral de motores com esta configuração. Devido a versatilidade dos motores de
pequeno porte, sua utilização se tornou muito comum em várias áreas de atuação, porém, as inovações relativas à injeção de combustível nestes motores, não acompanhou
este mesmo avanço.
Palavras chaves: sistema de alimentação, motores, eficiência.

Uma das principais preocupações da nossa geração é o aumento gradual da temperatura da Terra, em outras palavras, o fenômeno chamado aquecimento global. Devido
ao aumento constante da frota de veículos automotores, que segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) em 2010 a frota de veículos cresceu 119%
em dez anos no Brasil, contabilizando 64.817 milhões de veículos registrados. Estes número de veículos vem aumentando gradativamente fazendo-se necessário a criação de
tecnologias que visam diminuir esta emissão de poluentes. Apesar do grande avanço
na otimização dos sistema de alimentações eletrônicos de combustíveis, os motores a
combustão de pequeno porte ainda utilizam sistemas carburados, seja por questões de
custos, ou ainda por serem utilizados geralmente em ciclos de trabalhos severos que
demandam sucessivas manutenções. Apesar de ter sofridos modificações, este tipo de
alimentação de combustível não conseguiu reduzir significativamente as emissões de
poluentes e consumo, sendo substituído pela injeção eletrônica. O sistema de injeção
eletrônica de combustível tem como função dosar a quantidade de combustível necessário, de acordo com as condições de operação que o motor está sendo submetido. Os
parâmetros necessários para o correto funcionamento do sistema são obtido através de
um conjunto de sensores que enviam sinais que são interpretados pelo módulo controlador (ECU), que por sua vez executa o processamento de dados, determinando assim a

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Introdução

293

quantidade correta de combustível a ser misturada com o ar durante a admissão. O projeto visa proporcionar um melhor rendimento geral do motor, destacando-se seu menor
consumo de combustível e menores emissões de poluentes, através do desenvolvimento
de novas estratégias de controle e métodos de preparação da mistura ar-combustível,
proporcionando desta forma reduções significativas nos índices do gases tóxicos naturalmente emitidos por este tipo de motor.

Metodologia
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Durante a realização do projeto proposto, foi realizado um amplo estudo de teorias
já estabelecidas, relacionados a sistemas de propulsão veicular, eletroeletrônica automotiva e sistemas de alimentação de combustível. Após a conclusão da fase inicial do
projeto, foram iniciados os estudos e testes para a definição dos componentes a serem
utilizados para a conversão do propulsor para o sistema proposto, dividindo-se principalmente em estudo da motorização ser utilizada, módulo de controle de injeção (ECU),
sensores e atuadores. O propulsor de pequeno porte utilizado na implantação do sistema de injeção eletrônica está alocado no Laboratório de Mecânica Automotiva – IFMA
Monte Castelo, e possui as seguintes características:
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Esta motorização foi escolhida por ser um motor estacionário com grande aplicação em
equipamentos como roçadeiras, motosserras e pulverizadores, e por possuir características como baixo consumo específico, torque nominal e potência nominal em médias
rotações, adequando-se assim ao propósito final do projeto, que consiste na aplicação
deste propulsor em um veículo de alta eficiência energética. O módulo de injeção é o
componente mais importante do sistema de injeção eletrônica, pois recebe todas as informações enviadas pelos sensores, analisando-as e comprando-as com os parâmetros
salvos em sua memória. A ECU utilizada no projeto é totalmente programável em tempo
real, permitindo assim a alteração de todos os mapas de injeção e ignição conforme a
necessidade do motor. Estes mapas podem ser configurados diretamente no módulo ou
através de software de computador, sendo possível o arquivamento de até 5 mapas para
diferentes condições de uso. A quantidade de combustível a ser injetada é determinada
pelo tempo em que o eletroinjetor se mantem aberto em cada ciclo de rotação. Para a
regulagem do motor utiliza-se como dado base a carga requerida a motor (aceleração
ou vácuo/ pressão no coletor de admissão), desta forma é possível formar uma tabela
com valores de referência que serão posteriormente corrigidos para determinação do
tempo correto de acionamento do eletroinjetor.

Figura 1 e 2: Módulo de controle programável (ECU) e mapa 3D gerado para

controle de injeção

Para aferição do vácuo gerado no coletor de admissão durante a fase de aspiraçãofoi
utilizado o sensor MAP já integrado ao módulo de controle. Com o motor em funcionamento e sendo submetido a carga total, forma-se um vácuo, assim o sensor indica
uma pressão menor que a atmosférica. De acordo com a estratégia utilizada pela ECU,
o sensor informa a pressão no coletor de admissão, possibilitando o cálculo da densidade do ar aspirado pelo cilindro ou, até mesmo, o avanço na ignição. Além de calcular a

quantidade exata de combustível a ser injetada, o módulo deve também estabelecer o
momento certo para o acionamento do eletroinjetor. Segundo Passarini (2008), o sensor
de rotação tem por finalidade gerar o sinal de rotação do motor e a posição da árvores
de manivelas. Com a finalidade de utilizar a estrutura já existente no propulsor, foi utilizado um sensor Hall magnético. A cada rotação do eixo de manivela, o imã presente
no propulsor, passa uma vez pelo sensor de rotação, enviando assim um sinal ao módulo de controle, indicando assim a posição do pistão, para posteriormente realizar o
cálculo do momento correto para injeção e ignição na câmara de combustão. O Corpo
de borboleta é a peça onde se aloca a borboleta de controle de admissão, podendo ainda alojar outros sensores e atuadores como o eletroinjetor. Sua função básica, assim
como o coletor de admissão, é facilitar a mistura do ar aspirado na admissão
eo
combustível injetado pelo eletroinjetor, formando assim uma mistura estequiométrica.
No corpo de borboleta está conectado o sensor TPS, que informa a carga de aceleração
exercida pelo usuário, através do ângulo de ativação da borboleta, e ainda o bico injetor.
Este ultimo componente é responsável por dosar a quantidade de combustível a ser direcionada a camarade combustão do motor. Ao calcular o tempo de abertura correto de
injeção de combustível, o módulo de controle manda um pulso para o bico injetor que
aciona a válvula solenoide, que por sua vez dá passagem ao combustível pressurizado.
O bico injetor deve ainda possuir uma geometria de saída que favoreça a separação do
jato gerado e partículas menores (atomização), uma vez que, apenas vapor de gasolina
é necessário para a combustão completa na câmara.

Resultado e discussões
O bico injetor tem como função fornecer combustível em quantidade suficiente para o
funcionamento do motor, desta forma, ao receber o sinal de comando proveniente da
ECU. Para se determinar um bico injetor com a vazão mais próxima do ideal, deve-se
dimensionar a vazão ideal, tomando-se como base a cilindrada do propulsor. O dimensionamento ideal para o injetor é determinado por:

Substituindo (3) em (2) temos:

O motor utilizado, por possuir sistema de alimentação convencional, necessita sofrer
algumas adaptações quanto ao alojamento de sensores e atuadores. Uma destas adaptações é a substituição do carburador por corpo de aceleração (TBI). Este componente foi
projetado para favorecer o escoamento da mistura pela válvula de admissão, além de
propiciar a pressão adequada no coletor de admissão e alojar o sensor TPS. Foi escolhido para a conversão do sistema o corpo proveniente da Ecotrons, uma vez que o mesmo
por apresentar dimensões compatíveis, além de propiciar uma melhor atomização do
combustível, minimizando o acúmulo de partículas nas paredes do corpo de aceleração
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Com: HP = Potência máxima do motor; K = utiliza-se 4,6 para motores naturalmente
aspirados; c = número de cilindros; CT = ciclo de trabalho. Utilizando os dados do propulsor a ser utilizado, temos que:

295

Figura 3: Corpo de aceleração.
O ciclo de trabalho é um dos parâmetros de maior importância para uma melhor atomização do combustível injetado, porém no modelo proposto apenas a pressão proveniente da linha de combustível pode ser modificada. Desta forma podemos aumentar ou
diminuir a velocidade de escoamento. Aumentando-se a velocidade, aumenta-se proporcionalmente a massa injetada e vice versa. Levando- se o ciclo de trabalho do motor
a 80%, podemos então relacionar o ciclo de trabalho com a atomização do combustível:
Gráfico 1: Relação entre Ciclo de Trabalho e atomização.

Algumas adaptações foram necessárias para a instalação dos sensores e atuadores necessários no propulsor, além de preparar o mesmo para a adaptação de um sistema de
transmissão, a fim de propiciar a construção de um sistema motriz completo.

Conclusão
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Com a grande necessidade de se minimizar os danos ao meio ambiente, vê-se necessário
o estudo de novas tecnologias no uso de combustíveis fósseis, desta forma este trabalho
provou-se de extrema importância no estudo, em uma área ainda pouco explorada, porém ainda mostrou uma grande necessidade e o atraso tecnológico nacional no desenvolvimento de produtos relacionados a injeção eletrônica em motores de pequeno porte.
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Resumo
O presente texto apresenta todas as atividades desenvolvidas na pesquisa de iniciação
científica “Sequências de recorrências no 1º ano do Ensino Médio com auxílio da linguagem de programação BASIC”, financiada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão e realizada no período de setembro/2014 a julho/2015. O
objetivo desta pesquisa é apresentar uma proposta de ensino de sequências de recorrências como ferramenta de modelagem de problemas de regularidade, com o auxílio
da linguagem de programação BASIC, no 1º ano do Ensino Médio. A modelagem matemática e a resolução de problemas em sala de aula são citadas como instrumentos de
suma importância para a introdução da contextualização no raciocínio matemático do
aluno. A linguagem de programação é abordada aqui como um modo de consolidação
da aprendizagem sobre sequências de recorrências, evidenciando a importância do raciocínio recursivo. Finalmente, o trabalho mostra partes da prática que foi efetuada
em campo, mostrando que pode ser aplicado em sala de aula como uma ferramenta de
aprendizagem.
Palavras-chave: modelagem matemática; resolução de problemas; raciocínio recursivo; ferramenta de aprendizagem.

A Matemática, como todas as áreas de conhecimento, possui uma variedade de teorias
que enriquecem o nosso intelecto acerca da realidade em que vivemos, em que no Ensino Médio, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), deve “[...] estruturar
o pensamento e o raciocínio dedutivo, [como] também desempenha[r] um papel instrumental, pois é uma ferramenta que serve para a vida cotidiana e para muitas tarefas
específicas em quase todas as atividades humanas.” (BRASIL, 2002, p. 40).
E um dos assuntos que é ministrado em Matemática no Ensino Médio são as sequências
numéricas (progressões aritméticas – PA’s e progressões geométricas – PG’s), que possuem inúmeras aplicações cotidianas, o que muitas vezes são subestimadas, sendo que
não são suficientes para o entendimento de vários fenômenos, mas não desprezíveis.
Para isso, é importantíssima a abordagem de um assunto que é excluído dos currículos
do Ensino Médio: as sequências de recorrências.
No entanto, só a abordagem matemática das sequências de recorrências não é suficiente para termos o entendimento dos resultados. Para isso, surge a abordagem computacional como uma ferramenta importante para a aprendizagem.
Com base no que já foi abordado, temos as seguintes problemáticas para o direcionamento dos estudos desta pesquisa: No momento em que o professor limita o estudo de
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sequências numéricas a PA’s e PG’s, ele também limita a capacidade de observação de
padrões do aluno? De que forma a linguagem de programação pode contribuir para a
aprendizagem de sequências? Uma proposta didática que insere sequências de recorrências como mais uma ferramenta de modelagem de alguns padrões matemáticos no
1º ano do Ensino Médio é viável?
Essas indagações precisam ser realizadas, pois a Matemática necessita ser ensinada
por meio da interligação correta de seus objetos de estudo (fórmulas algébricas, formas
geométricas, relações de igualdade, etc.) para a efetivação da aprendizagem.
Por isso, este texto tem como objetivo geral, de acordo com o projeto de pesquisa, apresentar uma proposta de ensino de sequências de recorrências como ferramenta de modelagem de problemas de regularidade, com o auxílio da linguagem de programação
BASIC, no 1º ano do Ensino Médio. A partir deste objetivo geral, temos os desdobramentos da pesquisa proporcionados pelos seguintes objetivos específicos, também retirados
do projeto: compreender a importância dos padrões na Matemática; agregar as sequências de recorrências ao seu rol de ferramentas matemáticas; discutir e aplicar modelagem matemática a problemas do 1º ano do Ensino Médio; desenvolver programas em
linguagem BASIC; aplicar o conceito de recorrência como ferramenta na programação
em BASIC; e elaborar uma proposta de ensino de sequências de recorrências no 1º ano
do Ensino Médio.

Metodologia
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A pesquisa foi realizada em sete etapas. A primeira etapa consistiu em um levantamento bibliográfico da fundamentação teórica sobre a sua temática. Logo após, foi realizada a segunda etapa, uma pesquisa exploratória específica em Matemática, fazendo um
estudo sistemático sobre sequências de recorrências. Depois, efetuou-se a sistemática
de estudo sobre a linguagem de programação BASIC como a terceira etapa. Na sequência, ocorreu na quarta etapa a redação do relatório parcial a partir das compreensões
feitas por meio do desenvolvimento das três etapas anteriores. Dando continuidade na
evolução, a quinta etapa correspondeu à pesquisa de campo com intervenção em sala
de aula. A intervenção foi realizada na turma 102 do Curso de Técnico em Informática
Integrado com o Ensino Médio do IFMA – Campus São Luís Monte Castelo, de maio a
julho de 2015.
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Depois de algumas alterações efetuadas em relação ao projeto de pesquisa, foram realizadas as seguintes atividades durante a intervenção: primeiramente, aplicou-se uma
avaliação de diagnóstico em toda a turma sobre conhecimentos básicos de Matemática;
logo após, apresentou-se os conteúdos referentes às PA’s e PG’s, mostrando e discutindo
com os alunos problemas sobre estes assuntos; depois, realizou-se a primeira atividade
de verificação de aprendizagem com o objetivo de avaliar o que foi aprendido pelos alunos; dando prosseguimento, foi ministrada a evolução didática sobre as sequências de
recorrências, em que foram abordados alguns padrões de comportamento numéricos,
algébricos, geométricos, etc.; depois, foi ministrado um curso introdutório de linguagem de programação em BASIC; e, como encerramento das atividades em sala de aula,
houve a segunda atividade de verificação de aprendizagem sobre recorrências e sobre
a aplicação em programação.
Encerrada a intervenção, realizou-se a análise, interpretação e comparação entre as
respostas dadas pelos alunos durante a primeira atividade de verificação de aprendizagem e as respostas da segunda atividade, consistindo na sexta etapa. Finalizando as

atividades da pesquisa, tivemos a sétima etapa, a redação do relatório final a partir das
compreensões realizadas em todas as etapas anteriores.

Resultados e Discussão
Atualmente, possuímos vários aspectos cotidianos em que se nota a presença da Matemática: as contas de energia, as taxas de juros, os saldos de contas bancárias, etc. Ou
seja, praticamente tudo na nossa vida é cercada de números. Porém, no atual contexto
educacional, encontramos ainda livros didáticos que oferecem fórmulas de forma pronta e acabada, sem citar quais as suas utilidades cotidianas, além da fragmentação dos
conteúdos e do papel passivo do aluno em sala de aula.
Para tentar sanar esse cenário, possuem inúmeras metodologias de ensino, entre as
quais está a resolução de problemas, que promove “[...] [a] construção de conhecimento
matemático a partir da observação e percepção de padrões, especialmente se considerada como metodologia de ensino, ou seja, se o problema for proposto como gerador de
novos conceitos e conteúdos matemáticos.” (ONUCHIC; ALLEVATO, 2011, p. 90), em que
favorece, entre outras características, o reconhecimento de padrões.
Mas também não se pode aprender Matemática por si só, mas sim aprendê-la em conjunto com outros domínios científicos a fim de que se tenha raciocínio crítico e contextualização adequada dentro da sociedade.
Para isso, a modelagem matemática é vista “[...] como um dos possíveis caminhos de
uma nova forma de estabelecer, nos espaços escolares, a inserção da maneira de pensar
as relações dos conhecimentos matemáticos e a sociedade mais participativa e democrática” (CALDEIRA, 2009, p. 33), como também propicia uma melhor visão formativa
para os professores em licenciatura, trazendo uma abordagem sociocrítica da Matemática. No entanto, a modelagem matemática, como também a resolução de problemas,
não deve ser efetivada sem planejamento, necessitando-se ter um plano de ação quanto
às medidas a serem aplicadas em sala de aula.

Para auxiliar no entendimento dessas sequências, temos a abordagem computacional
que favorece o “[...] desenvolvimento de habilidades e procedimentos com os quais o indivíduo possa se reconhecer e se orientar nesse mundo do conhecimento em constante
movimento.” (BRASIL, 2002, p. 41), em que a linguagem de programação configura-se
como uma de suas aplicações.
Dentre as linguagens de programação, tem-se a BASIC, criada em 1964 nos Estados Unidos, possuindo várias razões para ser utilizada, entre as quais estão: domínio público,
fácil utilização, download gratuito, comandos simples, introdução no estudo sobre linguagens de programação, etc.
Durante a intervenção em sala de aula, foram realizadas duas atividades de verificação
de aprendizagem. Um total de 14 alunos realizou a primeira atividade de verificação
de aprendizagem em 12 de junho, do universo de 30 alunos pertencentes à turma 102.
Esta atividade foi constituída de 5 questões-problema de múltipla escolha versando o
conteúdo de PA’s e PG’s.
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Como consequência, um dos assuntos em que se pode aplicar tanto a resolução de problemas quanto a modelagem matemática são as sequências de recorrências, “[...] definidas
recursivamente [...], ou seja, por intermédio de uma carga [de números] que permite calcular qualquer termo em função do(s) antecessor(es) imediato(s)” (LIMA et al., 2006, p. 67).
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Já, na segunda atividade, apenas 3 alunos fizeram em 10 de julho, em que essa redução
drástica foi motivada pela grande quantidade de alunos viajarem durante o período
das férias escolares. Essa atividade foi constituída de 8 questões, sendo 5 de múltipla
escolha e 3 de caráter discursivo, que versaram sobre o conteúdo de sequências de recorrências, as suas aplicações na linguagem de programação BASIC e os pontos de vista
dos alunos perante o atrelamento entre a programação e a Matemática. As questões de
múltipla escolha permitiam anotações e rascunhos dos alunos em suas respostas, para
observarmos o raciocínio.
Abaixo está a Tabela 1 que dispõe os dados estatísticos referentes à porcentagem média
de alunos que acertaram ou não em cada uma das questões de múltipla escolha nas
duas atividades.
Tabela 1: Análise percentual média das respostas dos alunos da turma 102 nas duas
atividades de verificação de aprendizagem
Porcentagem média (%)

Acertos
Erros
Total

1ª atividade de verificação de
aprendizagem
38,57
61,43
100,00

2ª atividade de verificação de
aprendizagem
73,33
26,67
100,00

Fonte: atividades de verificação de aprendizagem.
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Como ilustração, vamos agora mostrar uma questão da segunda atividade de aprendizagem, que aborda uma aplicação das sequências de recorrências na linguagem de programação, além da resposta dada por um aluno que chamaremos de Aluno A, conforme
a Figura 1.
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Figura 1: Questão da 2ª atividade de verificação de aprendizagem e resposta feita
pelo Aluno A.
Fonte: 2ª atividade de verificação de aprendizagem.
A questão é referente à utilização da linguagem de programação na elaboração de uma
sequência, em que foi perguntada a exibição dos cinco primeiros termos e afirmar qual
a sequência que está colocada no programa em BASIC.
Todos os alunos participantes da 2ª atividade de verificação de aprendizagem responderam corretamente a sequência que foi exibida, a sequência de Fibonacci. Pela figura
acima, observamos várias funções que o Aluno A utilizou na linguagem BASIC, como
recursos de cores, localização da tela, destaque nas respostas do programa, etc., revelando outras formas de utilizar a linguagem de programação como forma de assimilar
os conteúdos referentes às recorrências.

Conclusão
Por meio da análise das respostas feitas pelos alunos com base na amostragem, constata-se uma evolução nas respostas da segunda atividade em relação às da primeira
quanto ao raciocínio lógico e às manipulações algébricas e geométricas na resolução
dos problemas propostos.
Além disso, é interessante o processo de socialização durante as aulas (processo decorrente durante a intervenção em classe), como também o caráter construtivo do erro,
mostrando que as aulas devem ser interativas, participativas e democráticas quanto às
participações dos alunos proporcionando, assim, a importância dos discentes dentro do
processo de ensino-aprendizagem.
Portanto, o processo de entendimento das sequências de recorrências através da linguagem de programação em sala de aula é possível e representa uma de várias possibilidades de estabelecer “[...] conjecturas, [promover] a busca de regularidades, a generalização de padrões, a capacidade de argumentação, elementos fundamentais para o
processo de formalização do conhecimento matemático [...]” (BRASIL, 2002, p. 41-42),
configurando, assim, uma nova forma de ver a Matemática como uma disciplina que
contribui para a formação do aluno, tanto crítica quanto profissional.
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Resumo
A prensagem isostática é uma etapa imprescindível na conformação de materiais pulverulentos, tanto em tecnologia cerâmica como em metalurgia do pó. Esta técnica apresenta grandes vantagens quando comparada a prensagem uniaxial, por gerar compactos de maior densidade e uniformidade, o que reduz as tensões no compacto, que podem
provocar defeitos no material após tratamento térmico. No entanto, a escassez de prensas isostáticas laboratoriais no mercado nacional, bem como, o elevado custo destas no
exterior (R$ 101.735,29) justificam a construção deste equipamento (prensa de pequeno porte) utilizando materiais de fabricação nacional. Neste artigo apresentam-se as
etapas realizadas para que um protóripo de prensa isotática fosse deselvolvido, assim
como os resultados obtidos. Este trabalho tem como objetivo principal a construção de
um protótipo de prensa isostática para laboratório com a capacidade de até 200 MPa
de pressão interna. Neste artigo serão omitidas as etapas de dimensionamento analítico e numérico, dando maior enfoque as etapas de análise de mercado, definição dos
possíveis modelos para construção do equipamento, escolha do modelo vencedor com
seus melhoramentos de design e projeto do protótipo final. Tal equipamento possui um
sistema de levantamento de tampa e sistema de lacre do tipo Trevo-de-Quatro-Folhas
nunca antes utilizados para esta aplicação, o que permitiu o depósito de um pedido de
patente deste produto.
Palavras-chave: Prensa Isostática; Cilindro de Pressão; Projeto de Máquinas.

Materiais de alta densidade e resistência mecânica são usados extensivamente na indústria, sendo estas características interessantes não apenas em aplicações estruturais,
mas também, por influenciarem fortemente as propriedades térmicas e elétricas do
material (MARTINS et al., 2012). Sendo assim, diversas técnicas de densificação de materiais são utilizadas com a finalidade de alcançar tais requisitos.
Uma dessas técnicas é a prensagem uniaxial, técnica de conformação de peças mais empregada no processamento de materiais cerâmicos (ou outros materiais). A prensagem
uniaxial consiste na compactação de um material em pó, de massa aglomerada contida
em uma cavidade rígida, mediante a aplicação de pressão em apenas uma direção axial
através de uma ou vários punções rígidos. Essa técnica tem como principais limitações
o fato da densidade não ser uniformemente distribuída ao longo da amostra, o que gera
tensões internas nos compactos, e só ser capaz de gerar densidades de até 73% da densidade teórica (SHAH et al., 2015), valor este insuficiente para a maioria das aplicações
práticas de diversos materiais.
A prensagem isostática, por outro lado, consiste em uma câmara cilíndrica de aço preen-
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chida com um fluido aproximadamente incompressível (sendo comumente utilizado
água, óleo hidráulico ou glicerina). A amostra, já em forma de compacto, é imersa no
fluido a ser comprimido estando envolta por um molde polimérico (wet-bag). O molde
tem como finalidade impedir que a amostra fique em contato direto com o fluido. A
pressão (na faixa de 200 a 400MPa) é aplicada ao fluido através de bombas, êmbolos ou
outros mecanismos. O fluido, por sua vez, transmite a pressão para o molde polimérico
igualmente em todas as direções, consequentemente comprimindo a amostra de forma
uniforme (FORTULAN et al., 2014).
A uniformidade na distribuição da pressão, por toda a amostra, permite obter compactos de elevada densidade à verde, até 25% maiores que as obtidas por prensagem
uniaxial. Isso melhora a sinterização dos materiais a alta temperatura (compactos sem
defeitos), fazendo da prensagem isostática uma técnica indispensável para a fabricação de materiais avançados. No entanto, as prensas isostáticas disponíveis no mercado
também apresentam alguns inconvenientes, como ser de médio ou grande porte, o que
requer coleta de grande quantidade de material para que a operação de prensagem
possa ser realizada; bem como a necessidade de espaço amplo para sua instalação, nem
sempre disponível em laboratórios de pesquisa. Além disso, os poucos modelos de pequeno porte disponíveis no mercado são fabricadas no exterior, sendo comercializadas
por preços exorbitantes (na faixa de R$43.000,00 a R$102.000,00).
Objetiva-sa solucionar tais problemas com o desenvolvimento de um protótipo de prensa isostática para laboratório com a capacidade de atingir até 200 MPa de pressão interna utilizando materiais de fabricação nacional. Neste artigo serão omitidas as etapas de
dimensionamento analítico e numérico, dando maior enfoque as etapas de análise de
mercado, definição dos possíveis modelos para construção do equipamento, escolha do
modelo vencedor com seus melhoramentos de design e projeto do protótipo final.
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De forma paralela aos estudos do software ANSYS – Mechanical APDL Product e SolidWorks, fez-se um estudo detalhado de quatro prensas isostáticas de pequeno porte
disponíveis no mercado que foram considerados de maior relevância para a realização
deste trabalho. Foi feita a análise Estrutural (listagem das partes do equipamento), Funcional (estudo do funcionamento da prensa), de Uso (estudo da operação do equipamento), e Morfológica (vantagens e desvantagens estéticas e formais) destes produtos. Tais
análises possibilitaram a definição das características que o produto final deve possuir
para que os objetivos deste trabalho sejam alcançados, sendo definidos três possíveis
modelos para a construção da prensa isostática a partir dos resultados das análises.
Dentre estes, foi escolhido o modelo vencedor, sendo este modelado em 3D utilizando o
software SolidWorks 2012 Edition.
Para o dimensionamento da câmara isostática e estudo da distribuição das tensões no
vaso (radial, longitudinal e axial), foram realizados cálculos analíticos (aplicados a cilindro de pressão de paredes espessa submetido a pressão interna) e simulações de
elementos finitos levando em conta as dimensões externas e internas da câmara, bem
como a pressão interna máxima de 200 MPa (pressão de operação máxima). Estas simulações foram realizadas utilizando o software ANSYS – Mechanical APDL Product.
Fez-se também teste com uma prensa isostática comercial adquirida previamente pelo
Instituto Federal do Maranhão. Tal teste consistiu na aplicação de pressão na câmara
isostática comercial até a pressão limite da prensa hidráulica disponível em laborató-

rio. Em seguida foram analisadas as vantagens e os pontos de falhas deste produto. Tais
observações, realizadas no teste do modelo real, foram analisadas com o objetivo de
implantar as melhorias necessárias no modelo dimensionado previamente. O modelo
final foi desenvolvido a partir do modelo vencedor, após processo de redimensionamento (por métodos numéricos e analíticos) e reavaliação do material a ser utilizado
para a construção do produto. Nesta etapa foram realizados novos desenhos do equipamento utilizando o software SolidWorks 2012 Edition.

Resultados e Discussão
A cada componente das prensas isostáticas comerciais, foi atribuída uma função que é a
atividade desempenhada pelo produto. Tais funções foram então ordenadas de acordo
com sua importância, utilizando o diagrama de Mudge. O Diagrama de Mudge consiste
na comparação dois a dois das funções, selecionando qual a de maior importância e
qual a intensidade desta importância (NICKEL et al., 2010). Este procedimento facilitou
a definição das características que devem ser buscadas com maior ênfase no desenvolvimento dos modelos propostos neste trabalho.
Três modelos de prensa isostática laboratorial foram desenvolvidos baseado nas funções
hierarquizadas anteriormente. Estes modelos foram analisados, sendo o modelo “Cilindro de Tampa Rosqueada” (Figura 1) escolhido para ser desenvolvido e dimensionado.

Figura 1: a) Cilindro de Tampa Rosqueada e detalhes de furos b) na base e c) tampa
Tal modelo tem como vantagens a fácil automação do sistema, a não exigência de usinagem de alta precisão e de grande complexidade, e a existência do furo na tampa para
saída de ar. No entanto, tem como desvantagem a necessidade de furos na base do vaso
para conexões com a bomba através de mangueiras.

Figura 2: Primeira Proposta de Vaso de Pressão
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Este modelo consiste de um cilindro de aço aberto em uma das extremidades e com um
furo na parte inferior para a conexão de uma bomba manual ou automática, através de
tubulações de alta pressão. A tampa mostrada na Figura 1 é rosqueada internamente e,
tem uma haste, também rosqueada, conectada ao seu topo. Esta haste está presa a uma
barra de aço, que serve como guia, com o objetivo de garantir o alinhamento da tampa
com o cilindro e facilitar o levantamento da mesma, já que, o operador não terá que
carregar o peso da tampa para abrir o vaso.
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O modelo escolhido foi então desenvolvido resultado no apresentado na Figura 2, sendo
este projetado para uma prenssão interna de 300MPa. Durante o desenvolvimento da
prensa notou-se que diversos melhoramentos deveriam ser feitos tais como o melhoramento do sistema de lacre (trocando tampa rosqueada por um sistema de engate rápido), sistema de locomoção do vaso de pressão (sendo este fixada a um carrinho adaptado), ajuste da altura de operação, escolha de novo material (trocando aço AISI 4340 por
AISI 4140) e modificação da pressão interna de projeto (máx. de 200 MPa).
Fez-se também teste e análise por métodos numéricos de uma prensa comercial adiquirido pelo IFMA. Desta análise, conclui-se que a rosca a ser utilizada deve ser do tipo HP
para prevenir vazamentos, e que a vedação deve ser feita de material flexível, porém
forte, para impedir a saída do fluido sem sofrer deformações irreversíveis. Também se
observou que o uso de êmbolos deve ser evitado para que o equipamento tenha maior
durabilidade.

Figura 3: Vista em perspectiva da Prensa Isostática em bancada móvel.
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Baseado nas observações do desenvolmento da primeira proposta de prensa e do teste
do modelo comercial, um novo modelo foi desenvolvido sendo este apresentado na Figura 3. A Prensa Isostática Laboratorial, a ser submetida a 200 MPa de pressão interna,
é constituída de um Vaso Cilíndrico fechado na extremidade inferior e com Tampa do
Vaso na extremidade superior. A Tampa do Vaso possui lacre rotativo do tipo Trevode-quatro-folhas, com fechamento da tampa no sentido horário. Tal lacre consiste de
abas com superfície superior inclinada sendo fixadas em depressões usinadas na face
interna do vaso cilíndrico.
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O sistema de suspenção da tampa utiliza 3 apoios com haste Mola Gás. Tais hastes são conectadas em uma extremidade à Cinta, e na outra extremidade ao topo do carrinho através dos Suportes da Mola Gás. A cinta é presa ao redor da tampa sendo fixada através de
uma alça de fixação que aperta a cinta ao redor da tampa de forma a impedir movimento horizontal e vertical independente entre estas partes, porém folgada suficiente para
permitir rotação da tampa no eixo vertical em relação à cinta. A prensa, em sua totalidade é fixada a uma bancada móvel, o que permite o fácil deslocamento do equipamento.
O preço final do produto incluindo gastos com usinagem (do vaso de pressão, tampa e
carrinho), sistema hidráulico e bomba manual foi R$27.875,61. Este valor está acima
do planejado devido à desvalorização recente da moeda brasileira e da indisponibilidade de componentes para altas pressões em empresas brasileiras. Apesar disto, o
equipamento proposto ainda se apresenta de menor custo que a maioria dos produtos
encontrados no mercado. Logo, a fabricação deste equipamento é justificada devido ao
seu preço e pelas inúmeras vantagens técnicas que o equipamento apresenta (sistema
de levantamento de tampa, sistema de lacre e carrinho de transporte do equipamento).

Conclusão
O protótipo final de prensa isostática apresenta grande segurança teórica e sua praticidade e usabilidade são consideravelmente maiores, quando comparada aos modelos
disponíveis no mercado. Esta pode ser fabricada por um custo menor que a maioria dos
produtos presentes no mercado. Sendo assim, a compra do equipamento proposto neste
trabalho é justificada devido à praticidade, durabilidade e usabilidade do equipamento.
Tais vantagens são obtidas devido ao uso de bancada móvel, sistema de lacre do tipo
Trevo-de-Quatro-Folhas e suspenção de tampa por Mola Gás, sendo estes os maiores
diferenciais do equipamento. Devido a estes diferenciais, este produto gerou um depósito de pedido de patente de invenção intitulada “Prensa Isostática e Bancada Móvel de
Prensa Isostática” com número BR 10 2015 031419 1.
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RESUMO
No ambiente laboral o trabalhador pode se expor a diversos tipos de riscos que se não
controlados poderão ocasionar doenças ocupacionais. As patologias ergonômicas relacionadas ao sistema músculo esquelético, conhecidas como Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (Dort), representam o principal grupo de agravos à saúde entre as doenças ocupacionais em nosso país.
Muitas organizações, incluindo o ambiente escolar, não oferecem condições ergonômicas adequadas, que estejam em conformidade com a legislação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Estudos mostram que os professores estão entre os profissionais
mais acometidos aos sintomas osteomusculares alcançando cerca de 93,0%, devido às
condições inadequadas de trabalho e ao acúmulo de exigências, gerando tensões sobre
à saúde dos docentes. Diante disso realizamos uma análise das situações e condições ergonômicas no trabalho de professores através de um estudo observacional descritivo do
tipo transversal com os professores do quadro permanente do campus São Luís Monte
Castelo. Para verificar sintomas osteomusculares nos professores aplicamos a versão
brasileira do Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO), e questões
sobre satisfação no trabalho foram fundamentadas no Occupational Stress Indicator
(OSI). O resultado da pesquisa poderá subsidiar os investimentos da reitoria do IFMA,
no que concerne a saúde, melhorias nas condições e meio ambiente de trabalho, bem
como nas ações que assegurem maior satisfação e qualidade de vida ao professor.
Palavras-chaves: Saúde Ocupacional; Ambiente Laboral; Distúrbios Osteomusculares.

A dor relacionada ao trabalho é descrita desde a Antiguidade, mas o tema nem sempre
foi motivo de discussão ou preocupação, pois os maiores acometidos eram os servos e
não havia o costume de se preocupar com a saúde daqueles que estavam submetidos ao
trabalho. Apenas por ocasião da Revolução Industrial é que os trabalhadores começaram a adquirir importância socioeconômica e o seu adoecimento começou a ser objeto
de estudo por parte da ciência.
As LER/DORT são danos decorrentes da utilização excessiva, imposta ao sistema musculoesquelético. Os fatores que favorecem as suas ocorrências são múltiplos, constituindo
um conjunto complexo, isolados ou agrupados, que exercem seu efeito simultaneamente na gênese da doença, tendo como sintomas: a dor localizada, irradiada ou generalizada, desconforto, fadiga, sensação de peso, formigamento, parestesia, sensação de
diminuição de força, edema e enrijecimento articular.
Tais patologias devem ser eliminadas ou controladas com o objetivo de preservar a
saúde e integridade dos trabalhadores, conforme está previsto em vários ornamentos
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jurídicos – entre eles a Norma Regulamentadora 17 (NR-17) do Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE). Ergonomia que “visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores,
de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.”
(NR-17, parágrafo 17.1) (BRASIL, 1978). Em termos de seus objetivos a ergonomia busca
a segurança, satisfação e o bem estar dos trabalhadores no seu relacionamento com
sistemas produtivos (IIDA, 2002).

Metodologia
No período de setembro/2014 a agosto/2015 foi realizado um estudo observacional descritivo do tipo transversal com os professores do campus São Luís Monte Castelo. Foram
convidados a participar da pesquisa todos os professores do quadro permanente do
instituto em atividade regular à época da coleta de dados. Para a participação no estudo
os voluntários deveriam estar em atividade de ensino há pelo menos 12 meses antes do
início da coleta de dados. Não houve distinção de sexo nem idade.
Na etapa de coleta de dados foram aplicados questionários que abordaram dados relativos a condições de vida, condições de trabalho e características de saúde. Questões
sobre satisfação no trabalho foram fundamentadas no Occupacional Stress Indicator
(OSI) elaborado por Cooper (ROBERTSON et al 1990), traduzido e validado por Swan et
al (1993) e disponível em Martinez (2002).
Com o interesse de verificar a existência de queixas a dor, desconforto, inchaço, formigamento, perda da força muscular na realização das atividades laborais, o que pode
caracterizar sintomas osteomusculares foi aplicado à versão brasileira do Questionário
Nórdico de Sintomas Osteomusculares - QNSO (GRANDJEAN, 1998; DUL; WEERDMEESTER, 2004; IIDA, 2002; MÁSCULO, 2011). Verificamos ainda, a existência de queixas a dor
e desconforto não relacionados ao trabalho e a doenças ortopédicas e reumatológicas
autor referidas.
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As informações obtidas a partir dos instrumentos foram digitadas em planilha de dados
e os arquivos preparados para tratamento estatístico, no software SPSS 21.0. Os dados
obtidos, em todas as etapas de coleta de dados, foram submetidos à análise descritiva
(frequências, médias e desvios-padrão).

310

Resultados e Discussão
A população pesquisada foi composta por 143 professores sendo 50(35%) do sexo feminino e 93(65%) do sexo masculino, com idades entre 29 e 65 anos, com maior número
na faixa etária de 41 a 50 anos (33,5%) da amostra, média de 46,69 anos (d.p= 9,16 anos);
sendo a maioria com titulação de mestre (32,2%).
Quanto à responsabilidade dos professores quando estão em casa os participantes da
pesquisa relataram que: 46,2% não cuidam das crianças; 39,2% são responsáveis pela
limpeza, porém somente da menor parte; 43,4% não cozinham; 59,4% não lavam roupas e 72,7% não passam roupas. Em relação ao esforço físico na execução das tarefas
domésticas os professores classificaram suas atividades como leve (42%) ou moderada
(42%), (4,9%) dos professores classificaram suas atividades como pesada e (11,2%) dos
professores não executam tarefas domésticas.
Em relação às informações sobre sintomas osteomusculares 51% dos professores relataram ter apresentado nos últimos 12 meses algum tipo de dor ou desconforto que

acreditam estar relacionado com o trabalho como professor e 49% disseram que não
sentiram nenhuma dor ou desconforto.

Região
Anatômica
Pescoço 30,1% (43
professores)

Ombros
- 14% (20
professores)

Região
Dorsal 16,8% (24
professores)

Punhos/
mãos/dedos
- 20,3% (29
professores)

Informações por região anatômica - com
maior prevalência de sintomas
23,1% ambos os lados do corpo;
43,5% começaram a mais que 24 meses;
21,7% os sintomas aparecem com frequência;
14% classificam os sintomas como moderado;
17,5% se manifestou nos últimos 7 dias;
26,6% (38 professores) tiveram dias de
trabalho perdidos.
10,5% ambos os lados do corpo;
55% começaram até 12 meses;
14,7% os sintomas aparecem com frequência;
9,8% classificam os sintomas como moderado;
11,2% se manifesto nos últimos 7 dias;
16,8% (24 professores) tiveram dias de
trabalho perdidos.
14,7% ambos os lados do corpo;
58,4% começaram a mais que 24 meses;
17,5% os sintomas aparecem com frequência;
9,1% classificam os sintomas como moderado;
15,4% se manifestou nos últimos 7 dias;
20,3% (29 professores) tiveram dias de
trabalho perdidos.
51% dos professores pesquisados 18,2% ambos os lados do corpo;
afirmaram sentir dor ou
44,8% começaram até 12 meses ou a mais
desconforto nos últimos 12 meses. que 24 meses;
18,9% os sintomas aparecem com frequência;
13,3% classificam os sintomas como
moderado;
17,5% se manifestou nos últimos 7 dias;
24,5% (35 professores) tiveram dias de
trabalho perdidos.

Em 43,05% dos professores o fator que causou o problema dentre as atividades de trabalho foi à permanência na mesma postura por tempo prolongado; em 12,5% foi carregar
materiais (como mochilas, Datashow, equipamentos); em 11,1% foi utilizar o quadro;
em 6,9% foi o estresse e o uso do computador e 19,5% foi devido a outros fatores.
49,7% dos professores relataram terem apresentado nos últimos doze meses algum tipo
de dor ou desconforto não relacionado ao trabalho; 49% não apresentaram dor ou desconforto e 1,4% não informaram. Entre os fatores que causou o problema estão: 11,1%
dos professores devido à dores diversas (lombar, joelhos, rins); 9,7% devido à falta de
atividades físicas (sedentarismo); 8,3% devido à postura inadequado/por permanecer
na mesma posição por tempo prolongado; 6,9% devido ao sobrepeso e prática de exercícios de forma irregular; 5,5% devido ao estresse e problemas diversos (órgãos, pessoais)
e 46,1% devido a outros fatores.
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Quando nos referimos à satisfação no trabalho como professor, 115 professores (80,4%)
relataram sentir-se satisfeitos com o trabalho e somente 22 professores (15,4%) relatou
estarem insatisfeitos com seu trabalho, 6 professores (4,2%) dos entrevistados não responderam. Dos professores satisfeitos 32% foram devido às relações interpessoais; 19,6%
por gostar de exercer a profissão; 10% devido às oportunidades para elaboração de projetos e pesquisas; 5,2% devido ao crescimento acadêmico e 33,2% devido à outros fatores.
Em relação às causas da insatisfação no trabalho, observou-se que: 34,9% dos professores sentem-se insatisfeitos devido à falta de infraestrutura e de condições de trabalho
na instituição; 12,5% devido à falta de compromisso por parte de alguns alunos e de
colegas de trabalho; 11,8% devido à falta de disponibilidade de equipamentos e recursos para a execução do trabalho; 9,7% sentem-se insatisfeitos devido às más relações
interpessoais dentro da instituição; 9% devido à burocracia/lentidão na resolução de
problemas e nas solicitações de recursos; 9% proveniente da baixa remuneração; 7,6%
por causa da falta de reconhecimento e valorização pela sociedade e 5,5 % devido à falta
de apoio e incentivo da própria instituição.

Conclusão
As condições de trabalho, ou seja, as circunstâncias sob as quais os docentes mobilizam
as suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas para atingir os objetivos da produção
escolar podem gerar sobrecarga de suas funções psicofisiológicas. Por isso é necessário
tomar medidas para minimizar ou solucionar as principais causas de insatisfação no
trabalho, tais como:1)Melhoria da infraestrutura e condições de trabalho com a maior
disponibilidade de espaço e equipamentos para o desenvolvimento das atividades;2)
maior agilidade na resolução de problemas, colaboração e incentivo da instituição; 3)
atividades individuais e em grupos que auxiliem na integração social na instituição, eliminando o afastamento social e fortalecendo o trabalho em equipe; 4)ginástica laboral
que visa promover a saúde, valorizar a prática de atividades físicas como prevenção,
prevenindo LERs/DORTs e outras doenças ocupacionais, para melhorar o dia-a-dia do
funcionário e aliviar o estresse.
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Resumo
O presente projeto visa à avaliação dos recursos hídricos no estado do Maranhão, tomando por base a bacia hidrográfica como unidade de gestão. A escolha da Bacia hidrográfica como unidade de avaliação baseia-se nos parâmetros legais e na característica
desta unidade geográfica de relacionar os usos e ocupação do solo com a qualidade da
água. As atividades econômicas desenvolvidas na área de drenagem de cada bacia e as
características culturais da população envolvida influenciam diretamente nos vários
parâmetros de qualidade da água. No Brasil, a Agência Nacional de Águas gerencia o
Programa Nacional de Avaliação de Qualidade das Águas (PNQA). No Estado do Maranhão, a Rede Estadual de Qualidade da Água encontra-se em estágio de estabelecimento. Buscou-se, desenvolver atividades de coleta de amostras de água e determinação da
sarcosina, segundo produto de degradação do herbicida glifosato, por cromatografia de
íons. Os pontos de coleta foram estabelecidos no PNQA. Diversos parâmetros cromatográficos foram testados para a determinação deste composto, entretanto, não foi possível determiná-lo no modo positivo ou negativo, não sendo realizado o monitoramento
das águas superficiais com relação à presença dessa substância.
Palavras-chave: contaminação; herbicidas; degradação; bacias hidrográficas.

Ao se falar em escassez da água, é comum lembrarmos do ciclo em que ela se renova,
denominado ciclo da água, e considerá-la um bem infinito, ou seja, renovável. Entretanto, a grande quantidade de água existente no planeta não garante o fornecimento da
mesma a todos os seres na quantidade em que necessitam. Um dos principais fatores
que diminuem a disponibilidade de água de boa qualidade é o fato de estar distribuída
em maior quantidade na forma das águas salgadas de mares e oceanos. Apenas uma
pequena parcela se encontra como água potável, sendo que a maior parte desta está nas
geleiras ou abaixo da superfície formando os lençóis subterrâneos. O que agrava este
quadro de baixa disponibilidade é, ainda, o ritmo acelerado que a degradação ambiental vem tomando, acabando por transformar regiões prósperas em áreas com baixa produtividade econômica e ecológica, aumentando assim o problema de disponibilidade,
em termos quantitativos, de água (Maran de Oliveira & Amarante Jr., 2003a).
Não se pode falar simplesmente em diminuição da quantidade de água no mundo, devemos apontar, também, o grave problema da diminuição da disponibilidade de água
de boa qualidade. Uma vez que a oferta de água diminui, a sua qualidade pode se degradar por diversos fatores, como por exemplo, o aumento na concentração de sais, de
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substâncias tóxicas solúveis e contaminantes microbiológicos, entre outros (Maran de
Oliveira & Amarante Jr., 2003b).
Devido a este quadro de stress hídrico e contaminação dos mananciais, faz-se necessária a gestão deste recurso de forma a atender as necessidades de todos e a manutenção dos ecossistemas, garantindo os recursos naturais necessários às gerações futuras
(Oliveira & Amarante Junior, 2003a). A Lei n o 9433, de 08 de janeiro de 1997, instituiu
a Política Nacional de Recursos Hídricos, sendo o diploma legal específico mais importante atualmente no que tange aos recursos hídricos. Esta Lei regulamenta esse importante bem e riqueza, a fim de que seja utilizado aquilo que se possui e que se encontra
escasso para a maioria dos países de forma racional e adequada (Maran de Oliveira &
Amarante Jr., 2003b).
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A grande mudança trazida por esta Lei é a visão da água como um bem finito, dotado
de valor econômico, e como um bem público de uso comum, além da escolha da Bacia
Hidrográfica como objeto de estudo e gestão dos recursos hídricos, esta última afirmada
por Rocha et al. (2000), quando citam diversos trabalhos científicos que utilizam esta
abordagem para relacionar o uso e ocupação do solo com os impactos sofridos pelos
corpos aquáticos. Esta ocupação dentro do espaço morfo-fisiográfico denominado bacia hidrográfica, área de drenagem de um dado corpo d’água e unidade funcional (com
diversos processos e interações ecológicas) deve ocorrer de forma que todos tenham
acesso ao recurso natural de boa qualidade. Assim, a bacia hidrográfica envolve a rede
de drenagem, as populações locais, o uso dos recursos e os impactos das atividades humanas para o uso múltiplo por parte das gerações atual e futura (Brigante et al., 2002;
Reis et al., 2002). Este modelo é escolhido nas esferas científica e político-institucional,
constituindo-se a base para a Gestão dos Recursos Hídricos no novo cenário nacional
(Maran de Oliveira & Amarante Jr., 2003a; Maran de Oliveira & Amarante Jr., 2003b).
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Este modelo de gestão é mais eficiente, uma vez que é mais factível a aplicação de abordagem compatível ao desenvolvimento econômico e social com a devida proteção dos
ecossistemas naturais, sem perder de vista as interações com as esferas globais; é permitida a democratização das decisões, visto que estão representados, nos comitês, o
Poder Público, os usuários e a comunidade (Rocha et al., 2000). A eficiência ressaltada
no atual modelo de gestão é conseguida, uma vez que se baseia no gerenciamento descentralizado e na forma direta (integradora) de representação, em que os interessados
(União, Estados, Municípios e, principalmente, a coletividade) formam órgãos colegiados (Freitas, 2000). Freitas (2000) cita, ainda, como princípios básicos da gestão integrada de bacias o conhecimento do ambiente, o planejamento das intervenções na bacia
(considerando a ocupação dos solos), a participação dos usuários (como já mencionado)
e a implementação de mecanismos de financiamento das intervenções.
Com relação aos aspectos físicos e químicos das águas, diversos trabalhos vêm sendo
desenvolvidos ao longo dos anos, construindo-se informações sobre um grande número
de compostos naturais ou sintéticos que são inseridos nos solos e mananciais devido às
atividades humanas. Entretanto, a maioria dos estudos existentes foi desenvolvida nas
regiões temperadas do globo, sendo necessária a instalação de programas de investigação e monitoramento destes poluentes nas regiões tropicais. A dinâmica, os efeitos
e o destino de cada composto ou grupo de compostos que atingem o ambiente quer
acidentalmente quer deliberadamente, ou ainda como consequência de uma atividade
humana, deve ser estudada sob as condições físicas, químicas, biológicas e climáticas de
cada região, uma vez que são regidas por estes parâmetros (Brito et al., 2001; Magalhães
et al., 2002; Amarante Jr., 2002).

A Agência Nacional das Águas, ANA, coordena os trabalhos do Programa Nacional de
Avaliação da Qualidade das Águas, PNQA, em parceria com os órgãos gestores de cada
Unidade Federada. No Estado do Maranhão, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Recursos Naturais, SEMA, está em processo de criação da Rede Estadual de Qualidade
das Águas, da qual o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IFMA) é membro. Esta rede destinar-se-á à coleta e avaliação dos recursos hídricos
superficiais do Estado, sendo estabelecidos parâmetros mínimos de avaliação. Este projeto destina-se a análise dos mencionados parâmetros, bem como, adicionalmente, serão analisadas as contaminações por glifosato, o herbicida mais usado no mundo e no
Maranhão, bem como seu principal produto de degradação.

Metodologia

Figura 1: Localização dos pontos da rede estadual de qualidade de águas. Fonte: SEMA,
on line, 2013.
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Os duzentos e cinquenta e quatro pontos de coleta que compõe a Rede Estadual de Qualidade de Águas estão apresentados na Figura 1. Destes pontos, serão coletados e analisados, neste projeto apenas cinquenta (50) pontos serão incluídos, apresentados na
Tabela 1, tendo em vista que esta é a primeira ação de implementação deste sistema
de coleta. As amostras para determinação de Demanda bioquímica de oxigênio serão
incubadas no momento da coleta e acondicionadas em estufa portátil até transporte ao
laboratório, onde serão mantidas em estufa de bancada até a leitura após cinco dias de
incubação. O oxigênio dissolvido, a condutividade, o pH e a temperatura serão medidos
no campo com analisadores portáteis. As demais análises serão realizadas até 24 horas
após a coleta, mantendo-se as amostras sobre refrigeração.
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As amostras foram coletadas, armazenadas em recipiente de plástico e refrigeradas a 7ºC,
conservando sua temperatura ao longo da viagem por meio de caixa térmica e gelo até
que chegassem ao laboratório de cromatografia do Instituto Federal do Maranhão (IFMA).
A análise foi realizada empregando Cromatógrafo de Íons Dionex ICS3000-DUAL, Thermo Scientific, nas seguintes condições analíticas:
Negativo: coluna Termo Scientific IonPac AS19, 2x250 mm/ AG19 2x50 mm; vazão 0,35
ml/.min, temperatura de 30 oC; detector de condutividade com supressão auto-regererativa ASRS-300 (2 mm), 35 mA; volume de injeção de 10 μL com amostrador automático;
gradiente gerado in situ através de cartucho Thermo Scientific Sionex EGC-KOH III, sendo realizados testes para determinar o melhor gradiente de eluição.
O padrão de sarcosina empregado foi da marca Dr, EHRINSTORFER GmbH (Alemanha),
certificados para a análise (HPCL) e apresentam pureza de 97%, respectivamente. A
água utilizada no preparo das amostras e na fase móvel do cromatográfo é do tipo ultra
pura 18 (MOms) obtida em sistema de desionização da Methron.
Partindo dos compostos sólidos foram preparadas soluções de sarcosina com concentrações iguais a 100 mg/L (solução estoque). A partir dessas soluções, obtiveram-se, por
diluições sucessivas, as soluções que seriam utilizadas na construção da curva analítica
até obter uma faixa de concentração entre 0,1 e 10 mg.L-1. Todas as amostras foram
filtradas em filtro tipo milex de 25 mm, a fim de remover o material particulado em
suspensão. As amostras foram injetadas de forma direta e após a diluição de 10 vezes,
considerando-se que algumas amostras por serem coletadas próximas da foz dos rios
sofrem influência do mar e por isso podem apresentar picos muito elevados de alguns
ânions inorgânicos como cloreto.

Resultados e Discussão
Foram experimentados diferentes gradientes de eluição tanto no modo negativo como
positivo e não foi possível detectar a sarcosina no sistema cromatográfico testado.

Conclusões
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Os objetivos deste projeto eram determinar a sarcosina, segundo produto de degradação
do herbicida glifosato, em amostras de águas superficiais por cromatografia de íons. Foram preparadas soluções do padrão deste composto, dissolvendo-se o material sólido em
água com padrão de pureza cormatográfico. No entanto, embora tenham sido testadas
diferentes condições cromatográficas não foi possível determinar o composto estudado.
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Resumo
Este trabalho se volta para a utilização de lógica nebulosa com a intenção de aprimorar
sistemas de análise e predição de séries temporais. Os sistemas nebulosos se destacam
por lidar com a incerteza como um atributo inerente aos dados, ao usuário, e ao próprio
ambiente, sendo assim muito útil para modelagem de sistemas reais. Visamos utilizar
e testar uma variedade de algoritmos para melhorar o desempenho desses sistemas,
desempenhando métodos numéricos, para calcular com mais precisão e velocidade,
operadores nebulosos, melhorando a precisão e diminuindo o uso de recursos computacionais, algoritmos inteligentes para otimização, análise em tempo real, e métodos
“kernel-based”, que são amplamente utilizados por outros sistemas para a análise de
séries temporais.
Palavras-chave: Regressão numérica; logica difusa; modelagem.

Introdução
O estudo das séries temporais tem por objetivo identificar padrões e, na medida do
possível, prever o comportamento de determinado evento ao longo do tempo. [2,5] Na
engenharia, utilizamos destes conhecimentos e métodos para desenvolver sistemas que
possam atuar num ambiente de alta imprevisibilidade.

A combinação de séries temporais com sistemas nebulosos já tem tradição no meio acadêmico, pois ao utilizar boas predições, um sistema físico pode antecipar o fenômeno
e responder a ele com melhor precisão.[4] Nesta pesquisa nos voltamos ao aperfeiçoamento da interação dos meios estatísticos, que fundamentam as séries temporais e a
lógica nebulosa, que lida essencialmente com a incerteza dos eventos.

Metodologia
A metodologia adotada consiste no estudo da fundamentação teórica e matemática dos
modelos paramétricos e dos sistemas nebulosos, visando identificar características e
comportamentos passíveis de aperfeiçoamento, principalmente no que diz respeito à
aplicações em séries temporais voltadas para a engenharia.
Utiliza-se MATLAB como ferramenta principal de análise, pois embora perca em eficiência computacional, seu ambiente gráfico, toolbox, linguagem intuitiva e forte comunidade
tornam o desenvolvimento mais rápido, características essenciais para o aprendizado prático dos métodos abordados, bem como a implementação inicial de possíveis melhorias.
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Os sistemas nebulosos têm como característica mais notável, sua capacidade de adaptação e generalização, mesmo com pouco ou nenhum conhecimento interno das leis
que regem determinado fenômeno[1,4], podendo funcionar com excelente precisão e
adaptabilidade em aplicações que outras abordagens pouco podem ajudar.
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Após a implementação inicial, testes e análise dos resultados obtidos, direcionamos os
esforços para a programação em C, visando criar uma variedade de ferramentas de
programação que permitam aplicar as melhorias desenvolvidas no MATLAB e com sua
eficácia comprovada em um sistema independente do ambiente de programação do
MATLAB. Ao programar em C, além do ganho de eficiência, abre uma extensa gama de
possibilidades de aplicações, pois torna viável utilizar os resultados deste trabalho em
outros sistemas operacionais, bem como sistemas embarcados e microcontroladores.

Resultados e Discussão
A defuzzificação consiste em calcular um valor real a partir dos valores nebulosos gerados na etapa de inferência [3], um dos métodos que garante maior precisão é o método do centro de gravidade, mas ele é pouco utilizado pois é necessário calcular a área
de cada um desses trapézios, que por serem irregulares e muitas vezes descontínuos,
envolvem uma integração numérica muito custosa ao processador. O plano inicial era
implementar o algoritmo Gauss-Kronrod, mas houve problemas na implementação e
foi usado o método do trapezoide.
Na segunda etapa do projeto, foi adicionado o uso do Beaglebone Black, um microcomputador de placa única, que vem demonstrando ser muito eficiente para tarefas de controle, automação, bem como capaz de processar informações com um alto nível de complexidade, devido ao seu sistema operacional, e linguagem de alto nível.
Também se deu início o trabalho de melhoria dos algoritmos de clusterização, bem
como sua adaptação ao sistema embarcado mencionado acima.
Ao modelar séries temporais, a abordagem nebulosa é utilizar clusters e estimação de
mínimos quadrados para determinar parâmetros para modelos paramétricos, como
ARMA e ARx. O sistema então, utiliza funções de pertinência de cada novo dado recebido em relação aos centros dos clusters, e atualiza o modelo, de forma que ele melhor se
adapte ao stream de dados provenientes da entrada do sistema.
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Essa abordagem é superior a métodos convencionais na medida em que o sistema nebuloso é capaz de se adaptar a mudanças na dinâmica do sistema real. Visto que caso o
padrão de entrada e saída mude, os centros dos clusters serão movidos, e implicará em
mudanças nos parâmetros que modelam o sistema.
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O método de clusterização utilizado no desenvolver desta pesquisa foi o Fuzzy Cmeans(FCM), que por ter revelado desempenho abaixo do esperado em testes com dados artificiais, não foi implementado na análise de séries temporais. No lugar, está sendo desenvolvido na fase final da pesquisa, um algoritmo que use Evolving Clustering
Method(ECM), que já provou na literatura especializada, superar o FCM em operações
com sistemas não estacionários. Visto que é feito intencionalmente para problemas de
clusterização online, e possui a peculiaridade de se adaptar ao formato dos dados no
espaço, diferentemente do FCM, que tende a cair em mínimos locais.

Conclusão
A pesquisa não pôde concluir todas as etapas programadas, devido à difícil adaptação à
nova plataforma, que fez de nosso foco prioritário, o desenvolvimento de um sólido sistema de comunicação e controle para o Beaglebone Black trabalhar com sistemas nebulosos.
O desenvolvimento do projeto continuará, buscando a implementação de outros algoritmos, e por fim, a utilização do Beaglebone para identificação de sistema e controle

nebuloso, com os algoritmos e métodos trabalhados ao longo desta pesquisa, adicionando a capacidade de previsão e adaptabilidade ao sistema, esperamos obter progressos
significativos na área.

Agradecimentos
Agradecemos à FAPEMA e ao IFMA pelo apoio financeiro e de infra-estrutura.
Também ao meu orientador, e colegas de IC pelo incentivo de continuar na pesquisa
acadêmica.

Referências
[1] BENZAOUIA, A.; EL HAJJAJI, A. Advanced Takagi-Sugeno fuzzy systems. 2014.
[2] FENG, G. , Analysis and Synthesis of Fuzzy Control Systems: A Model-Based Approach, CRC Press, 2010
[3] LILLY, J. H. , Fuzzy Control and Identification, John Wiley & Sons, 2010
[4] NGUYEN, H. T.; PRASAD, N. R.; WALKER, C. L.; Walker, E. A. A first course in fuzzy
and neural control. CRC press, 2010.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

[5] PUCCIARELLI, A. J., Modelagem de Séries Temporais Discretas Utilizando Modelo
Nebuloso Takagi-Sugeno, Universidade Estadual de Campinas, 2005.

321

Projeto e Implementação de Controle em Tempo Real
por Alocação de Polos Baseado em Observadores de
Estado via Instrumentação Virtual de Alto Desempenho
Lorena Costa de Alencar1; Ginalber Luiz de Oliveira Serra2;
1
Estudante do Curso de Engenharia Elétrica do Laboratório de Inteligência Computacional Aplicada à Tecnologia do
Campus Monte Castelo; E-mail: lorena_alencar2@hotmail.com;
2
Professor do Laboratório de Inteligência Computacional Aplicada à Tecnologia do Campus Monte Castelo Líder do
Grupo de Pesquisa Inteligência Computacional Aplicada à Tecnologia; E-mail: ginalber@ifma.edu.br;

Resumo
Neste artigo, é proposta uma metodologia de controle por alocação de polos baseado em
observadores de estado. Esta metodologia será aplicada a um sistema térmico, projetada e implementada para controle de temperatura, em tempo real, por uma plataforma
de aquisição de dados baseada em instrumentação virtual/eletrônica de alto desempenho (LabView).
Palavras-chave: Observadores de Estados; Alocação de Polos; LabView; Identificação
no Espaço de Estados.

Introdução

As técnicas de controle por alocação de polos e de estimação de estados, por meio de
observadores, serão aqui combinadas e aplicadas a um sistema térmico, fazendo-se sua
identificação a partir dos dados experimentais de entrada e saída, ou seja, a tensão eficaz (Volts RMS) aplicada e a temperatura (graus Celsius). O comportamento dinâmico
do sistema térmico será modelado e validado no espaço de estados. O sistema de controle por alocação de polos por meio do observador de estados será projetado e implementado para controle de temperatura do sistema térmico, em tempo real, por meio de
uma plataforma de aquisição de dados baseada em instrumentação virtual/eletrônica
de alto desempenho (LabView).

Metodologia
Identificação no Espaço de Estados
Para modelos no espaço de estados, é introduzida a seguinte estrutura paramétrica
(Ljung, 1999):

onde: X = Parâmetro a ser estimado na identificação.
Controle por Alocação de Polos Baseado em Observadores de Estados
Neste artigo, o problema de controle por alocação de polos baseado em observadores de
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Em vários sistemas de controle, é inviável tanto fisicamente quanto economicamente a
instalação dos sensores que serão necessários para medir todas as variáveis de estado.
Contudo, com o uso de projeto de sistemas de controle usando observadores de estado é
possível reconstruir os estados não medidos ou os valores provenientes de pontos de difícil acesso no sistema, tendo como condição necessária para esta reconstrução apenas
que todos os estados sejam observáveis (Luenberger, 1964).
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estados apresenta a seguinte configuração:

No sistema de controle por retroação de estado observado, a equação do observador é:

E a ação de controle se torna

Resultados e Discussão
Plataforma de Controle Virtual/Eletrônica
Neste trabalho, o processo de aquisição de dados para identificação bem como a implementação do método de controle proposto é realizado em uma plataforma de controle virtual/eletrônica desenvolvida com base no software LabVIEW (Laboratory Virtual
Instrument Engineering Workbench) e na controladora CompactRIO 9073, ambos da
National Instruments. Os principais módulos integrados na controladora e utilizados
na plataforma são: NI 9219(entrada analógica) e NI 9263 (saída analógica). Dado que
a aplicação será realizada em um processo térmico, a plataforma conta ainda com o
sensor de temperatura LM 35. O qual fornece uma tensão proporcional à temperatura
a qual está submetido (10mV/°C) e um circuito atuador baseado no circuito integrado
TCA 785, capaz de variar o ângulo de disparo de tiristores pela aplicação de uma tensão
contínua (Santos, 2013).
Identificação do Processo Térmico
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Esta etapa de identificação está baseada em dados experimentais de entrada e saída.
Na figura 1 é mostrado o sinal de tensão eficaz (Vrms) aplicado à entrada do sistema e a
respectiva saída (Temperatura em °C) obtida.
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Figura 1: Conjunto de dados de entrada e saída do processo térmico. A tensão alternada
elucidada pelo seu valor eficaz, é aplicada ao processo cuja resposta temporal é temperatura, em graus Celsius.
Este conjunto de dados, constituído de 21001 pontos a um tempo de amostragem de 17
milisegundos, foi utilizado para com o auxílio dos métodos de identificação anteriormente comentados obter as seguintes matrizes no espaço de estados:

Na figura 2 é mostrada a validação do modelo obtido para o processo térmico.

Figura 2: Validação do modelo obtido por identificação no espaço de estados.
O atraso puro de tempo do processo térmico foi obtido aplicando-se correlação cruzada
nos dados de entrada e saída, a partir do ponto de máximo do gráfico (valor de 1949),
com o tempo de amostragem de 17 milissegundos, fornecendo = 3.3133 s.

Figura 3: Função de correlação cruzada para estimação do atraso puro de tempo.

A metodologia de controle por alocação de polos aliada ao conceito de observadores de estados foi computacionalmente desenvolvida na plataforma MATLAB/SIMULINK e aplicada
ao processo térmico com o auxílio da plataforma de controle virtual/eletrônica Labview.
Foram escolhidos os polos -17.6248 e -0.3752 por meio da determinação de parâmetros
de resposta temporal como o tempo de acomodação e coeficiente de amortecimento. Em
seguida, foram determinadas a matriz de ganho de retroação de estados, o ganho do
integrador e a matriz do ganho do observador, expressas na equação (29).

Os principais resultados obtidos são comparados na figura 4 a fim de demonstrar a eficiência da metodologia proposta.
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Implementação da Metodologia de Controle e Estimação de Estados
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Figura 4: Comparação entre respostas da Planta e da simulação.
Os resultados obtidos levam a uma resposta com tempo de acomodação de 1.41 segundos sem ocorrência de sobressinal e ilustram que o controle ocorreu de forma eficiente,
baseado em polos bem posicionados. Pode ser observado que os estados foram estimados de maneira coerente, onde é igual a derivada de que se comporta de maneira análoga à saída do sistema. Portanto, trata-se de uma metodologia estável e com boas respostas tanto em simulação analógica quanto em aplicações de controle em tempo real.

Conclusão
Conforme proposto, foi realizada a implementação de uma estratégia de controle por
alocação de polos baseada em observadores de estados em tempo real utilizando instrumentação virtual/eletrônica de alto desempenho. Com os resultados experimentais procura-se evidenciar a flexibilidade e eficiência da metodologia proposta para a estimação
dos estados e controle do sistema de acordo com o desempenho desejado pelo projetista.
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Resumo
Atualmente, imagens obtidas de WebCam’s fazem parte do cotidiano das pessoas. Observa-se que as imagens que antes eram direcionadas ao lazer, ocupam outras aplicações, como denúncias e compartilhamento voluntário de informações, além de imagens serem fundamentais na área médica, biomédica e química. O presente trabalho
concentra-se na utilização de uma placa de Prototipagem Eletrônica para otimização
inteligente de imagens com o uso do Firefly Algorithm. Com isso, busca-se melhorar a
qualidade da imagem.
Palavras-chave: Algoritmo Vagalume; Intel Galileo; Processamento de Imagens.

Introdução

Figura 1: Etapas do Processamento Digital de Imagem (PDI) (Fonte: Gonzalez, 2010).
Segundo (UPADHYAY, 2014):
O Firefly Algorithm (Algoritmo Vagalume) é um algoritmo meta-heurístico de otimização inspirado no comportamento dos vaga-lumes, de forma mais específica, a reação
deles em relação ao brilho de outros vaga-lumes, e possui como regras básicas: (a)Um
vaga-lume pode ser atraído por outro independente do sexo deles; (b) Para qualquer
par de vaga-lumes, o menos brilhante vai se mover em direção ao mais brilhante. Se
houver um vaga-lume mais brilhante que todos os outros, é assumido que ele se moverá
de forma aleatória; (c) A forma como o brilho de um vaga-lume é percebido depende do
meio e da distância entre eles. O meio absorve parte da luz e a luz percebida é propor-
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As etapas que constituem o processamento digital de imagens são: Pré-processamento
de imagens, Realce de imagens e Análise de imagens (GONZALEZ, 2000). Processar uma
imagem consiste em transformá-la sucessivamente com o objetivo de extrair mais facilmente a informação nela presente, Figura 1.
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cional ao inverso do quadrado da distância euclidiana entre eles.
Considerando B(x) como brilho em função da localização, obtemos (Du et al., 2013):

Sendo B0, o brilho, a distância de r=0; r é a distância euclidiana entre os vaga-lumes e
Y é o coeficiente médio de absorção de luz fixado para o meio. Como a atração entre
vaga-lumes é dada pelo brilho percebido por eles, Sendo β0 a atração a r=0 (UPADHYAY,
2014). A distância euclidiana entre dois vaga-lumes xi e xj é dada por uma sucessão de
aplicações do teorema de Pitágoras resultando em:

Onde rij é a distância euclidiana entre os vaga-lumes e D a quantidade de dimensões
consideradas no cálculo (HASSANZADEH et al., 2012). Os objetivos do trabalho realizado foram: investigar o Firefly Algorithm, conhecer a arquitetura do equipamento de
aquisição de imagem, pesquisar a placa de Prototipagem Eletrônica, constatar o Firefly
Algorithm em ambiente de simulação, examinar Hardware-Software e enunciar os resultados mediante estudo comparativo.

Metodologia
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Neste projeto, foram realizadas etapas envolvendo as atividades metodológicas exibidas no fluxograma da Figura 2:
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Figura 2: Fluxograma das etapas do projeto.
A pesquisa bibliográfica consistiu em conhecer todo o processo que envolve o projeto,
buscando diversas fontes de aplicações e artigos de com utilizações variadas. Já a Análise do Firefly Algorithm resultou na investigação do mesmo, entendendo, biologicamente, a relação de atração entre os vagalumes e posteriormente a transposição dessa relação para o algoritmo. Em seguinte, foi desenvolvido o software com base no algoritmo
em questão. A quarta parte do projeto consistiu no desenvolvimento do hardware, ou
seja, foi pesquisada uma placa de prototipagem eletrônica, Figura 3, compatível com o
domínio da aplicação para então ser realizada a integração do software com o hardware. Concluída toda essa parte do projeto, foi necessário aplicar os testes objetivando os
resultados esperados para tal fim.

Figura 3: Placa Intel Galileo.

Resultados e Discussão
Observou-se que os agentes vagalumes foram atraídos para o pico mais luminoso e à
medida que o coeficiente gamma (coeficiente de absorção de luz do meio) foi diminuindo, menores foram as atrações locais, ou seja, os vagalumes tenderam a se mover em
direção ao pico de maior intensidade independente de sua posição (distância euclidiana), Figuras 4 e 5.

Figura 4: Função F(x,y) com os 4 picos de intensidade.

Figura 5: Comportamento dos agentes vagalumes.
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F(x,y)
=
2*exp(-(x-4)^2-(y-4)^2)+exp(-(x+4)^2-(y-4)^2)+exp(-(x-1)^2-(y-2)^2)+3*exp(
-(x+1)^2-(y+2)^2).
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Conclusão
Após a realização de todas as tarefas propostas no projeto, foi mostrado que o algoritmo
firefly pode ser usado para correção de erros em uma imagem através do processamento digital desta. Utilizando uma webcam para a captura da imagem e para projetos posteriores pode-se utilizar impressoras 2D e 3D e equipamentos médicos.
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Resumo
O objetivo deste projeto é aplicar o Firefly Algorithm, um algoritmo relativamente novo,
para segmentação de imagens mamográficas digitais e verificar se há um ganho na
velocidade do processo, no uso de hardware e/ou na qualidade dos resultados obtidos.
Palavras Chave: Segmentação de Imagens Digitais; Processamento de imagens.

Introdução
O aumento significativo nos casos de câncer de mama, bem como nas estatísticas favoráveis à sobrevida (em 2006, 2 milhões de mulheres estavam em observação depois do
término do tratamento) tem acarretado uma série de incentivos a pesquisas relacionadas a tratamento e diagnóstico da doença. Considerando que as chances de cura sobem
exponencialmente conforme o problema é antecipado, melhorias nos diagnósticos são
indispensáveis. O projeto se propõe a aplicar o Firefly Algorithm para melhorar a segmentação das imagens obtidas através de mamografias digitais. Com isso, haveria uma
identificação mais fácil das lesões e possivelmente câncer em estado inicial, antecipando o diagnóstico pelos processos digitais que já é mais precoce que o diagnóstico por
exame de toque.

Segmentação de imagens consiste em separar a imagens em regiões ou partes constituintes. O objetivo da segmentação é preparar a imagem para outro processo digital ou
diretamente para interpretação humana. No processamento de imagens, a segmentação é a parte mais difícil a ser feita, mas se feita de forma robusta, pode possibilitar um
resultado mais satisfatório e confiável. Em caso de negligência ou imperícia no processo
de segmentação, o resultado ficará imediatamente comprometido, não podendo ser útil
nem mesmo em aplicações menos exigentes. Nesse projeto, busca-se um meio de melhorar a segmentação de imagens em mamografias, que são imagens obtidas a partir de
emissão de ondas eletromagnéticas no tecido mamário com o intuito de perceber algum
nódulo antes mesmo dele ser palpável através do exame de toque. Essas lesões serão
submetidas à biópsia e, em caso de se tratarem de tumores malignos e essa mulher
for tratada adequadamente, ela terá uma chance de cura de mais de 98%. Além disso,
estudos mais recentes apontam para um melhor desempenho da mamografia digital
nas mulheres com mamas densas. Isso acontece por que os tumores apresentam um
aspecto semelhante ao do tecido mamário denso, o que dificulta sua identificação. Com
a tecnologia digital, essa identificação pode ser melhorada, justamente pela possibilidade de processar a imagem com processos digitais, que são mais eficientes e abundantes
em relação aos analógicos (GE Imprensa, 2014). Um resultado satisfatório permite que
o profissional que emitirá o lado perceba um tumor até mesmo abaixo de 1 cm. A confiabilidade do resultado depende de vários fatores: posicionamento da mama, ruídos
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Metodologia
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durante o exame, qualidade da imagem, possíveis processos aplicados na melhoria dela
e a capacidade de visualização e interpretação da informação. O presente trabalho visa
aplicar o algoritmo na tentativa de melhorar a segmentação, que é um processo feito antes da interpretação da imagem. Para isso é necessário que a imagem seja digital, obtida
diretamente de forma digital ou convertida (Gonzalez, 2000).
O Firefly Algorithm é um algoritmo meta-heurístico que se baseia no comportamento
dos vagalumes. Durante o período de reprodução eles vão em direção ao indivíduo que
aparenta possuir maior brilho. Nesse caso o brilho é relativo a distância e a permissibilidade luminosa do meio. Os vagalumes basicamente se movem em direção ao que
acham ser o mais luminoso. Nem sempre ele será realmente o mais luminoso. Isso se
deve ao fato de que o mais luminoso pode estar muito distante E parte da luz se perder
no meio (Yang, 2009). Considerando isso, temos duas situações extremas. Na primeira,
os vagalumes se encontram em um meio onde a permeabilidade luminosa é máxima,
então os vagalumes se moverão em direção ao vagalume mais luminoso. Na segunda, o
meio tem uma permeabilidade suficientemente baixa para que cada vagalume se ache
o mais luminoso e devido a isso tenha um comportamento puramente aleatório.
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Resumo
Este projeto visa o aproveitamento detalhado de partículas de bambu, buscando a substituição dos agregados minerais e como sendo o adicional equilibrante ao concreto para
formação de dormentes em busca e análise da evolução de suas propriedades físicas e
mecânicas, tomando como base a utilização de matérias-primas em grande abundância
e diversidade, como é o bambu. Neste trabalho foi empregado como matriz o cimento
CP II E 32 e a biomassa vegetal foi submetida a tratamentos natural e lavagem (água
a temperatura ambiente). O traço utilizado foi de 1:0,530: 1,412:x=0,177 (em volume),
com as partículas de bambu representando inicialmente 5% do volume total e posteriormente para 10%. Através da análise dos resultados dos ensaios de compressão simples verificou-se que o tratamento de lavagem das partículas de bambu mostrou-se de
fundamental importância para eliminar parcialmente as substâncias nocivas à pega do
cimento, considerando que o tratamento apresentou um aumento mais representativo
que o natural. Para a densidade dos compostos, o tratamento de lavagem das partículas
de bambu manteve a mesma proporção que o natural, apresentando uma densidade
menor para os compostos com adição de partículas de bambu.
Palavras-chave: compósito cimentício; biomassa vegetal; ferrovias.

Apesar da possibilidade de construção somente com o bambu, em algumas tecnologias
costuma-se ser associado a outros materiais, com intuito de melhorar as suas propriedades físicas e mecânicas e diminuir o seu desgaste natural. Uma dessas associações é a
aplicação do bambu em sistemas estruturais mistos (bambu e concreto) na produção de
pilares, lajes e vigas, nessas associações o bambu é um diferencial, pois não necessita de
processamento industrial tal qual é realizado para a produção do aço.
O uso de materiais não-convencionais ou sua composição com materiais convencionais
pode tornar-se uma solução adequada para construções de baixo custo, principalmente
para países em vias de desenvolvimento. A opção por um material não-convencional,
ou pela tecnologia apropriada para a construção, dependem da disponibilidade de recursos naturais. Dentre as matérias primas adequadas, a biomassa vegetal (fitomassa), compreende uma larga gama de possibilidades de suprimento, tais como, resíduos
agroindustriais, da indústria de transformação da madeira, ou materiais disponíveis localmente (bambu, capim, napier etc.) podem ser uma alternativa adequada para construção (BERALDO,1997).
Os dormentes propriamente ditos, não servem somente para apoiar os trilhos em estradas de ferro, e sim também para a distribuição das cargas atuantes no lastro de brita
do leito da base da via. Desde o princípio, as ferrovias vêm adaptando a madeira como
o elemento destinado a suportar os trilhos e manter a bitola da via. Os dormentes de

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Introdução

333

madeira apresentam como qualidade uma grande flexibilidade, o que resulta numa
grande capacidade de suportar as vibrações oriundas das ações dinâmicas atuantes na
via permanente.
Em virtude da escassez de boas madeiras para dormentes, para evitar o desflorestamento e finalmente tendo em vista os inconvenientes apontados dos dormentes de aço,
vários países passaram a estudar as possibilidades do emprego de dormentes de concreto. Do primeiro dormente de concreto até os modernos e atuais, numerosos foram
os tipos e modelos experimentados. O fracasso de alguns modelos facilitou o melhor
conhecimento do comportamento do dormente e a importância das solicitações a considerar no projeto. Os modelos atuais dos dormentes de concreto, que são seguros, resistentes e econômicos, decorrem dos inúmeros melhoramentos feitos nos primeiros
modelos, através das longas experimentações e investigações realizadas em diversas
ferrovias do mundo (TRINDADE, 2012).
As principais vantagens do dormente de concreto são: maior estabilidade que dá a via,
economia de lastro, pouca sensibilidade aos agentes atmosféricos e maior durabilidade.
Suas desvantagens são: maior dificuldade no manejo, por ser mais pesado, e dar maior
rigidez à via do que no caso de dormente de madeira. Quanto ao peso, entretanto é fator
favorável, pois aumenta a resistência transversal da via, o que é altamente desejável
para as linhas com trilhos longos soldados (TRINDADE, 2012).
Este projeto foca o aproveitamento detalhado de partículas de bambu, buscando a substituição dos agregados minerais e como sendo o adicional equilibrante ao concreto para
formação de dormentes em busca e análise da evolução de suas propriedades físicas
e mecânicas. As explorações desenfreadas das jazidas minerais (de areia e pedreiras)
acarretam um grande transtorno ambiental. A fitomassa pode reduzir tais consumos,
melhorando, ainda a estrutura do material com tendência de influenciar no aumento
da resistência e redução da densidade do dormente de concreto trazendo como consequência as vantagens econômicas, sociais e ambientais.
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Seleção das partículas de bambu. Cavacos, com cerca de 5 a 10 cm, obtidos de colmos
de bambu foram secados e desintegrados em moinho-de-facas. Utilizou-se as partículas
de bambu na faixa granulométrica passante na peneira de Nº 8, malha de 2,40 mm, enquanto que os finos (passantes na peneira 200) foram descartados.
Tratamentos das partículas de bambu. Os tratamentos físicos foram: Natural e Lavado
(água à temperatura ambiente).
Escolha da matriz. Baseado em referencias da literatura sobre a incompatibilidade química do bambu com o cimento, adota-se o CP II E 32 como matriz cimentício.
Escolha dos agregados. A partir de ensaios de caracterização, seguindo as normas NBR
NM 248 (2003), NBR NM 52 (1987) e NBR NM 53 (2003), de suas propriedades tais como
granulometria, densidade, massa especifica, dentre outros, em amostras de jazidas da
região define-se os agregados empregados na dosagem de concreto junto aos parâmetros das partículas de bambu;
Fabricação dos corpos-de-prova. Adotasse corpos-de-prova cilíndricos de 50 mm de diâmetro e altura 100 mm. O traço utilizado foi de 1:0,530:1,412:x=0,177 (em volume), com
as partículas de bambu representando inicialmente 5% do volume total e posteriormen-

te para 10%. Os matérias foram previamente misturados e posteriormente adicionado
a água de amassamento. A mistura foi levada a argamassadeira para melhor homogeneização e posteriormente os corpos-de-prova foram moldados em duas camadas adequadamente adensadas.
Desmoldagem, cura, regularização e ensaio de compressão. Após 24 horas os corposde-prova foram cuidadosamente desmoldados, pesados, e colocados em tanques com
água para processo de cura, conforme NBR 5738 (2015). Procedeu-se, então, após 7, 14 e
28 dias os ensaios de compressão efetuado em maquina universal de ensaio (MUE 100
T), utilizando como regularização neo prene, de acordo com NBR 5739 (1994). Para cada
seção foram efetuadas três repetições.

Resultados e Discussão
Os resultados dos ensaios de compressão simples mostram um aumento relativo da
resistência dos compostos adicionados com bambu nos primeiros dias. O tratamento físico de lavagem das partículas vegetais empregado apresentou um aumento mais representativo do que a adoção de partículas naturais, com resultados médios a compressão
de 18,14 Mpa com 14 dias.

Figura 1: Resistencia média a compressão simples de corpos de provas com 14 dias,
traço com adição de partículas de bambu lavado 5%, traço com adição de partículas
de bambu lavado 10%, traço sem adição de partículas de bambu (testemunho); corpos
de provas com 28 dias, traço com adição de partículas de bambu lavado 5%, traço com
adição de partículas de bambu lavado 10%, traço sem adição de partículas de bambu
(testemunho). IFMA, 2015.
O uso de partículas de bambu trouxe além de uma melhora relativa na resistência, um
composto mais leve, apresento uma densidade 4,3% menor para o composto com 5%
de adição em relação ao composto sem adição, e uma densidade 7,7% menor para o
composto com 10% de adição de partículas de bambu.
Diversos autores evidenciaram o fenômeno da incompatibilidade química entre a biomassa e o cimento, evento detectado facilmente através da curva de hidratação, velocidade ultrassônica e resistência mecânica. As alternativas propostas para minimizar

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

A análise dos resultados dos ensaios de compressão simples de corpos de provas com
28 dias mostraram um decaimento no ganho de resistência dos compostos com adição
em relação ao testemunho para com os de 14 dias. A explicação desse fenômeno pode
ser relacionada com o processo de cura, adotando-se a imerção em tanques com água.
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o efeito nocivo da biomassa na hidratação do cimento refere-se à escolha adequada da
biomassa vegetal e aos tratamentos físicos e químicos necessários. Por isso optou-se por
estudar os tratamentos mais viáveis e propícios a serem realizados com as partículas
de bambu. Entre eles está a lavagem simples das partículas em água corrente, ou em
solução alcalina diluída.
A trabalhabilidade do concreto tende a diminuir com a elevação dos percentuais de
partículas de bambu, aumentando assim o fator água/cimento e alterando a resistência
final. A porosidade é outro fator determinante na resistência adquirida, refletindo sobretudo na massa especifica final do concreto endurecido.
Não foi possível a realização de ensaios com o concreto adicionado de partículas de bambu nos dormentes para simulação de caso real, no entanto, é possível que o comportamento do composto em estudo apresente características favoráveis em relação a densidade, fator considerado negativo, ao dificultar o manuseio e gerar excesso de rigidez a via.

Conclusão
Devido às suas características peculiares o bambu é uma excelente fonte de matéria
prima para a fabricação de compósitos à base de cimento. A análise dos resultados do
ensaio de compressão simples permitiu concluir que o tratamento de lavagem das partículas de bambu mostrou-se de fundamental importância para eliminar parcialmente
as substâncias nocivas à pega do cimento.
Para a densidade dos compostos, o tratamento de lavagem das partículas de bambu
manteve a mesma proporção que o natural.
Os requisitos tecnológicos necessários ao material estudado, assim como o custo, devem
ser analisados para se indicar a escolha mais adequada para o uso desse versátil material.
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RESUMO
Este trabalho objetivou desenvolver metodologias educativas na área de Química para
alunos do ensino médio, a fim de auxiliar na compreensão simplificada de conteúdos relacionados à Química contextualizando com outras disciplinas. A metodologia consistiu
em um diagnóstico qualitativo para identificação dos conteúdos junto aos alunos para
desenvolvimento das metodologias educativas, com posterior pesquisa bibliográfica,
criação das metodologias educativas, aplicação em sala de aula e avaliações dos alunos
sobre o conteúdo, tempo e aprendizagem após a realização das metodologias educativas.
O público consistiu de uma turma de 40 alunos do primeiro ano do ensino médio modalidade integrada do IFMA - campus Monte Castelo. Ao final, foram desenvolvidas uma
metodologia relacionada ao conteúdo de Ondas eletromagnéticas e uma metodologia
relacionada ao Diagrama de Linus Pauling, que de acordo com os alunos permitiram
melhor compreensão dos conteúdos, facilitando o processo de ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Educação, interdisciplinaridade, aprendizagem.

INTRODUÇÃO

De acordo com Schnetzier; Aragão (1995), o ensino tradicional fundamenta-se em que
para se ensinar basta saber um pouco do conteúdo específico e utilizar algumas técnicas pedagógicas, pois o ensino fundamenta-se em transmitir conhecimentos que deverão ser retidos pelos alunos. Entretanto, percebe-se atualmente que este modelo não
envolve o aluno e nem seu cotidiano, logo não desperta o seu interesse.
Portanto, é necessária uma mudança através da busca de novos objetivos para o ensino. Essa mudança deve ser baseada em uma visão construtivista através da criação
de possibilidades para aquisição de conhecimento por meio da produção, construção
e reconstrução que permitem um ensino e uma aprendizagem como um processo autônomo de auto-regulação do próprio sujeito, proporcionando um saber fazer e saber
explicar, ou vice –versa (Schnetzier e Aragão, 1995; Freire, 2005; Carnavarro, 1999).
No ensino de química, o ensino tradicional é apontado como um dos causadores da dificuldade de aprendizagem por diversas pesquisas. De acordo com Nunes; Adorni (2010)
os alunos não conseguem aprender porque não são capazes de associar o conteúdo com
seu cotidiano, pois o ensino é descontextualizado e não interdisciplinar. Em se tratando
das disciplinas da área das ciências naturais que por sua vez observa-se um grau de
empatia extremamente baixo dos alunos em relação a elas.
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A educação escolar é sem dúvida alguma a maior responsável pelas mudanças na política,
economia, nas relações públicas sociais e na cultura urbana. Sendo de tal forma que a
escola por mais das vezes, tem por objetivo de fornecer os artifícios necessários e fundamentais de modo que o educando adquira a capacidade de poder atuar na sociedade de
maneira coletiva e responsável que por consequência essas competências se tornam por se
só satisfatórias quando o jovem se apropria das habilidades indispensáveis a sua atuação.
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Em resposta, atualmente existem diversas pesquisas analisando metodologias educativas para o ensino fundamental e ensino médio que possibilitem uma melhor aprendizagem da química. Para Hartwing (1985) citado por Lima (2012) existem muitas técnicas
e metodologias interessantes que podem ser desenvolvidas e aplicadas pelo professor,
fazendo do espaço (sala de aula ou laboratório) um ambiente descontraído, estimulador
e desafiador, promovendo assim, aprendizagem do aluno.
Além disso, para os alunos aprender Química é decorar um conjunto de nomes, formulas, descrições de instrumentos ou substâncias, enunciados de leis ( DOMINGOS; RECENA, 2010). Ou seja, no ensino da química não é dada ênfase ao processo da ciência,
caracterizado por seus eventos e procedimentos que levam às descobertas científicas
(SILVA, et al, 2009 apud MOREIRA et. al 2012).
Partindo, do desafio de realizar um ensino de química que promova uma aprendizagem
para o aluno, este projeto objetivou desenvolver metodologias educativas que auxiliassem na re-descoberta das teorias e conteúdos fundamentais da Química Geral através
da contextualização com outras disciplinas.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada com uma turma de 40 alunos do primeiro ano do ensino médio
modalidade integrada do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus Monte Castelo. Foi realizado um diagnóstico preliminar com os alunos para
determinação dos conteúdos a serem abordados pelas metodologias educativas. Posteriormente, foram discutidas e interligadas as contribuições de outras disciplinas na elaboração do conteúdo. A exposição do conteúdo foi realizada através de uma aula expositiva,
dinâmicas participativas e atividades lúdicas. Ao final, os alunos avaliaram a didática, metodologia de ensino, compreensão, tempo e conteúdo abordado em sala de aula através de
uma escala qualitativa na seguinte ordem: péssima, regular, bom, muito bom e excelente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A partir da dificuldade dos alunos em interligar a química e a física foi demostrado
como selecionar e avaliar as ondas eletromagnéticas, através de algumas grandezas físicas e equações básicas de matemática, em que as escalas eletromagnéticas podem ser
desenvolvidas com uso de uma escala com logaritmos (Figura 01).
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Ainda explorando este conteúdo foi realizada uma dinâmica de grupo usando o jogo di-

dático com quadrados contendo as denominações das ondas eletromagnéticas e os seus
valores em logaritmo, onde o aluno poderia encontrar as respectivas escalas e manifestar as características. De acordo com a avaliação dos alunos, o conteúdo abordado pela
metodologia foi classificado como bom e muito bom, com nível de aprendizagem fácil,
tempo suficiente para execução em sala de aula, capacidade de compreensão regular a
muito bom, portanto o método foi descrito como muito bom.
Outra metodologia educativa foi desenvolvida para demonstrar o conteúdo relacionado
ao Diagrama de Linus Pauling, com auxilio das operações matemáticas de adição e subtração, em que o aluno despertou para construção passo-a-passo do diagrama a partir
do número de camadas ou níveis de energia, identificando que com subtrações dos níveis de energia é possível encontrar os valores dos subniveis, assim como a quantidade
máxima de elétrons presentes no subnível.

Apesar dos resultados observados terem permitido boa compreensão para o grupo de
alunos pesquisados, deve-se atentar que a atividade lúdica pode permitir resultados
adversos para outros grupos ou indivíduos. Para Domingos; Recena (2010) é necessário
considerar que uma atividade pode ser potencialmente lúdica para um grupo de alunos
de acordo com seus determinados critérios, mas a experiência é individual e não se
deve garantir o mesmo envolvimento para todos.

CONCLUSÕES
Diante das avaliações realizadas pelos alunos verificou-se a importância de se promover
a educação com uma nova abordagem metodológica no ensino da química e da necessidade de aumentar a força e visibilidade dos programas de iniciação cientifica para a educação, garantindo a equidade educativa, facilitando o acesso, a permanência e qualidade
de ensino dos alunos. Também se faz necessário uma utilização adequada de materiais
pedagógicos como jogos, uma didática ampla e troca de conhecimentos, pois são importantes instrumentos para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

De acordo com avaliação dos alunos o conteúdo abordado pela metodologia foi classificado como muito bom, com nível de aprendizagem fácil, sendo utilizado um tempo
satisfatório, capacidade de compreensão boa, logo o método foi descrito como bom (Figura 02 e 03).

341

AGRADECIMENTOS
Ao Programa de Iniciação Científica do IFMA. Ao Núcleo de Estudos em Agroecologia do
IFMA, Campus Monte Castelo.

REFERÊNCIAS
CANAVARRO, J. Ciência e Sociedade. Coimbra: Quarteto Editora, 1999.
DOMINGOS, D. C. A. ; RECENA, M. C. P. Elaboração de jogos didáticos no processo de ensino e aprendizagem de química: a construção do conhecimento. Ciências & Cognição
(UFRJ), Rio de Janeiro, v. 15. 2010.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2005.
LIMA, J.O.G. Perspectivas de novas metodologias no ensino de química. Revista Espaço
Acadêmico, n. 136, set. 2012.
NUNES, A. S. ; Adorni, D.S . O ensino de química nas escolas da rede pública de ensino
fundamental e médio do município de Itapetinga-BA: O olhar dos alunos.. In: Encontro
Dialógico Transdisciplinar - Enditrans, 2010, Vitória da Conquista, BA. - Educação e
conhecimento científico, 2010.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

SCHNEIZIER, R. e ARAGÃO, R. Importância, sentido e contribuições de pesquisas para o
ensino de Química, Revista Química Nova na Escola, n. 1, 27-31p. 1995.

342

VIABILIZAÇÃO DO CONCRETO SIMPLES ADITIVADO COM A
FIBRA DA CARNAÚBA
Maikon Glaydson dos Santos Queiroz1; Luís Augusto Alves Cutrim Junior2; Marlan Derlan Serra
Cutrim3; Antônio Jorge Parga da Silva4;
1
Estudante do Curso de Engenharia Civil do Laboratório de Construção Civil do Departamento de Construção Civil –
IFMA Campus Monte Castelo; E-mail: maikon.ecivil@gmail.com;
2
Estudante do Curso de Engenharia Civil do Laboratório de Construção Civil do Departamento de Construção Civil –
IFMA Campus Monte Castelo; E-mail: augusto.cutrim@hotmail.com;

Estudante do Curso de Engenharia Civil do Laboratório de Construção Civil do Departamento de Construção Civil –
IFMA Campus Monte Castelo; E-mail: marlancutrim@hotmail.com;
3

4
Professor do Laboratório de Contrução Civil do Departamento de Construção Civil e Líder e Participante do Grupo de
Pesquisa; E-mail: parga@ifma.edu.br;

Resumo
A carnaúba é uma palmeira da espécie coperníciaprunífera comum na região nordeste
nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, tem como característica resistência a diferentes condições de clima e solo e costuma se desenvolver as margens dos rios. Após a extração do pó da palha de carnaúba, a fibra oriunda da palha perde seu valor, assim por
muitas vezes é apenas descartada. Dentre as etapas para a realização deste trabalho,
foram necessários ensaios mecânicos com o concreto simples sem a fibra e com a fibra
para posterior comparação de resultados. A palha da carnaúba foi extraída na cidade
de Caxias-MA onde sofreu um processo de secagem em estufa (65ºC) e trituração em
laboratório para assim ter a granulometria necessária para a execução do concreto simples aditivado com fibra, foram realizados ensaios em corpo de prova com referência
e com traço proporcional de 5% do volume total para o material adicionado. Ensaios
mecânicos de rompimento do CP de referência logo aos 7 dias indicaram uma resistência à compressão em torno de 13Mpa, o mesmo concreto agora adicionado com a carnaúba apresentou uma resistência à compressão de 14Mpa. O novo concreto com fibras
proporcionou uma visão predominantemente científica e uma adequação tecnológica
de inovação voltada também para o aproveitamento de resíduo inutilizado para serem
empregados como matéria-prima principal de um concreto alternativo com fins de uso
na construção civil.

Introdução
É notória a busca de alternativas que possam melhorar as propriedades dos materiais
com aplicação no ramo da construção civil, o concreto como sendo o material mais
utilizado é portanto, o maior beneficiário dos avanços tecnológicos neste aspecto,
algumas desvantagens em suas propriedades são condicionantes ao uso das fibras,
sejam elas naturais ou sintéticas, estas que possuem a função de “atravessar as fissuras,
que se formam no concreto, seja quando sob a ação de cargas externas ou quando sujeito
a mudança na temperatura ou na umidade do meio ambiente. As fibras provocam
certa ductilidade após a fissuração. Se as fibras forem suficientemente resistentes, bem
aderidas à matriz cimentícia, e em bastante quantidade, elas ajudarão a manter pequena
a abertura das fissuras”. (Adesonilson Paulino ALMEIDA (E.E.Dr.G.P.A.); Diandra Lacy
de Oliveira PINTO (E.E.Dr.G.P.A.); Jaqueline Barbosa RODRIGUES (UnilesteMG); Cláudia dos Santos NAZARÉ (UnilesteMG); FabricioMoura DIAS (UnilesteMG). A carnaúba
é uma palmeira da espécie coperníciaprunífera comum na região nordeste, como ca-
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racterística apresenta resistência a diferentes condições de clima e solo e costuma se
desenvolver as margens dos rios. Após a extração do pó, a palha da carnaúba perde seu
valor, assim por muitas vezes é apenas descartada. Contudo alguns artesões e criadores
apresentam finalidade para a palha, dentre as quais se podem destacar a fabricação
de papel artesanal, peças artesanais (chapéus, esteiras, vassouras, cestos, etc...) e ração
animal. Porém essas não são práticas com valor satisfatório. O concreto convencional
tem comportamento frágil e baixa capacidade de deformação antes da ruptura, a resistência à tração é baixa. As fibras são adicionadas para diminuir essas limitações, estas
podem aumentar a resistência à tração e a ductilidade. O concreto com fibras é um
compósito (material com pelo menos duas fases distintas): matriz (concreto) e as fibras.
Fibras são elementos descontínuos, com comprimento bem maior que a seção transversal. Existem vários tipos: aço, vidro, carbono, nylon, sisal, madeira, etc. Suas principais
características são o módulo de elasticidade e a resistência mecânica. A base do desempenho dos concretos reforçados com fibras está no papel exercido pelas fibras de ponte
de transferência de tensão pelas fissuras. As fibras de baixo módulo de elasticidade e
baixa resistência são eficientes em concretos com também baixas resistência e módulo,
sendo indicadas para melhoria no estado fresco e no processo de endurecimento, para
o controle de fissuração plástica em pavimentos.
O objetivo é dar viabilidade ao uso da fibra oriunda da palha após batida e retirada a
cera para desenvolver um concreto simples com propriedades físicas e mecânicas diferentes do concreto simples sem fibras, viabilizando assim o uso do concreto alternativo
na construção civil ao mesmo passo que se faz o reaproveitamento da palha.

Metodologia
Para a realização desta pesquisa foram utilizados os seguintes materiais: Cimento CP II
– E 32, um cimento com baixo teor de adição, composto por escória de alto-forno, que garante ao produto resistências iniciais superiores, coloração escura e pega rápida, como
agregado graúdo, foi utilizada brita 0 (zero) devido as dimensões do CP 50x100mm.
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A areia utilizada foi do tipo média, utilizou – se fibra da carnaúba oriunda de Caxias-MA
e água da rede de águas do estado, CAEMA.
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O traço de material utilizado foi de 1: 530: 1412: 180: 600. O material a ser adicionado
primeiramente foi secado em estufa em cerca de 65ºC, depois de feita a secagem, realizou-se a trituração do material para se ter a granulometria necessária, após a trituração e separação do material, foram medidas as quantidades do traço. A mistura foi
realizada em um recipiente pequeno e então lançada sobre uma argamassadeira para
uma melhor mistura do material. Em seguida foram moldados 9 CPs (50x100mm) com
adição de 5% da carnaúba e após 24 horas foi feita a desforma, os CPs foram submersos
em água em um recipiente para o processo de cura.

Resultados e Discussão
Após o processo de cura foram realizados ensaios mecânicos nos corpos de prova de
referência e com adição de 5% do material (figura 01). Como a pesquisa ainda está
em andamento, o teste de resistência dos CPs ao longo de 7 dias apontou valores em
torno de 13Mpa (CP de referência) e 14Mpa (CP com 5% de carnaúba), o que já mostra
um resultado positivo, lembrando que a carnaúba além de dar resistência ao material,
possibilita ao concreto ganhos em termos de fissuração, devido a base do desempenho
dos concretos reforçados com fibras está no papel exercido pelas fibras de ponte de

transferência de tensão pelas fissuras. A pesquisa segue em andamento para obtenção
de resultados a partir da evolução do processo de cura do concreto, com ensaios além
dos 7 dias.

Figura 01: Ensaio mecânico do corpo de prova com adição de 5%. IFMA, 2015.

Conclusão
Conclui-se que a partir dos resultados comparativos, os ganhos de resistência iniciais do
concreto adicionado com 5% de carnaúba já mostram satisfatoriedade em relação ao
concreto simples sem adição viabilizando assim o uso do concreto alternativo na construção civil ao mesmo passo que se faz o reaproveitamento da palha.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento em MATLAB de um ambiente para
simulação do diagrama de fluxo de sinal, lugar de raízes passo a passo e diagrama de
bode (assíntotas de módulo e fase) para auxílio no ensino das disciplinas de eletrônica
analógica e controle analógico.
Palavras-Chaves: Matlab. Resposta em frequência. Diagrama de Bode. Curvas Assintóticas.

Introdução

Tem se desenvolvido ferramentas de softwares que visam tornar análise e projetos de
sistemas de controle num ambiente de fácil uso e com a filosofia de permitir ao usuário
mínimo esforço de programação de controle permitindo assim a ele concentrar-se em
aplicações. Ë comum o desenvolvimento destas ferramentas de softwares em ambiente
Matlab, principalmente em controle clássico, fornecendo rapidamente sem nenhuma programação por parte do usuário vários tipos de informação como: diagrama de nyquist,
bode, lugar de raízes, nychols, controladores pid,etc., como é o caso de [2]. Estes softwares
nada mais são que pequenos kits com aplicação numa área específica de controle. Eles devem trabalhar num ambiente aberto, isto é, que permitam a incorporação neles de novas
funções e com isto sejam desenvolvidos outros ou até mesmos que estes sejam ampliados.

Metodologia
Foram desenvolvidos programas usando o Guide do MATLAB para criar um ambiente
de ensino para simulação do diagrama do fluxo (determinação da função de transferência do fluxo dado), assíntotas do diagrama de bode e lugar de raízes passo a passo. O
MATLAB foi escolhido para ser utilizado neste trabalho pelas seguintes razões:
•

opera por meio de PC, Macintosh, Workstations, Minicomputadores e Supercomputadores;

•

tem sido escrito muitos livros textos com uso do matlab;

•

tem uma alta performance numérica com mais de 500 funções para suporte numérico e aplicações gráficas através de um larga faixa de disciplinas;

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

A área de educação em engenharia de controle (CEE-Control Engineering Control) tem
se tornado de grande importância na educação e indústria e isto é perfeitamente verificável pelo número de conferências nacionais e internacionais, publicações (inclusive de
livros textos) e pelo seu impacto em aplicações industriais. Na área acadêmica CEE tem
tornando-se importante e parte integral no currículo dos cursos de engenharia elétrica,
mecânica, química e disciplinas de aeronáutica. Na indústria, continua introduzindo
mais sofisticadas aplicações de controle em seus produtos. No âmbito social tem trazido
benefícios, como por exemplo, nas áreas: médicas, econômicas [1].
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•

tem sua funcionalidade estendida por toolbox de : processamento de sinais, identificação de sistemas, otimização, controle robusto, análise e síntese m, fuzzy, rede
newral, símbolos matemáticos, processamento de imagens, estatística, objetos gráficos que permitem facilidade para execuções de funções, por exemplo pode-se associar a um arquivo um botão ou um menu que ao ser clicado execute-o ;

•

possui arquitetura aberta, isto é, permite ao usuário a criação de seu próprio toobox;

•

possui um ambiente de visualização gráfica 3D (mathworks,1993) e um ambiente de
simulação denominado Simulink;

•

possui uma linguagem de fácil aprendizagem.

As etapas para implementação do Ambiente (ou KIT) para simulação: Ambiente amigável para traçado do diagrama assintótico de Bode; Ambiente amigável para cáclulo de
F.T a partir das transmitâncias do fluxo de sinal (A referência [3] forneceu o programa
para o cálculo da F.T); Ambiente amigável para traçado do lugar de raízes passo a passo.

Resultados e Discussão
O desenvolvimento do kit permite ao estudante, uma vez tendo entrado com o modelo
matemático do sistema, entre outras vantagens:
•

minimizar o esforço de programação;

•

concentrar-se no projeto em vez de cálculos numéricos;

•

comparar de vários projetos entre si, em particular quando o estudante tem a seu
dispor várias janelas que mostram vários projetos ao mesmo tempo;

•

ter facilidade no uso dos kits pois o usuário precisa depois de entrar com o modelo
matemático precisa apenas usar cliques em botões e menus;
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O kit é composto aproximadamente de arquivos distribuídos em blocos por funções, que são:
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•

arquivos para montagem dos algoritmos das técnicas usadas;

•

arquivos responsáveis traçados do diagrama de Bode, lugar de raízes e cálculo da
F.T a partir das transmitâncias (usando a referência [3]);

•

Tem-se, na Figura 1, a tela de apresentação do tutorial.

Figura 1: Tela de apresentação do Ambiente. Fonte: autores.

Conclusões
Há uma tendência em se facilitar o ensino com o uso de kits capazes de fornecer um
ambiente de fácil uso e de uma boa quantidade de ferramentas, isto tem resultado em
diminuição de laboriosos trabalhos por parte do usuário, um aprendizado com maior
rapidez, um auxílio como laboratório virtual, que deve ser usado antes da implementação real em laboratório. Neste trabalho é fornecida uma contribuição para um melhor
e mais rápido aprendizado nas disciplinas de controle analógico e eletrônica analógica
no Curso de Engenharia Elétrica Industrial do IFMA.
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Resumo
Este projeto tem por finalidade desenvolver um sistema ótimo estocástico de detecção
que seja capaz de detectar se o tipo de líquido combustível a ser inserido no tanque de
armazenamento corresponde ao tanque para o qual foi designado e, caso haja falha
no armazenamento, esse sistema seja capaz de bloquear a entrada do líquido no tanque, acionando tanto um alarme sonoro quanto um indicativo luminoso de alerta. O
sistema consiste de uma unidade de detecção, painel de controle lógico e programável,
sinal luminoso e alarme sonoro. No painel de controle do sistema, tem-se a plataforma
de prototipação eletrônica, e na unidade de detecção têm-se os sensores eletrônicos. O
método de medição será contínuo e intermitente durante um tempo suficiente para detecção e validação da grandeza sempre que for acionado o abastecimento em qualquer
um dos tanques. O bloqueio do abastecimento ocorrerá, bem como serão acionados um
alarme sonoro e uma indicação luminosa caso o abastecimento esteja sendo realizado
no tanque incorreto.
Palavras-chave: Detector; controle eletroeletrônico; contaminação; sensores.

O abastecimento em tanques de armazenamento de líquidos combustíveis requer muita segurança de forma em geral, desde o carregamento nos caminhões transportadores,
a qualidade e a confiabilidade destes materiais dentro das normas regulamentadoras
até ao armazenamento nos tanques destinados à venda destes produtos petroquímicos
para o abastecimento de veículos automotores. Porém, dentre as mais diversas formas
de segurança da manipulação dessas substâncias químicas, tem-se uma problemática
quanto ao abastecimento nos tanques dos postos de combustíveis. A pessoa responsável pelo armazenamento do líquido combustível nos tanques pode inserir o líquido
incorreto no tanque destinado a outro tipo de líquido combustível, “contaminando”
assim esse tanque, pois atualmente a detecção de falhas no armazenamento tem sido
pela própria pessoa que está abastecendo ou algum funcionário do posto que informe
o abastecimento indevido. Quando ocorre a falha no abastecimento, tem-se como consequências transtornos aos usuários, aos administradores responsáveis pelo posto de
combustíveis, pois além do impacto ambiental devido à remoção desse líquido incorreto o posto terá suas atividades interrompidas por um determinado prazo de tempo
até que seja realizado o processo de manutenção para descontaminação desse tanque
mediante a remoção do líquido incorreto, o qual possui custo bastante elevado.
Este projeto tem por finalidade desenvolver um sistema ótimo estocástico de detecção
que seja capaz de detectar se o tipo de líquido combustível a ser inserido no tanque de
armazenamento corresponde ao tanque para o qual foi designado e, caso haja falha no
armazenamento, esse sistema seja capaz de bloquear a entrada do líquido no tanque,
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acionando tanto um alarme sonoro quanto um indicativo luminoso de alerta. O sistema
consiste de uma unidade de detecção, painel luminoso e alarme sonoro. Na unidade de
detecção, tem-se a plataforma de prototipação eletrônica e os sensores.

Metodologia
Inicialmente será realizada uma abordagem sobre os vários tipos de combustíveis utilizados no Brasil, especificando os utilizados em aplicações para veículos automotores.
Em paralelo, será realizado tanto o levantamento sobre os tipos de sensores mais adequados para obtenção das grandezas físicas em análise quanto as métricas de desempenho do hardware que, em conjunto com os sensores, reconhecerá os combustíveis
líquidos petroquímicos (Gasolina, Diesel e Etanol) em tempo real. Um estudo da NR 20
será realizado, além de elaborar a declaração da incerteza das medições obtidas pelos
sensores e realizar uma análise gráfica mediante a ferramenta computacional Excel.
Em seguida, a implementação do sistema ótimo estocástico de detecção será realizada
para validação do projeto. Como complementação do projeto, uma análise do impacto
ambiental atual devido às falhas no abastecimento dos tanques de armazenamento de
líquidos combustíveis será realizada.

Resultados e Discussão
Tabelas e Gráficos das Análises Comparativas
Neste item, realiza-se uma análise comparativa entre as mme, de modo a conhecer os
melhores resultados alcançados entre os materiais, além de mostrar graficamente o
comportamento desses materiais para cada um dos sensores testados, Tabelas 1e 2, Figuras 1 e 2.
Tabela 5: tabela comparativa das frequências e resistências médias dos materiais estudados.
COMBUSTÍVEIS
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GASOLINA ADITIVADA
ETANOL
DIESEL
GASOLINA S-50
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(Média) Ω
122
107
120
115

FREQUÊNCIAS
Intervalo de Confiabilidade (β)
117 ≤ β ≤ 127
102 ≤ β ≤ 112
115 ≤ β ≤ 125
111 ≤ β ≤ 119

Tabela 6: tabela de análises das respectivas frequências - sensor TCS3200.

Figura 15: Gráfico das médias em Hz dos materiais líquidos petroquímicos estudados.

COMBUSTÍVEIS
GASOLINA ADITIVADA
ETANOL
DIESEL
GASOLINA S-50

(Média) Ω
57
32
77
39

RESISTÊNCIAS
Intervalo de Confiabilidade (β)
56 ≤ β ≤ 58
31 ≤ β ≤ 33
76 ≤ β ≤ 78
38 ≤ β ≤ 40

Tabela 7: tabela de análises das respectivas frequências – sensor TCS3200.

Figura 26: Gráfico das médias das resistências em Ohm (Ω) dos materiais líquidos petroquímicos.

Resultados e Discussão

No outro sistema o sensor LDR mostrou sua precisão e exatidão em suas operações no
que diz respeito à aferição das resistências de cada produto petroquímico analisado, ou
seja, completamente eficaz a este tipo de aplicação deste sistema de controle, atendendo
exatamente aos resultados que eram esperados, Figura 3.

Protótipo do Sistema Detetor de Falhas no Abastecimento de Combustíveis.
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Ios quais buscávamos primordialmente as aplicações e adequações do sensor TCS3200
inserido em um sistema de controle para o reconhecimento de combustíveis líquidos petroquímicos, pois o mesmo apresentou resultados completamente satisfatórios e comprobatórios ao funcionamento do mesmo, porém o seu intervalo de confiabilidade é bastante
amplo, seu custo benefício é altíssimo, é de complexo manuseio devido à sua programação e funcionamento interno, tempo de reconhecimento mais lento e apresenta níveis de
frequências bem distintos impossibilitando uma estabilidade de valores confiáveis, ainda
que seja capaz de realizar o conhecimento de cada material em relação ao LDR.
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Conclusão
Por meio da análise comparativa dos testes realizados com os Sensores de cor TCS3200
e a mini fotocélula LDR, pôde-se obter a credibilidade de que estes sensores possuem
bastante eficiência no reconhecimento de uma gama de cores quase infinitas, seja por
meio da frequência (Hz) ou mesmo por meio da resistência (Ohm). E, ainda, podendo
ser obtida por materiais líquidos coloridos ou até mesmo pela intensidade de luz visível,
mediante leitura precisa e exata das referidas ondas quadradas que são convertidas
entre a leitura dos sensores e convertidas pelo Arduíno uno, possibilitando um nível
bastante elevado quanto a aferição de dados, os quais representam a intensidade de
luminosidade que definem cada tipo de material.
Portanto, o sensor LDR se tornou o mais adequado para esta aplicação de reconhecimento dos combustíveis líquidos petroquímicos devido a sua exatidão, precisão, tempo de reconhecimento bastante rápido, facilidade de manuseio, nível de confiabilidade
elevado, segurança e baixíssimo custo benefício, em relação ao sensor de cor TCS3200.
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Resumo
Ao chegar a um lugar desconhecido e tendo a necessidade de se deslocar por este, duas
informações são extremamente importantes: onde você está e como fazer para chegar
aonde deseja ir. Quando o local em questão apresenta reduzido número de elementos
de sinalização, aumenta a dificuldade em obter estas duas informações. Buscando reduzir este obstáculo para uma boa experiência de visitação a um determinado local,
trabalhou-se no desenvolvimento de um aplicativo para smartphones que pudesse ser
usado tanto por conhecedores ou não do local a ser visitado. Para este projeto, definiuse o local como IFMA/Campus Monte Castelo e denominou-se o aplicativo de IFMAP.
Desta forma todo aquele que desejar obter informações de onde está e como fazer para
chegar a um determinado local, nas suas dependências, poderá fazer uso do aplicativo.
Proporcionando desta forma, ao usuário, uma melhor experiência de visitação.
Palavras-chave: Localização; App; Google Android; Serviços Web.

O Instituto Federal do Maranhão, IFMA - Campus Monte Castelo recebe diariamente um
volume razoável de pessoas, tais como alunos, professores, técnicos administrativos e
outros visitantes. Todos com o intuito de chegar a um determinado local para cumprir
seus objetivos próprios. Àqueles que já conhecem as dependências da instituição, localizar-se e chegar ao local pretendido é menos custoso. No entanto não é esta a realidade
de alguns visitantes. Neste caso, temos pais de alunos dos cursos técnicos, professores de
outras instituições, fornecedores, etc. Há sempre uma razoável dificuldade desta pessoa
se localizar ou encontrar o local desejado, devido ao pequeno número de elementos de
sinalização dispostos no campus, fazendo-se necessário o auxílio de pessoas que estão
no ambiente. Nesse contexto, Araújo (2013), aponta que a sinalização ambiental tem a
função de complementar o projeto de arquitetura, quando este não consegue indicar
caminhos ou a finalidade de um determinado espaço. Outro ponto importante a ser
levado em consideração, é caso o visitante tenha algo que dificulte o seu deslocamento,
de forma temporária ou permanente. Além da dificuldade de localização, agregamos a
esta a necessidade de saber de antemão, se o caminho a se fazer ou o próprio local, é
provido de acessibilidade. A pessoa com deficiência física precisa encontrar meios ou
locais com opções de acessibilidade, possibilitando uma melhor forma de se locomover.
Sampaio (2014) afirma que, se não houver um despertar dessa necessidade, as universidades devem monitorar, frequentemente, seus ambientes considerando as questões de
acessibilidade predial, pois o não cumprimento das normas pode promover a abertura
de inquérito civil contra as unidades de ensino e pesquisa.
Estes cenários mostraram-se propícios ao desenvolvimento de um aplicativo móvel que
auxilie a comunidade do IFMA Campus Monte Castelo, a se localizar em suas dependências. O aplicativo será desenvolvido para a plataforma Google Android integrado
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aos serviços de Computação em Nuvem e ROA (REST Oriented Architecture). O Google
Android foi escolhido, pois se mostra consolidado como a plataforma mais usada em
smartphones em todo o mundo, inclusive no Brasil. No país, o sistema operacional está
em 91,6% dos celulares inteligentes (Canal Tech, 2014). Quanto ao uso de ROA, deuse devido o número de organizações que fazem uso do REST para implementação de
serviços web teve um aumento significativo, devido aos serviços RESTful Web Services
possuir um grau de complexidade bem menor, não exigir tanta habilidade e ter um
custo de entrada menor que as plataformas similares (SOAINSTITUTE.ORG, 2015). Fará
parte ainda da arquitetura da solução, uma aplicação web implementada usando o framework JSF (Java Server Faces) responsável por manter os dados sobre localização do
campus. O JSF é uma especificação do Java Enterprise Edition (Java EE), isso quer dizer
que pode haver várias implementações dessa especificação. A utilizada neste trabalho
é a implementação da Oracle chamada Mojarra (MOJARRA JAVA SERVER FACES, 2015).
Devido ao aplicativo móvel ter como sua funcionalidade principal ser uma ferramenta
de suporte a localização nas dependências do IFMA/Campus Monte Castelo, este foi chamado de IFMAP.

Metodologia
A proposta de desenvolvimento do IFMAP foi baseada no processo de desenvolvimento
iterativo e incremental associado à prototipação. Obedecendo a todas as atividades que
são inerentes a este modelo de ciclo de vida. Iniciamos com o levantamento de requisitos através de entrevistas e da observação do ambiente da instituição. Desta observação
foram apontados pontos fortes a serem atacados pela aplicação. A instituição possui
poucos elementos de sinalização que garantam a quem não conhece a instituição se
deslocar de forma simples e chegar de forma confortável a seu destino. Outro ponto foi
a pouquíssima informação sobre os recursos de acessibilidade disponíveis nas dependências da instituição. Seguimos com a análise dos requisitos e modelamos as funcionalidades usando o diagrama de casos de uso e o diagrama de classes de domínio. Na
atividade de Projeto foi definida a arquitetura inicial da aplicação (aplicação web, web
services REST e aplicativo móvel) e as tecnologias a serem utilizadas.
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Durante os ciclos de iteração foram criados alguns protótipos com funcionalidade e aplicados a estes alguns testes, para que pudéssemos aferir a qualidade do desenvolvimento.
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Resultados e Discussão
Atualmente os aplicativos móveis vêm utilizando a sua capacidade de sincronização e
integração com outras tecnologias para tornar a experiência do usuário cada vez mais
rica. O IFMAP é um aplicativo móvel desenvolvido para a plataforma Google Android
e que através da sua arquitetura permite ao seu usuário encontrar a melhor forma de
chegar a um determinado local nas dependências do IFMA – Campus Monte Castelo.
O aplicativo permitirá ao usuário informar o local em que se encontra na instituição e
posteriormente escolher para onde deseja ir. Após estes dados serem fornecidos a aplicação, ela indicará a partir do local em que o usuário se encontra qual a melhor forma
de chegar até o local desejado. Junto ao resultado o usuário poderá ainda visualizar as
opções de acessibilidade para chegar ao local, o deslocamento através de um mapa e ver
fotos dos locais por onde ele irá passar. Uma visão geral das funcionalidades do aplicativo pode ser observada na Figura 1.

Figura 1: Funcionalidades do aplicativo.
A Figura 2 apresenta uma visão da arquitetura do IFMAP baseada nas entidades que a
compõe. Podemos destacar na Figura 2 as seguintes entidades:
A aplicação web possui a responsabilidade de manter a base de dados de onde serão
obtidas as informações sobre localizações. Estes dados serão sincronizados com o app
IFMAP através de um web services baseado em REST. A aplicação possui um conjunto de funcionalidades baseados em CRUD para as entidades da camada de domínio. A
aplicação web teve seu desenvolvimento baseado na tecnologia Java, usando JSF e JPA.
Para uma melhor experiência de design usamos o PrimeFaces. A aplicação web esta
hospedada no PAAs OpenShift da Red Hat. Fazendo uso dos recursos e facilidades disponibilizados pela plataforma.
O Serviço Web Rest que possui a responsabilidade de fornecer uma camada de serviços que é consumido pelo app IFMAP. O principal serviço fornecido é a sincronização
entre a base de dados mantida pela aplicação web e a base mantida pelo IFMAP. O consumo deste serviço é realizado usando JSON.

Figura 2: Arquitetura do IFMAP baseada nas entidades que a compõe.
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Aplicação Móvel IFMAP, construída com a tecnologia Google Android. Para o seu desenvolvimento foi usado a IDE Android Studio, que atualmente é a ferramenta de referência
para desenvolvedores Android. O IFMAP não possui uma ação de Login, visto que uma
vez instalado no aparelho do usuário ele terá apenas as opções de consultar dados de
uma base atualizada com os vários locais presentes na instituição e como chegar até eles.
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Devido ao uso da especificação do JPA, provemos uma camada de domínio responsável
por descrever um conjunto de classes base do sistema. É nesta camada que são definidos as classes que descrevem as entidades da base de dados e seus relacionamentos. A
Figura 3 apresenta o modelo relacional das entidades que fazem parte do projeto. No
modelo destacamos as entidades Local e Mapeamento, que representam respectivamente um local no ambiente da Instituição e o caminho a se fazer para se chegar até ele
um local de origem ou destino de um usuário do IFMAP.

Figura 3: Modelo relacional das entidades que fazem parte do projeto.
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Após o modelo de banco de dados, construído e baseado nas informações obtidas no
processo de análise, foi desenvolvido o primeiro protótipo, ainda com funcionalidade
limitada. Podemos observar este protótipo na Figura 4.
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Figura 4: Protótipo funcional do IFMAP.

Conclusão
A necessidade de localizar-se dentro de um ambiente é fundamental, para uma melhor
experiência de visitação a qualquer local. O IFMAP promove através das suas funcionalidades esta experiência, provendo ao usuário de forma simples aonde ele se encontra
e como chegar a seu destino, nas dependências do IFMA/Monte Castelo. Para trabalhos
futuros iremos complementar o protótipo com as demais funcionalidades e possibilidade de integração com redes sociais e fazer checkin.
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NARIZ ELETRÔNICO PORTÁTIL APLICADO À DETERMINAÇÃO
DE CONTAMINANTES NO LEITE
Franciele Lima Silva¹; Jomar Sales Vasconcelos1; Antônio Carlos Sales Vasconcelos1

Resumo
O leite é um dos produtos mais consumidos em todo o mundo e o mais sujeito a sofrer adulteração seja pela adição de água ou até mesmo produtos químicos como formol, uréia, amido, etc, o que reduz seu valor nutricional e o torna inapropriado para
consumo. Tradicionalmente o monitoramento da qualidade e controle do processo de
produção do leite é realizado por meio de análises físico-químicas. Métodos considerados consagrados como espectrometria, cromatografia gasosa e líquida, eletroforese
de zona capilar são os mais aplicados para este tipo de análise, entretanto, o alto custo
do emprego dessas técnicas além do seu uso restrito ao laboratório e o uso de mão
de obra especializada são os principais fatores que limitam sua aplicação. O presente
trabalho teve como finalidade o desenvolvimento de um dispositivo sensorial olfativo
para verificação da qualidade do leite. Comumente conhecido como nariz eletrônico ou
e-nose, é composto por uma matriz de sensores químicos e microcontrolador, atrelado
à poderosas técnicas de inteligência artificial para reconhecimento de padrões. Resultados experimentais demostraram a capacidade do dispositivo em reconhecer todas as
substâncias utilizadas e em diferentes concentrações o que o torna um método eficaz e
inovador para a análise qualitativa do leite além de apresentar vantagens como, baixo
custo, resposta em tempo real, portabilidade e facilidade de operação.
Palavras-chave: laticínios, sensores, inteligência artificial.

Dentre as principais características do leite, o aroma é um dos atributos mais importantes e está diretamente relacionado à qualidade do produto (YU et al., 2007). Uma ferramenta relativamente nova para monitorar a qualidade dos alimentos baseado apenas
na percepção do cheiro é o Nariz Eletrônico ou e-nose que leva em consideração o caráter global de um cheiro tal como ocorre com o sistema olfativo humano (BOEKER, 2014).
Um Nariz Eletrônico é geralmente composto por um sistema de sensores químicos e um
sistema eletrônico associado á técnicas de inteligência artificial para o reconhecimento
de padrões (LISBOA et al., 2009).
Usando um conjunto de diferentes sensores que respondem a diversos compostos, podem ser identificados vapores, gases e misturas de gases a partir da comparação a padrões de respostas disponíveis no computador. As respostas dos diferentes sensores podem ser decompostas de modo a permitir a identificação e quantificação dos diferentes
compostos químicos presentes na amostra, usando um software para análise, a partir
dos padrões registrados ou uma Rede Neural Artificial (OUELLETTE, 1999).
Uma rede neural consiste num conjunto de processos computacionais que funcionam
de modo similar a um cérebro humano. Formada por um grande número de elementos processadores interconectados que são análogos aos neurônios e estão unidos por
conexões ponderadas análogas às sinapses. O comportamento de uma rede neural é
influenciado, primeiramente, pelas funções de transferência dos elementos processadores e pelo modo como as funções de transferência são interconectadas, e pelos pesos ponderados de tais interconexões (OUELLETTE, 1999). O processo de ‘aprendizado’
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ocorre através da exposição a um conjunto de dados de entrada-saída, quando então o
algoritmo ajusta os pesos das conexões (sinapses). Esses pesos das conexões significam
a memória referente a um odor específico (OUELLETTE, 1999).
Considerando a importância comercial do leite e a necessidade do controle da qualidade do produto, propôs-se a integração das redes neurais artificiais ao nariz eletrônico
resultando na construção de um dispositivo portátil, rápido, de fácil operação e baixo
custo que poderá auxiliar no monitoramento e controle da qualidade do produto em
todo o seu ciclo de produção.

Metodologia
Uma matriz sensorial baseada em três sensores de óxido semicondutor (MOS) foi elaborada, bem como uma câmara de amostragem de pequeno porte acoplada de um aquecedor. Para o controle da matriz sensorial foi utilizada a placa de desenvolvimento Arduino Uno e o software Matlab para a aquisição e manipulação dos dados provenientes
dos sensores.
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Concluído o desenvolvimento do dispositivo, foi dado início aos testes de eficiência a
fim de observar a curva característica dos sensores para cada amostra, seu tempo de
resposta, sensibilidade e tempo de recuperação. Cada amostra contendo 10 ml de leite
UHT adulterada com algum contaminante era acondicionada cerca de 30 minutos a
temperatura ambiente e em seguida levada a câmara de amostragem, onde permaneceu durante 10 minutos à temperatura de 110°C, concluído esse tempo a amostra era
retirada da câmara por mais 10 minutos. Para cada amostra esse procedimento foi realizado 3 vezes. Cerca de 4 experimentos – leite puro, leite com uréia, leite com hidróxido
de sódio e leite com formol - foram realizadas por dia durante oito semanas e todos os
dados provenientes do dispositivo foram salvos para análise posterior.
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Após a aquisição dos dados um valor numérico foi atribuído a saída de cada sensor
conforme sua variação de condutividade, formando assim um vetor de entrada com 3
valores para cada amostra. Antes de serem submetidos à rede neural os vetores de entrada passaram por técnicas de pré-processamento de modo que todas as variáveis de
entrada apresentassem a mesma ordem de grandeza evitando assim que a rede neural
atribuísse maior importância à determinada variável devido apenas à sua magnitude
(BISHOP, 1995).
O Neural Network Toolbox, ferramenta disponível no software Matlab mostrou-se uma
alternativa simplificada para a criação e treinamento de uma rede neural de qualquer
tipo, permitindo avaliar sua evolução e desempenho por meio de informações detalhadas em gráficos e tabelas.
O bootstrap (reamostragem) permitiu a obtenção de novos vetores de entrada a partir
dos vetores de entrada originais mediante a geração de dados aleatórios com mesma
média e desvio padrão que os originais, isso facilitou o treinamento da rede neural sem
a necessidade de realizar novas medidas. No geral, 70% das amostras foram utilizadas
para treinamento, 15% para validação e 15% para teste.

Resultados e Discussão
A Figura 1 mostra medidas para leite puro, leite com ureia, leite com hidróxido de sódio
e leite com formol, respectivamente, obtidas conforme o procedimento já citado.

Figura 1: Medidas para quatro amostras de 10 ml de leite: (a) puro, (b) com uréia, (c)
com hidróxido de sódio e (d) com formol.

Quanto à implementação da rede neural na classificação das amostras, diversos parâmetros tiveram de ser otimizados visando um melhor desempenho da rede como, por
exemplo, a escolha da função de ativação, o número de épocas, a taxa de aprendizagem
e o número de neurônios na camada intermediária foram fatores determinantes para
a redução do erro quadrático médio, principal indicador do desempenho da rede. Um
ponto altamente positivo da incorporação da rede neural ao nariz eletrônico é que esta
permitiu amenizar o efeito de sinais ruidosos e interferências aos quais estão sujeitas
as medidas elétricas pelo fato de permitir a inclusão prévia de informações ao longo do
seu desenvolvimento, simplificando o projeto e aumentando a velocidade de resposta.

Conclusões
A incorporação das Redes Neurais ao Nariz Eletrônico resultou na elaboração de uma
ferramenta relativamente nova e extremamente eficaz que muito auxiliará no controle
da qualidade do leite. Sua portabilidade permitirá o acompanhamento de todo o seu
ciclo produtivo reduzindo substancialmente os índices de fraudes do produto; seu baixo
custo, facilidade de operação e a não utilização de reagentes químicos não exigirá mão
de obra especializada nem a necessidade de confinamento em laboratórios; tudo isso
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Comparando as respostas observamos que o sensor é seletivo, o que é desejável. Essa
característica torna-se um fator fundamental para o funcionamento dos Narizes Eletrônicos, pois embora cada sensor do conjunto possa responder a uma determinada
substância, tais respostas são, em geral, diferentes (STETTER et al., 2003). Assim como
o nariz humano, o Nariz Eletrônico é extremamente versátil e muito mais sensível, podendo detectar trocas eletrônicas de uma parte por milhão (LISBOA et al., 2009). A superposição das respostas obtidas por diferentes sensores para cada amostra é que gera
a percepção do odor associado ao caráter global da amostra como uma combinação de
vários elementos (SCHALLER et al., 1998).
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atrelado à possibilidade de resposta em tempo real torna este dispositivo competitivo
com técnicas consagradas de análises físico-químicas.
É importante frisar que esta é a primeira vez que o Nariz Eletrônico é aplicado para
discriminação do leite quando sujeito à adulteração pelos mais diversos tipos de
contaminantes o que o torna uma ferramenta inovadora para a indústria de laticínios.
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Resumo
A redução de perdas em sistemas de distribuição de energia elétrica e a manutenção
adequada dos níveis de tensão significam aumento do faturamento por parte das concessionárias e melhor qualidade de energia entregue ao consumidor. Um dos meios
mais eficientes de reduzir as perdas no sistema e manter adequados os níveis de tensão
ao longo da rede é a aplicação de capacitores em derivação com as cargas, bem como o
uso de reguladores de tensão. Devido à presença cada vez maior de distorções harmônicas no sistema elétrico, se faz necessário avaliar o impacto da instalação de banco de
capacitores e reguladores de tensão em relação a essa distorção. A alocação de bancos
de capacitores e reguladores de tensão é um problema discreto, o que permite que seja
tratado como um problema de otimização combinatória. Atualmente vários algoritmos
heurísticos têm sido aplicados para solução de problemas de otimização combinatória,
em especial os algoritmos genéticos que tem como principais características sua robustez, simplicidade, capacidade de alcançar a solução ótima global e fácil composição com
outras técnicas (ALVES, 2005). Para atenuar as harmônicas utilizam-se três vertentes: a
de adaptação da instalação, a de utilização de dispositivos particulares na alimentação
e a de filtragem. E neste projeto de pesquisa, propõe-se o estudo dos efeitos de algumas
das aplicações mais clássicas para a redução das harmônicas que são os filtros de harmônicos e banco de capacitores.
Palavras-chave: perdas 1; sistemas de distribuição 2; distorções de harmônicas 3; algoritmo genético 4;

No sistema de distribuição de energia elétrica ocorre grande parte de todas as perdas
elétricas do sistema de potência e um dos motivos é o seu fator de potência que geralmente é baixo devido à incidência de muitas cargas indutivas. As principais consequências disso são: aumento das perdas de energia e de pico de potência ativa, queda
no perfil de tensão e má utilização da capacidade instalada, o que pode exigir maiores
investimentos na geração.
O principal foco do estudo proposto neste trabalho é a redução das perdas elétricas e o
melhoramento dos níveis de tensão ao longo do sistema. Esse assunto é sempre atual,
visto que, com a escassez de novas fontes geradoras, a conservação de energia se torna
uma prioridade. Um procedimento usual de se obter redução das perdas e melhoria no
perfil da tensão é a compensação reativa das cargas e a regulação da tensão. O meio
mais empregado para isso é a instalação de bancos de capacitores em derivação em
pontos estratégicos dos alimentadores primários, visto que por natureza, as cargas são
predominantemente indutivas e distribuídas, bem como o uso de reguladores de tensão
ao longo da rede.
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Para que o sistema de distribuição de energia elétrica possa operar continuamente dentro dos limites definidos pela Resolução N° 505, são necessários estudos técnicos por
parte das concessionárias de distribuição para identificar soluções economicamente
viáveis para solucionar os problemas nos níveis de tensão dos alimentadores (SZUVOVIVSKI, 2008). Como a demanda não é constante, é necessário que tais estudos técnicos
levem em conta a variação da carga ao longo do tempo (horas do dia e dias da semana).
De uma maneira geral, os problemas de tensão relacionados com o regime permanente
dos alimentadores de distribuição podem ser solucionados através de diversas alternativas, dentre as quais se podem citar:
I. O uso de Banco de Capacitores (BC) para melhoria do Fator de Potência;
II. Instalação de Regulador de Tensão (RT);
III. A transferência da carga de um alimentador mais carregado para outros alimentadores menos carregados;
IV. Troca de bitola do alimentador;
V. Construção de um novo alimentador;
VI. Mudança de tensão primária de alimentação e a construção de nova Subestação.
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A implementação de uma ou mais destas alternativas pode acarretar na redução das
perdas elétricas do sistema, com consequente redução de custos para a concessionária.
Sendo que os itens (a) e (b) são de mais fácil implementação visto que não requerem
mudanças na topologia da rede.
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As primeiras técnicas propostas para resolução do problema tratavam os valores dos
bancos de capacitores e a localização física de sua instalação como sendo variáveis contínuas. Dessa forma, muitas das soluções não eram implementáveis, por serem lugares onde bancos não podiam ser instalados ou por serem capacidades não comerciais
(COOK,1959). A partir do final da década de 60 as variáveis do problema de alocação
de bancos de capacitores começaram a ser consideradas discretas, de tal forma que
o problema passou a ser visto como um problema de otimização combinatória (SCHMILL,1965). Esse tipo de problema requer que cada solução possível seja avaliada para
garantir que se encontre a solução ótima global. Geralmente as soluções possíveis são
em número tão grande que a enumeração completa é impraticável. Só para se ter uma
ideia, sendo cogitada a instalação de até três capacitores fixos em cada uma das 20
barras de um pequeno alimentador, o número de soluções possíveis é de 420=1,1x1012
e correspondem a um arranjo com repetições das quatro possibilidades de alocação
por barra (0, 1, 2 ou 3 capacitores). Para contornar a enorme dificuldade de se resolver
problemas combinatórios como esse, se tem recorrido hoje a um número crescente de
heurísticas variadas e que são inspiradas em fenômenos naturais. Por isso se costuma
dizer que tais heurísticas são metáforas o que resultou no termo meta-heurísticas. Os
métodos de otimização baseados em linguagens de inteligência artificiais são os mais
recentes e se distribuem numa faixa mais larga, conforme a técnica específica empregada, como exemplo tem-se simulated annealing (KIRKPATRICK et al.,1983), busca tabu
(HUANG et al.,1996), redes neurais (SANTOSO e TAN,1990), lógica fuzzy (ALVES et al,
2002) e algoritmos genéticos (SOUZA et al, 2002). Geralmente buscam simular fenômenos que são processos naturais, como por exemplo, o funcionamento do cérebro humano (redes neurais, lógica fuzzy), os processos genéticos da reprodução (algoritmos
genéticos), as relações sociais entre indivíduos (busca tabu), a organização social dos
animais (ant colony), entre outros.

Como se pode observar, o problema de alocação ótima de capacitores é atual e pode
ser abordado de várias maneiras, para ser resolvido por diversas técnicas. Realizar um
estudo detalhado visando adequar técnicas baseadas em linguagem artificial para que
de uma forma robusta, realista e rápida a alocação de reativos seja definida torna-se
justificado e de grande utilidade para concessionárias de energia.
O Regulador de Tensão é um equipamento destinado a manter um determinado nível
de tensão na rede de distribuição urbana ou rural quando esta fica submetida a uma
variação de tensão fora dos limites especificados. É importante salientar que o RT é um
dos equipamentos mais úteis para as concessionárias de energia elétrica que objetivam
manter boa qualidade de fornecimento de energia elétrica aos seus consumidores na
forma de tensão com razoável estabilidade (FELÍCIO, 2006).
Devido ao aumento da presença de cargas não lineares no sistema de distribuição, as
tensões e correntes harmônicas se propagam cada vez mais no sistema. A presença de
distorções harmônicas é indesejável, pois causam efeitos negativos em diversos equipamentos elétricos, entre eles estão o sobre
aquecimento, erros de medição e erro de controle de conversores. A alocação de BCs se
não adequadamente planejada pode causar a ressonância em uma ou mais frequências
harmônicas entre os elementos capacitivos e indutivos do sistema o que pode amplificar correntes e tensões harmônicas.

Metodologia
Neste projeto de pesquisa será desenvolvido um algoritmo de otimização para alocação de banco de capacitores e reguladores de tensão ao longo da rede de distribuição
considerando a presença de distorções harmônicas. A ferramenta algorítmica principal
para o desenvolvido desse método será oriunda dos algoritmos genéticos, sendo que a
mesma será comparada com outros métodos existentes.
Será feito um levantamento do estado-da-arte dos métodos e algoritmos aplicados a
redução das perdas elétricas em redes de distribuição.

Serão realizados estudos sobre os efeitos da alocação de bancos de capacitores e reguladores de tensão em relação ao nível de distorções harmônicas do sistema de distribuição.
Serão avaliados os níveis e efeitos das harmônicas geradas com a alocação dos bancos;
Será desenvolvida uma ferramenta que otimize a alocação de bancos de capacitores e
reguladores de tensão em redes de distribuição em busca de reduzir os custos do sistema e a melhoria do perfil de tensão considerando as restrições operacionais impostas
pelos níveis de distorções harmônicas presentes no sistema

Resultados e Discussão
Etapas já concluídas de acordo com o cronograma apresentado:
1. Pesquisa de material de apoio e bibliográfico
2. Estudo de algoritmos básico para dar suporte ao trabalho
3. Levantamento das técnicas de otimização baseadas em inteligência artificial aplica-
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Serão realizados estudos dos métodos de fluxo de potência para uma rede de distribuição com a presença de distorções harmônicas.

367

da ao problema de alocação de bancos de capacitores e filtros de harmônicos.
4. Comparação das técnicas de otimização baseadas em inteligência artificial aplicadas
ao problema de alocação de bancos de capacitores e filtros de harmônicos.
As atividades citadas foram desenvolvidas e alguns resultados já foram enviados para
o XI CBQEE (Conferência Brasileira sobre Qualidade de Energia Elétrica - 2015) que

é o maior evento dedicado ao assunto em toda a América do Sul com o nome
de “Alocação Ótima de Filtros Harmônicos Passivos na Rede de Distribuição de
Energia Elétrica Utilizando a Metaheurística Enxame de Partículas” e para o X
CONNEPI (Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação), mas o projeto ainda se

encontra em fase de execução conforme o cronograma especificado no Projeto de Pesquisa já enviado.

Conclusão
O objetivo principal desta pesquisa é estudar as melhorias na rede de distribuição quanto à redução de perdas elétricas e a melhoria do perfil de tensão com o uso de banco de
capacitores e filtros de harmônicos levando em consideração uma rede de distribuição
com distorção harmônica, está sendo desenvolvida. E a partir desse estudo será desenvolvida uma ferramenta que otimize a alocação dos bancos de capacitores, filtros harmônicos e reguladores de tensão levando em conta as restrições operacionais impostas
pelos órgãos regulamentadores.
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Resumo
A conservação e preservação de recursos naturais e da biodiversidade têm sido discutidas como temas fundamentais para o planeta em várias reuniões ao redor do mundo.
Vários fatores são apontados para ressaltar a importância destes temas. Um deles é o
valor econômico, uma vez que a biodiversidade fornece recursos diretos como alimentos, remédios, energia, etc. Assim sendo, uma gestão adequada destes recursos para assegurar um desenvolvimento sustentável é fundamental, pois todas as espécies são importantes e cada uma delas tem seu papel no ecossistema, sendo essencial à natureza.
A Modelagem de Distribuição de Espécies é uma técnica utilizada para estimar modelos
baseados em nichos ecológicos e podem auxiliar nos processos de tomadas de decisões,
no planejamento de áreas de conservação e preservação de espécies, bem como no estudo de espécies invasoras. Visando oferecer um ambiente para a promoção do compartilhamento de experimentos de modelagem de distribuição de espécies, uma arquitetura
SOA (Service Oriented Architecture) foi desenvolvida: o WBCMS – Web Biodiversity Collaborative Modelling Services. Este projeto visa aprimorar este framework através da
atualização de seu banco de dados geográficos, migrando-o de uma arquitetura dual
para uma arquitetura integrada, implicando em relevante ganho computacional.
Palavras-chave: Arquitetura de banco de dados; instância de modelo; WBCMS.

Introdução

No Brasil, entidades como o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e o CRIA
(Centro de Referência à Informação Ambiental) desenvolvem pesquisas neste campo.
Dentre suas áreas de concentração de estudos está a da distribuição de espécies biológicas no território brasileiro. O desenvolvimento de tais pesquisas comumente depende
do uso de ferramentas computacionais apropriadas para a modelagem da distribuição
das espécies.
Modelos de distribuição de espécies são arquétipos elaborados com base em dados de
pesquisa empírica, tratados por algoritmos complexos, que identificam em uma área
pré-definida as zonas de maior probabilidade para a presença ou a presença/ausência
de espécies pré-determinadas. Tais modelos permitem aos cientistas acompanhar a dinâmica da dispersão/concentração das espécies na biosfera, identificando, por exemplo, casos de migração, processos de extinção e de superpopulação.
Seu objetivo [das ferramentas de modelagem de distribuição de espécies] é produzir
um modelo que prevê o potencial geográfico de distribuição das espécies. Os mapas
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O desenvolvimento de estratégias e mecanismos voltados à conservação/preservação
de espécies vem mobilizando, desde meados da década de 1990, instituições governamentais, organizações da sociedade civil e grupos acadêmicos.
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resultantes podem ser usados para prever os efeitos da mudança climática, para especificar locais para amostragem de campo de organismos geneticamente modificados, e
para prever os melhores lugares para definir potenciais áreas de proteção de espécies.
Aplicações sobre biodiversidade devem ser capazes de localizar e lidar com dados espaciais (FOOK et al., 2009. Tradução livre).
Dentre as ferramentas no campo da modelagem de distribuição de espécies encontra-se
o WBCMS (Web Biodiversity Collaborative Modelling Services), um framework resultado
de pesquisa de doutorado desenvolvida por Fook (2009). Seu objetivo é funcionar como
uma grande rede para o armazenamento, busca, e, compartilhamento de experimentos
de modelagem de distribuição de espécies entre os pesquisadores da biodiversidade.
Para que tal propósito pudesse ser alcançado, um framework SOA foi desenvolvido sob
a forma de um ambiente colaborativo como estrutura de alimentação do WBCMS. Sua
arquitetura inicial foi desenvolvida como parte de projeto internacional para a construção de modelos de biodiversidade, o OpenModeller (Muñoz,2004; Openmodeller, 2005).
Sob este contexto, o WBCMS foi elaborado com base no funcionamento de três processadores: Catálogo, Acesso e Modelo. O primeiro permite a catalogação dos experimentos,
o processador de Acesso provê consultas aos experimentos catalogados e o processador
de Modelo permite o reuso de dados dos experimentos para a execução de novos experimentos (Fook et al., 2009).
Este trabalho se propôs a atualizar este framework com a substituição do catálogo de
Instâncias de Modelos para uma arquitetura integrada, uma vez que a atual foi implementada como uma arquitetura dual, o que atribuía ao framework eventuais problemas com a integridade dos dados armazenados. Esta reestruturação foi a etapa inicial
de um projeto de âmbito maior, que resultará na atualização de todos os processadores
do WBCMS em médio prazo.
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A primeira etapa da pesquisa consistiu no levantamento bibliográfico relacionado à migração do banco de dados integrante da arquitetura do repositório do WBCMS de uma
arquitetura dual para uma arquitetura integrada com extensões espaciais. As seguintes
áreas temáticas foram estudadas nesta etapa: a) Estrutura do WBCMS; b) Noções fundamentais de bancos de dados; c) Noções fundamentais de Sistemas de Informações
Geográficas; d) Modelagem OMT-G; e) Composição do Diagrama de Classes do WBCMS.
De posse do arcabouço teórico, passou-se à segunda fase da pesquisa, em que foram
desenvolvidos o banco de dados propriamente dito e a interface gráfica para interação
do usuário com o banco.

Resultados e Discussão
Para atender às especificidades do referido framework, o novo banco de dados construído teve de ser capaz de trabalhar com arquivos de grande porte e de diversos formatos,
dentre os quais se pode destacar as extensões: .xml, .txt, .tif, .jpg, .png, .rar, .zip, .bmp,
.xls, isto porque o WBCMS foi concebido para operar não apenas com representação
gráfica da modelagem, mas também com todos os arquivos utilizados na geração do
modelo. Soma-se ainda os metadados a eles referentes, tais como: nome do autor da
modelagem, data de execução da pesquisa e data de execução da modelagem, área de
pesquisa, espécie pesquisada, tipo de modelagem aplicada, dentre outros.

Para que tais requisitos pudessem ser cumpridos, elegeu-se o SGBD PostgreSQL versão
9.4 como ferramenta para a criação e manipulação do banco. A escolha por este SGBD
justifica-se tendo em base os seguintes critérios: a) compatibilidade com os sistemas
Linux, Unix e Windows; b) suporte para o armazenamento de arquivos de vídeo, som,
imagem, shapefiles e gridfiles; c) suporte para interfaces em Java, Python, C++, entre outras linguagens; d) alta capacidade de armazenamento em linhas (1.6 Tbytes), campos
(1 Gbyte) e tabelas (32 Tbytes); e) é um dos SGBDs objeto-relacionais de código aberto
mais utilizados atualmente (POSTGRESQL).
Para a constituição do banco de dados a que esta pesquisa se refere considerou-se a necessidade de se utilizar uma única tabela com 6 campos, conforme a estrutura descrita
a seguir:

É importante ressaltar o emprego de um tipo oid (Object Identifier) em um dos campos
do banco. Este tipo é nativo do PostgreSQL desde sua versão 8.0.26 (POSTGRESQL), e é
destinado ao emprego em objetos que só podem ser representados como longos arrays
de bytes. Esse é o caso, por exemplo, dos arquivos de imagem, áudio, vídeo, planilhas,
e os chamados arquivos compactados. Uma vez que os objetos designados sob este tipo
estarão representados enquanto longas cadeias de bytes, um grande número de extensões pode ser suportado pelo banco. Assim sendo, o campo “image” do banco suporta
o armazenamento de arquivos no formato .zip, .rar, .jpg, .png, .tif, .xls, .txt, .xml, .bmp.
A etapa consecutiva deste projeto, que prevê a utilização do banco por parte de pesquisadores, poderá indicar outros formatos suportados e também possíveis limitações
quanto às extensões.
Para que o usuário pudesse manipular de maneira mais simples o banco de dados do
WBCMS, foi criada uma interface gráfica, em linguagem Java, utilizando-se a IDE Eclipse. Abaixo são apresentadas as telas que compõem a interface gráfica de interação do
usuário. Na ordem de aparição da esquerda para a direita: a) aba de abertura e login;
b) aba “Inserts”, que apresenta os campos a serem preenchidos para a inserção de novo
arquivo no banco; c) aba “Searchs”, permite ao usuário buscar (através do nome do
autor, do título da modelagem ou pelo nome da espécie) um arquivo gravado no banco;
e, d) aba “Delete”, possibilita a deleção de arquivo existente no banco através do nome
do autor, do nome do arquivo, do título da modelagem ou do nome da espécie. Cabe a
ressalva de que um usuário só tem permissão para deletar aqueles arquivos por ele
cadastrados.
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Figura 1: Criação de tabela de base de dados no PostgreSQL.
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Figura 2: Form para acesso ao banco de dados criado.

Conclusão
O objetivo a que esta pesquisa se propôs foi alcançado: o banco de dados integrado com
suporte a diferentes formatos de arquivo foi implementado, bem como uma interface
gráfica para facilitar o seu uso por parte do usuário. Propõe-se que alguns campos sejam ainda adicionados ao banco, sendo eles: a) data de realização da pesquisa de modelagem; b) data de inserção da modelagem no banco; c) área de abrangência da pesquisa
de modelagem; d) instituição de origem da pesquisa; e) comentários do autor sobre a
pesquisa. Ademais, ressalta-se a necessidade de submissão do programa a testes com
os pesquisadores da área de modelagem, para que eventuais falhas e acréscimos sejam
identificados e retificados.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo mostrar as principais características obtidas pela
adição da borracha no concreto tendo como diferencial a borracha em tamanho micro.
Esse estudo se faz importante no âmbito tecnológico e ambiental, pois estamos constantemente à procura de novos materiais que substituam materiais naturais que estão
se esgotando devido á intensa demanda. Dessa forma, foi utilizado nesse projeto o
reaproveitamento detalhado de micro borracha na sua forma mais primordial micro, destacando o padrão em pó como sendo o adicional equilibrante ao concreto,
analisando a evolução das propriedades mecânicas. Foram utilizados percentuais de 5,
10 e 15% de borracha com base na massa total do traço do concreto onde não ouve retirada de nenhum dos agregados ou do cimento, somente o incremento da borracha. Os
resultados obtidos através do ensaio mecânico de compressão simples demonstraram
que a borracha adicionada ao concreto apresenta baixa resistência mecânica comparada ao traço referencial, mas o estudo acerca desse assunto ainda é um campo vasto de
possibilidades a serem exploradas.
Palavras–chave: reaproveitamento; tecnologia sustentavel; borracha.

INTRODUÇÃO

O concreto é um dos materiais mais usados nas obras de engenharia e se encontra em
constante estudo. Sua grande aplicação se deve às seguintes vantagens: elevada durabilidade, baixa permeabilidade, boa resistência às intempéries e versatilidade em assumir formas diferentes, sendo, por isso, utilizado de diversos modos, quer seja em peças
estruturais, quer não (MARQUES, 2005).
Em contra partida, o concreto apresenta algumas características desfavoráveis quanto
ao uso. Dentre tais características podemos citar; baixa resistência ao esforço de tração,
apresenta fácil fissuração, peso próprio elevado dentre outras que se apresentam de
acordo com sua aplicação. O objetivo então e adicionar materiais que minimizem essas
deficiências viabilizando um concreto com propriedades cada vez melhores.
Um desses materiais é o resíduo de borracha de pneu, o qual pode proporcionar ao
concreto uma maior capacidade de deformação e um aumento de sua tenacidade, diminuindo, deste modo, a propagação de fissuras no estado endurecido (TRIGO, 2008).
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Este projeto propõe a viabilização de concreto simples com micro partículas de
borracha visando um material com propriedades mecânicas melhores ou equivalentes ao concreto convencional e dando ênfase aos benefícios ecológicos da reutilização de pneus inservíveis que se tornaram agentes de grande problemática
quando o assunto é sua destinação final.
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Tendo em vista essa perspectiva, a adoção da partícula de borracha torna-se atrativa no
que diz respeito à disponibilidade da borracha para fabricação do concreto simples e
na retirada desse agente passivo do meio ambiente já demasiadamente degradado pela
a ação humana.

METODOLOGIA
A borracha utilizada na pesquisa foi retirada de pneus inservíveis cujo procedimento se
deu da seguinte forma; retiraram-se as ligas metálicas comuns em pneus, trituração para
obtenção de fibras e em seguida a moagem para adquirir o material final desejado cuja granulometria caracteriza-se como o material passando na peneira de numero 40 (0,42mm).
De acordo com Marques (2005), as várias granulometrias de borracha utilizadas nas
diferentes pesquisas são obtidas através dos processos de trituração, moagem e peneiramento dos pneus inservíveis. Este último processo tem a finalidade de separar da
matéria prima de borracha de impurezas como fios de nylon e aço.
Após os ensaios de caracterização do agregado miúdo e graúdo optou-se pelo melhor
produto disponível no mercado local e que atendesse as exigências estabelecidas pela
norma. O cimento utilizado foi o CP2 E-32, a escolha do cimento Portland se deu devido
do mesmo ser largamente utilizado nas obras de pequeno, médio e grande porte nas
construções locais. Não foi realizado nenhum processo químico na borracha e a adição
de aditivos na fabricação dos corpos de prova também foi descartada. Foram utilizados
percentuais de 5, 10 e 15% de borracha com base na massa total do traço do concreto
onde não ouve retirada de nenhum dos agregados ou do cimento, somente o incremento da borracha. O traço determinante foi realizado de acordo com pesquisas satisfatórias realizadas por diferentes autores. Desta forma, realizou-se a dosagem do concreto
padrão e as dosagens com a incorporação de resíduos de pneu com suas relações água/
cimento previamente definidas. Com isso a experimentação contou com um total de 4
(quatro) dosagens realizadas para a confecção de 36 corpos de prova com dimensões de
50mm diâmetro e 100mm altura.
Após 24 horas os corpos de prova foram desmoldados, pesados e colocados em recipientes com agua para dar prosseguimento ao processo de cura. Para este trabalho optou-se
pela execução dos ensaios mecânicos nas idades de 7,14 e 28 dias em maquina universal
de ensaios (MUE 100T) utilizando como regularização o neoprene.
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A partir dos ensaios podemos constatar que o concreto com adição de borracha reduz a resistência mecânica a compressão do concreto se comparado ao concreto de referencia. Notemos
também que quanto maior o percentual da borracha adicionada ao concreto menor a resistência nas mesmas idades de 7, 14 e 28 dias. Outros pesquisadores denotam bem esse aspecto.

Figura 1: Gráfico de resistência a compressão para corpo de prova 7, 14 e 28 dias de cura.

Deve-se atentar para a possibilidade de se adiquirir uma porcenteagem otima de adição
de borracha entre 15 e 20% visto que queda da resistencia tende a estabilizar entre os
valores citados.
Santos (2005), dentre os estudos já realizado de concreto com adição de borracha, a
preocupação prioritária de acordo com o autor na grande maioria é com a resistência
à compressão. De maneira geral, observa-se que a introdução de borracha ao concreto
provoca diminuição da resistência à compressão.
De acordo com Santos (2005) a resistência à compressão é considerada índice de qualidade, pois esta relacionada com outras propriedades: modulo de elasticidade, durabilidade, absorção de água, etc.
A trabalhabilidade da pasta do concreto tende a diminuir com percentuais elevados de
borracha, refletindo diretamente no fator agua/cimento e consequentemente na resistência final adquirida. A porosidade é outro fator preponderando na fabricação desse
tipo de material que tende a refletir na massa especifica final do concreto endurecido
tornando possível o seu uso em elementos não estruturais que necessitem dessa característica especifica.

Figura 2: Ensaio mecânico do corpo de prova com adição de 5%. IFMA, 2015.

É notória a necessidade do desenvolvimento de novos materiais que viabilizem a
substituição de matéria prima por agentes passivos que estão degradando o ecossistema.
Por essa razão os resultados obtidos nesse trabalho, além de corroborarem pesquisas
anteriores, proporcionam mais uma fonte de pesquisa para trabalhos futuros que
tenham interesse no estudo do desenvolvimento sustentável.
Conclui-se que é possível reutilizar esse resíduo de micro borracha em outras aplicações em artefatos de concreto simples. De acordo com os resultados obtidos, os corpos
de prova submetidos ao ensaio de compressão apresentaram um comportamento diferenciado quanto à forma de ruptura. A inclusão da borracha proporcionou menor fragmentação das amostras, comprovando os efeitos da capacidade de absorção de energia
em concretos com adição de resíduo de borracha de pneu.

AGRADECIMENTOS
A conclusão desse trabalho só foi possível devido ao apoio do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão- IFMA- que custiu a pesquisa e dando suporte
técnico com laboratórios bem estruturados. Agradeço também aos meus amigos Luis

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

CONCLUSÕES

375

Augusto e Maikon Queiros que estiveram grande parte do tempo discutindo e procurando novas ideais para a viabilização do projeto.

REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE, A. C. de. Estudo das Propriedades de Concreto Massa com Adição
de Partículas de Borracha de Pneu. 1999. 259 f. Tese (Doutorado em Engenharia) Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2009.
ELDIN, N. N.; SENOUCCI, A. B. Rubber – tire particles as concrete
aggregate. Journal of Materials in Civil Engineering. pp 478-496, 1993.
ALBUQUERQUE, A; ANDRADE, M; NETO, M; MACEDO, D; Concreto com borracha de
pneu: uma revisão bibliográfica. Anais do 43° Congresso Brasileiro do Concreto. IBRACON. Foz do Iguaçu, 2001.
BERTOLLO, S.A.M; FERNANDES, J.L; BARROSO, R.V; MIGOTTO, D.F. Pavimentação asfáltica uma alternativa para a reutilização de pneus usados. São Paulo, 2000.
FILHO, L. A. P. M; Influencia da adição de resíduos de pneu nas propriedades físicas
do concreto. 2006. 82 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade
Anhembi Morumbi, São Paulo.
INTERNATIONAL STANDARD ISO 1382:1996 - Rubber Vocabulary.
COIMBRA, Marcelo do Vale. Modos de falha dos componentes da via permanente
ferroviária e seus efeitos no meio ambiente. Rio de Janeiro, 2008 <http://www.cabot.
com.br/negro-fumo.html>;
MARQUES, M. L.; MARQUES, A. C.; TRIGO, A. P. M.;AKASAKI, J. L. Avaliação do Comportamento da Argamassa Adicionada de Diferentes Granulometrias de Borracha
após Tratamento Superficial. In: 47º Congresso Brasileiro de Concreto, Recife/PE, 2005.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

SANTOS, A.C. Avaliação do comportamento do concreto com adição de borracha
obtida a partir da reciclagem de pneus com aplicação em placas pré-moldadas.
Maceió, 2005. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Alagoas, 2005.

376

Sistema de Controle Adaptativo por Modelo de
Referência no Domínio do Tempo CONTÍNUO Baseado em
Plataforma de Prototipagem Eletrônica (ARDUINO)
Paulo Henrique Gonçalves Melo¹; Ginalber Luiz de Oliveira Serra2;
¹Estudante do Curso de Engenharia Industrial Elétrica do Laboratório de Inteligência Computacional Aplicada à
Tecnologia; E-mail: paulohenrique.ifma@hotmail.com;
2

Professor do Laboratório de Inteligência Computacional Aplicada à; E-mail: ginalber@ifma.edu.br;

Resumo
Neste artigo, é proposta uma metodologia para o projeto de controle adaptativo indireto
por modelo de referência. O esquema de controle adotado consiste na combinação de
uma lei adaptativa e um mecanismo de auto-ajuste dos parâmetros do controlador. A
lei adaptativa é baseada na estimação online dos parâmetros do processo térmico a ser
controlado através do algoritmo de Mínimos Quadrados Recursivo. Estas estimativas
são utilizadas numa formulação matemática no sentido de tornar o comportamento do
processo industrial em malha-fechada no mesmo comportamento dinâmico do modelo
de referência. O problema de controle adaptativo por modelo de referência no domínio
do tempo discreto será formulado matematicamente, o que permitirá o desenvolvimento de um ambiente computacional, baseado na linguagem de programação MATLAB/
SIMULINK, objetivando projetar, simular e analisar o comportamento dinâmico de um
sistema de controle adaptativo por modelo de referência para um sistema térmico.
Palavra-chave: controlador, lei adaptativa, estimação, MATLAB.

A área de controle adaptativo tem sido uma das mais ricas em termos de algoritmos,
técnicas de projeto, ferramentas analíticas e modificações [7]. O controle adaptativo
abrange um conjunto de técnicas que proporcionam uma abordagem sistemática para
o ajuste automático de controladores em tempo real, a fim de conseguir ou manter o
nível desejado de desempenho do sistema de controle, quando os parâmetros da planta
modelo dinâmico são desconhecidos ou mudam ao longo do tempo. Para que tal ajuste
seja possível, necessário é que seja feita a estimação em tempo real dos parâmetros do
sistema controlado [1].
O controle adaptativo por modelo de referência refere-se a uma classe particular de sistema adaptativo. Nesta classe, controladores adaptativos são concebidos por utilização
de um modelo de referência para descrever as características desejadas do processo
industrial a ser controlado [1][2][5].
A maioria dos métodos de controle adaptativo por modelo de referência pode ser classificado como direto ou indireto [3].O método de controle adaptativo indireto por modelo
de referencia é baseado na identificação de parâmetros desconhecidos de processos
industriais e esquemas de certeza equivalente (CE) de controle derivada das estimativas
dos parâmetros que são assumidas para serem seus verdadeiros valores [4]. Em contraste, o método de controle adaptativo direto por modelo de referencia ajusta diretamente os parâmetros de controle para estimar as incertezas do sistema sem identificar,
explicitamente, os parâmetros desconhecidos do processo industrial [6].
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O objetivo geral deste projeto de pesquisa consistiu em desenvolver uma metodologia
de controle baseada na técnica de controle adaptativo por modelo de referência aplicado ao controle de temperatura de um processo térmico. Para que tal objetivo possa
ser alcançado, tornou-se necessário: Estudar sobre controle adaptativo e os principais
esquemas aplicados em controle de processos industriais; formular, matematicamente,
o problema de controle adaptativo por modelo de referência no domínio do tempo discreto; projetar um controlador adaptativo por modelo de referência; simular e analisar
o comportamento do sistema de controle aplicado ao modelo dinâmico, obtido a partir
dos dados experimentais de um processo térmico, desenvolvido no laboratório.

Metodologia
Primeiramente, foram obtidos dados reais de entrada e saída do sistema térmico a ser
controlado. A partir destes dados, utilizando algoritmo de mínimos quadrados, identificaram-se os parâmetros necessários para a modelagem do sistema em uma função de
transferência de segunda ordem como segue:

Após, a identificação, escolheu-se o modelo de referência como segue:

Projetou-se o cntrolador adap por modleo de referncia em ambiente computacional
simulink baseado na lei de controle:

Onde,
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O diagrama do Controle Adaptativo por Modelo de Referência Indireto dos sistemas de
segunda ordem segue abaixo:

Figura 1: Diagrama de Controle Adaptativo por Modelo de Referência Indireto.

O sinal de referência segue na figura abaixo:

Figura 2: Sinal de Referência.
O sinal de controle segue abaixo:

Figura 3: Sinal de Controle.

a medida que as estimações de convergem para seus reais valores para k tendendo a
infinito, o sinal de saída da planta controlada converge para osinal de saída do modelo
de referência, e o erro de controle tende para zero.

Conclusão
Conforme proposto no projeto de pesquisa, a estimação de processos industriais é feita
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O sinais de saída do processo térmico e do modelo de referência seguem abaixo:
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baseada no algoritmo de mínimos quadrados recursivo. Para fundamentação da simulação experimental do projeto de um sistema de controle adaptativo por modelo de
referência no domínio do tempo discreto, um modelo de Hammerstein é considerado.
Com respeito à metodologia de controle proposta, a partir da simulação experimental,
observa-se que o método de mínimos quadrados recursivo num contexto de estimação de processos industriais mostra-se bastante adequado. O controlador adaptativo é,
então, projetado a partir desses parâmetros, tendo em ambiente computacional uma
resposta aproximada ao processo térmico real.
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Resumo
A alocação de chaves de manobras é realizada em Redes de Distribuição de Energia
Elétrica com o proposito de atuarem após uma falta, melhorando a confiabilidade do
sistema e a qualidade da energia e diminuindo a quantidade de interrupção para os
consumidores finais de áreas não atingidas. Nesse contexto este trabalho descreve uma
ferramenta para a alocação de chaves normalmente fechadas e normalmente abertas,
manuais e remotas. Trata-se de uma ferramenta baseada em Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2, que considera a confiabilidade, os custos e a prioridade do consumidor. O algoritmo foi aplicado sistema radial de 103 secções. Na construção dos resultados foi verificada a variação das funções objetivo. A ferramenta demonstrou eficiência
e potencial para auxiliar no planejamento da rede.
Palavras-chave: Alocação de chaves; Chaves Remotas; Multi-Objetivo; Algoritmo Evolutivo; Distribuição de Energia.

Introdução

Além disso, as chaves podem ser classificadas segundo sua automatização em manuais
e remotas. Ambas realizam a mesma função, no entanto existem distinções na forma
como isso ocorre. As chaves manuais são mais baratas, contudo necessitam que após
a identificação da falta, a equipe de manutenção realiza o deslocamento até o local da
chave, ou seja, necessitam de mais temp para que ocorra sua ativação. Por outro lado,
as chaves remotas podem ser acionadas diretamente da sala de controle o que permite
uma manobra mais rápida, mas elas possuem um custo mais elevado além de necessitarem um sistema de controle e comunicação próprio.
Utilizando-se de um misto de chaves remotas e manuais é possível diminuir a Energia
Não-Suprida (ENS) do Sistema a um custo aceitável para a concessionária, ou seja, fazer
um balanço adequado entre a confiabilidade e os custos. Essa estratégia vem sendo
utilizada por várias distribuidoras de energia. Porém é necessário ainda que durante
o planejamento seja estabelescida a quantidade e o local onde devem ser instaladas as
chaves, de forma ótima, permitindo que os recursos sejam utilizados para obter melhores resultados.
O problema da alocação de chaves é considerado muito difícil, pois se trata de uma análise combinatória com restrições definida por uma função objetivo não linear e não de-
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As chaves de Manobras são dispositivos alocados ao longo do sistema radial aereo de
Distribuição de energia elétrica para atuarem após a ocorrência de uma falta no sistema, sua manobra permite a restauração da energia para parte dos consumidores,
diminuindo a área afetada pela falta e melhorando a confiabilidade da rede. Existem
dois tipos de chaves: as Normalmente Fechadas (NF), que atuam seccionando o circuito;
e as Normalmente Abertas (NA), as quais permitem a interligação entre alimentadores.
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rivável. Vários algoritmos de inteligência artificial vêm sendo utilizados para resolver
esse problema através de várias heurísticas tais como: Algoritmo Microgenético (Alves
e Sousa, 2014; Alves e Sousa, 2015); Busca Tabu (Pereira, 2013); Enxame de Partículas
(Golestani e Tadayon, 2011); Algoritmo Genético (Alves; Sousa e Junior, 2014), Algoritmo
Imune (Chen et. al.,2006); dentre outros.
Diante do exposto, este trabalho se insere com a proposta de um algoritmo Multi-Objetivo baseado no SPEA2 que busca resolver um problema com objetivos conflitantes como
confiabilidade, custos e prioridade de consumidor.

Metodologia
O trabalho foi desenvolvido em ambiente Matlab® utilizando para o desenvolvimento
da ferramneta apresentada nos resultados. O conjunto de passos para a modelagem e
equacionamento utilizado na ferramenta é apresentado a seguir:
Modelo do Alimentador
O modelo do alimentador utilizado para a alocação de chaves é um modelo tradicional
DE-PARA, que além de dados tradicionais desse modelo tais como: potência ativa, reativa, barra origem e de destino, tipos de cabo dentre outros, necessita também de taxa de
falha anual por trecho, tempo médio de reestabelescimento por chaveamento e tempo
mpedio para restauração do sistema após uma falta.
Adicionalmente é utilizado o conhecimento especialista para determinar, que cada chave NA será sempre alocada à jusante a uma chave NF e cada solução do problema será
dado por um conjunto de chaves que indicaram cada seção do alimentador.
Energia Não-Suprida
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A alocação de chaves diminui a energia não suprida anual esperada (ENS), que pode ser
obtida pela equação abaixo:
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Na primeira parte da equação está representado o bloqueio da proteção da subestação
e na segunda parte da equação está representada a energia reestabelescida pelo chaveamento até o momento da restauração total. Tal que: S é o conjunto de chaves a ser
alocado; m é o número de seções do alimentador; Ptot é a Carga total do alimentador;
Lsei é a parcela da carga restaurada pelo alimentador primário; Ltri é a carga restaurada por fonte secundária; trc é o tempo de restabelescimento; ts é o tempo de reparo após
chaveamento; λi é a taxa média de falta na seção i. Todos as potências são em kW, os
tempos são médios e em horas e todos os dados são de ocorrência anual;
Segundo Alves e Sousa (2014), é importante destacar que esta fórmula é válida para o
caso de todas as chaves acionadas forem manuais ou remotas, sendo que a única distinção será o trc que será descrito para como trcM (manual) ou trcR (remoto). No entanto
para o caso do conjunto de chaves a isolar a falta ter faltas manuais e remotas a equação
utilizada será:

A ENS é importante tal que é utilizada no cálculo da confiabilidade e também para o
cálculo dos custos envolvidos na alocação assim como será descrito no próximo tópico.

Funções-Objetivo
As funções-objetivo do algoritmo em questão serão três: Confiabilidade, Custos e Prioridade de Consumidor, tal que se avaliará esse algoritmo com a mesma ferramenta sem
prioridade de consumidor para avaliar os resultados com tal variação.
Assim a confiabilidade nesse trabalho é descrita como uma porção da ENS, e será representado por um índice internacional, o System Average Interruption Duration Index (SAIDI):

Os Custos são descritos pela seguinte equação:

Tal que: Ce é o custo da energia; H é o horizonte de planejamento da rede; icres é taxa de
crescimento da carga; CTREMOTA e CTMANUAL são os custos de aquisição, instalação e manutenção das chaves remotas e manuais, respectivamente. Sendo que o tempo é dado em
anos e o custo da energia em [$/kW].
Do ponto de concessionária alguns consumidores necessitam de maior continuidade
que outros, como é o caso de hospitais, por exemplo, que estão no topo da lista. Dessa
forma, a Função de Prioridade de Consumidor (FPC) é descrita pela equação a seguir:

Tal que: PCj é a prioridade de cada consumidor e pode variar de 0 a 1; lmin é o comprimento da menor secção do alimentador; li é o comprimento da seção i; CS é o conjunto
ded seções entre a seção k e abarra j

As formulações Multi-Objetivo são mais realistas e indicam melhores soluções aos problemas do que as formulações com um objetivo só. No entanto, a existência de vários
objetivos e principalmente se estes forem conflitantes se forma um trade-off. Isso implica que várias soluções vão ser obtidas pelo algoritmo ao invés de um apenas. O espaço
que contém essas várias melhores soluções é denominado de Fronteira de Pareto e essas melhores soluções são chamadas de soluções não dominadas.
Existem vários algoritmos multi-objetivos clássicos, os quais em geral possuem dificuldade em encontrar as melhores soluções ou por necessitarem de várias execuções, ou/e
por fazerem buscas em regiões infactíveis ou/e por serem sensíveis à convexidade do
problema. O SPEA-2 é um algoritmo evolucionário multi-objetivo que consegue obter
bons resultados sem nenhum dos problemas supracitados. Tal algoritmo consegue isso
a partir de uma avaliação da força das soluções e da densidade (distancia euclidiana) do
local (no espaço de soluções), onde as soluções se encontram.
Assim para avaliar os algoritmos Multi-Objetivos são necessários métricas. Para esse
trabalho, foram utilizadas duas métricas a primeira (NSND) é tão melhor quanto maior
for seu resultado, já a segunda (ESP) é melhor quanto menor for seu resultado.

Resultados e Discussão
O algoritmo proposto foi aplicado ao alimentador primário de 103 seções. Foi conside-

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Formulações Multi-Objetivo e o SPEA-2

383

rado 3 minutos para o tempo médio de restabelecimento por chaveamento remoto após
uma falta e 48,8 minutos para o tempo médio de restabelecimento por chaveamento
manual após uma falta. Foi adotado 153 minutos como o tempo médio para restabelecimento completo do sistema após uma falta. No processamento do algoritmo genético foi
considerada uma população de 20/100 indivíduos e um arquivo externo com a mesma
quantidade, uma taxa de cruzamento de 200% e uma taxa de mutação de 4%.%. O tempo
médio de processamento do algoritmo foi de 22 minutos em um microcomputador com
velocidade de processamento de 4 GHz. O custo considerado de cada chave instalada foi
de $ 3000,00 para chaves manuais e $ 9000,00 para chaves remotas. A taxa de crescimento da carga utilizada foi de 5% para um horizonte de planejamento de 10 anos. O custo
da energia considerado foi de 0,14 $/kWh. Foi considerado um fator de carregamento de
100% e fator de potência de 0,93. Os resultados foram sintetizados na Tabela a seguir:
SAIDIxCusto
Médio
Menor
Maior

SAIDIxCustoxFPC

NSND

ESP

NSND

ESP

3,5
2
5

0,0261
0,0048
0,428

78
40
100

0,0111
0,328
0,0156

A partir da Tabela foi possível observar que o resultado obtido para 2 ou 3 funções objetivo foi interessante, pois permitiu algumas soluções distintas e variadas, no entanto
quando foram utilizadas 3 funções objetivo a variação foi muito melhor. Isso torna mais
complexo de qual a solução é a mais adequada, mas permite uma descrição mais fiel
das necessidades da concessionária no planejamento.

Conclusão
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Neste trabalho foi apresentado um método para alocação de chaves manuais e remotas,
NF e NA, baseado no SPEA2. O método avaliou se determinadas combinação de locais
e quantidades de chaves instaladas traziam benefícios à confiabilidade e financeiros a
rede. O artigo ainda explanou sobre os estágios do SPEA2 e das vantagens de métodos
multi-objetivos aplicados a soluções de problemas de engenharia.
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Os resultados do trabalho indicaram que o sucesso da ferramenta em cumprir seus objetivos através de ótimos resultados, na quantidade e na disposição das soluções apresentadas, principalmente quando foram utilizadas três funções objetivo, o que tornou
a ferramenta mais realista
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Resumo
O presente projeto tem como objetivo principal desenvolver um jogo educacional chamado Blue Game, que auxilie o processo de aprendizagem de crianças portadoras do espectro autista. Através da referida ferramenta, será possível promover ações interativas
no universo da criança autista, além de monitorar o percurso desenvolvido pela criança
durante o uso do jogo, de modo a favorecer novas ações dos envolvidos, ao longo de seu
aprendizado. O jogo terá como base os métodos existentes utilizados na educação de
indivíduos que apresentem Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD’s) no qual o
autismo se enquadra. Dentre as funcionalidades do Blue Game, este fará uso de quizzes,
missões e desafios, tendo como principal função trabalhar aspectos cognitivos, sociais
e comunicativos do autista. Logo, o jogo atuará dentre as categorias de jogos educacionais digitais que podem auxiliar educadores, terapeutas e responsáveis, em atividades
lúdicas e criativas com esse público alvo. Para apoiar o processo de desenvolvimento,
este projeto contará com a participação da Dra. Vivian Cristina Ñunez Salas, psicóloga,
registrada no Conselho Regional de Psicólogos sob o CRP 101619. Trata-se, portanto, de
um projeto multidisciplinar que visa criar um protótipo de um jogo educacional para
autistas, mas que também seja útil aos envolvidos no contexto dos portadores de TGD’s
em geral. Assim, nessa etapa da pesquisa, as funções do Blue Game visam oportunizar
aos profissionais envolvidos trabalhar os aspectos já citados, favorecendo o processo de
inclusão na sociedade. Em etapas futuras, o Blue Game vislumbra avaliar suas funcionalidades em cenários reais, devidamente assistidos por especialistas.
Palavras-chave: Jogo educacional; autismo; inclusão social.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), desordens do espectro autista
designam um grupo de desordens do desenvolvimento e englobam a síndrome de Asperger, Transtorno Desintegrativo da Infância (Síndrome de Heller), Transtorno de Rett
e o autismo propriamente dito. Essas desordens são caracterizadas por dificuldades de
interação social e comunicação, além de repertorio restrito e repetitivo de interesses e
atividades (OMS, 2013). O autismo está classificado com o código de transtorno mental
CID-10 (OMS, 1993) e DSM-IV (APA, 1995), (SALLE et al, 2005).
A educação de autistas requer infraestrutura e profissionais especializados na área e
a escassez desses elementos dificulta a inserção desses indivíduos no ambiente escolar
normal. De acordo com Cunha (2005), a atmosfera lúdica e afetiva é muito importante
para manutenção da alegria e do entusiasmo. Para que isto seja possível, toda a equipe
precisa ter condições psicológicas especiais e contar com apoio da estrutura técnica e
administrativa na instituição como um todo. Além disso, é necessário que a filosofia
educacional em que o trabalho é pautado seja seguida por todas as pessoas que tenham
alguma relação com o autista.
Em um momento lúdico com a criança autista, é preciso ensinar-lhe o uso funcional dos
brinquedos tendo o cuidado de selecionar aqueles que proporcionem resposta rápida,

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Introdução

387

em que basta tocar para que alguma coisa aconteça, pois, como não mantém a atenção
concentrada, terão que encontrar resposta rápida para não desistirem (CUNHA, 2005).
Nesse sentido, jogos digitais têm vantagem por chamarem atenção rapidamente com
cores, formatos e sons.

Metodologia
Visando o desenvolvimento do Blue Game, considerou-se a literatura acerca de TGD’s
(Transtorno Global do Desenvolvimento), mais especificamente sobre o espectro autista, para compreensão das necessidades do público alvo e desenvolvimento das funções
do jogo para cada necessidade observada.
Procurou-se estudar mais afundo sobre as metodologias de ensino mais utilizadas com
crianças autistas, possibilitando o esboço dos cenários e personagens e das atividades a
serem desempenhadas pelo usuário do Blue Game.
Foram levantados estudos acerca dos conceitos pertinentes ao desenvolvimento de jogos digitais com foco educacional, levando-se em conta os componentes de jogos digitais, como arquitetura e cenários e os processos de desenvolvimento do mesmo.
A fim de observar o desenvolvimento do projeto, foram realizadas reuniões semanais
com a orientadora e outros bolsistas com linhas de pesquisa afins. Tais reuniões permitiram discussões acerca das pesquisas e promoveram troca de informações e experiências, possibilitando a interação e a eliminação de dúvidas no processo de orientação.
Foram realizados também seminários para acompanhar a evolução mensal da pesquisa,
baseados nas etapas previamente estabelecidas. Desse modo, cada etapa pôde ser visualizada separadamente e as metas mensais foram definidas. Tal ação permitiu o controle
de cada processo pertinente à pesquisa e visava evitar possíveis atrasos no cronograma.

Resultados e Discussão
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Os resultados obtidos com a pesquisa estão sendo modelados de maneira a servir de
base para a implementação do Blue Game. Dentre as considerações e reflexões discutidas na primeira fase, destacam-se os seguintes pontos:
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- Os autistas apresentam padrões de comportamento, atividades e interesses restritos,
repetitivos e estereotipados de acordo com a classificação Internacional de Doenças,
CID-10 (OMS, 1995). Essas anormalidades costumam ser tornar aparentes antes da idade dos três anos (SALLE et al, 2005). De acordo com Salle et al (2005), as quatro áreas em
que os autistas apresentam déficit são: Pobreza de jogos imaginativos; não utilização
e compreensão dos gestos; não utilização da linguagem com objetivo de comunicação
social e Presença de resposta estereotipada.
- As metodologias de ensino de crianças autistas são várias, contudo as que apresentaram maior eficácia e, portanto, as mais utilizadas nacional e internacionalmente são:
ABA (Análise do Comportamento Aplicada); PECS (Sistema de comunicação por troca
de figuras) e TEACCH (Tratamento e educação para crianças autistas e com distúrbios
correlatos da comunicação).
- Em pesquisa realizada pelas associações AMA (Associação de Amigos do Autista) e
ABRA (Associação Brasileira de Autismo) nos anos de 2011 e 2012 em instituições de
todo o país, comprovou-se que a metodologia mais utilizada em escolas, consultótios e
APAEs (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) era a TEACCH, seguida de uma
combinação da mesma e outras metodologias, PECS e ABA.

Tabela 1: Metodologias mais adotadas e número de entidades que a adotam
Item
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Metodologia
TEACCH
Combinação
PECS
ABA
Integração/ processamento/ terapia sensorial
Currículo Funcional Natural
Fonoterapia
Psicomotricidade
Sem metodologia/ programa individualizado
Flootime
Psicodinâmico

Número de
entidades que a
adotam
53
50
24
24
8
9
6
4
4
2
3

Outros jogos digitais voltados a indivíduos autistas empregaram pelo menos uma das
metodologias citadas. O jogo Can Game (2013) combina conceitos pertinentes às três
metodologias, e faz uso de atividades selecionadas com base no perfil de cada usuário
(conceito de PECS) e regidas por regras pré-estabelecidas (Conceito de TEACCH), cuidadosamente passadas ao usuário por meio de demonstração repetidas vezes (conceito de
ABA). Do mesmo modo, o jogo AieLLo (2013) se baseia nos conceitos de PECS ao fazer
uso de imagens para estabelecer comunicação e auxiliar na alfabetização de crianças
portadoras do espectro autista.

- Essa metodologia de ensino e comunicação consiste, de forma simples em apresentar
figuras que representem objetos reais à criança autista. Esta por sua vez utiliza das imagens, selecionando-as para representar um pedido. Ao pedir algo, mostrando o objeto
do desejo, surge uma ponte para a comunicação. O PECS é dividido em seis fases, que
vão desde a expressão do desejo por algum objeto favorito da criança até utilização de
sentenças simples como meio de comunicação.
- Outra metodologia de ensino de portadores de TGDs é a Análise Comportamental Aplicada, ou ABA (do inglês Applied Behavior Analisys) cujos princípios básicos são ensino
de unidades mínimas de registro, ensino de habilidades simples e complexas em pequenos passos, a percepção e análise das ações da criança com o objetivo de perceber suas
possíveis causas, uso de reforço positivo entre outros aspectos que facilitem o contato
do educador e do aluno portador de alguma TGD (KENYON et al., 2005).
- A metodologia TEACCH (Treatment and education of autistic and related communication handicapped children), originada de um programa da Universidade da Carolina
do Norte visa à integração do individuo autista na comunidade em que se encontra e
proporcionar maior independência do mesmo através do ensino estruturado. As características desse tipo de ensino são: a organização da área de aprendizado (sala de
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- Muitos autistas não desenvolvem fala, produzindo apenas sons sem sentido, dificultando a interação com familiares ou responsáveis. Um dos métodos que atuam como
comunicação alternativa para esses indivíduos é o PECS, que funciona através de troca
de figuras (MIGUEL et al., 2005).
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aula); estabelecimento de áreas de trabalho independente (onde o aluno desenvolva
atividades individuais) e áreas de descanso ou lazer (em que a criança tem liberdade
de brincar sozinha ou acompanhada); estabelecimento de uma rotina diária (adequada
ao aluno e comunicada a ele da forma mais clara possível) (MARQUES; MELLO, 2005).

Conclusão
Os resultados obtidos com a pesquisa concernem ao esboço do protótipo do jogo Blue
Game, que conta com cenários e respectivas funções bem definidas, bem como o esboço
de um personagem que realizará a interação com o usuário do jogo.
Estabeleceu-se que a linguagem a ser utilizada no desenvolvimento do jogo é orientada
a objetos, uma vez que a ferramenta desenvolvedora do protótipo do Blue Game é a
Game Engine Unity 3D.
Ao longo da pesquisa foi possível compreender a fundo a necessidade de jogos digitais
voltados à educação especial, e embora existam no mercado alguns desses jogos, fatores
como o idioma e custos relacionados à aquisição dos mesmos dificultam um número
considerável de crianças em idade escolar terem acesso a esses jogos.
As vantagens associadas ao uso de jogos digitais na educação especial vão além do desenvolvimento cognitivo e promovem inclusão social, desde que proporcionam um ambiente lúdico entre crianças autistas e não autistas.
Portanto, além do conhecimento técnico acerca de desenvolvimento de jogos e pesquisa, o material levantado acerca do autismo e da educação de indivíduos portadores de
TGDs estimulou o desenvolvimento de trabalhos futuros na área de informática na educação com foco na educação especial.
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Resumo
O procedimento espectrofotométrico descrito para a determinação de ácido ascórbico
(AA) em sucos de frutas industrializados foi baseado na decomposição do complexo de
[Fe3+(SCN-)n]+3n pela redução com AA. A curva analítica obtida está representada pela
equação: A = 0,00148 + 192,21[AA], onde A é a absorbância e [AA] a concentração de ácido ascórbico em mol L-1, apresentou uma linearidade no intervalo de concentração dessa vitamina de 1,0x10-3 a 1,0x10-4 mol L-1 e um limite de detecção de 2,85x10-5 mol L-1 (três
vezes o sinal do branco/ inclinação da curva analítica). E os teores de AA encontrados
na amostra de suco de laranja industrializada empregando-se o procedimento proposto
e também o valor rotulado apresentam um intervalo de erro relativo aceitável.

Introdução
O ácido ascórbico (AA) é uma vitamina, mais conhecida como vitamina C, hidrossolúvel
e termolábil. Os seres humanos e outros primatas são os únicos mamíferos incapazes
de sintetizar o AA. É encontrada na natureza sob duas formas: reduzidas (ácido ascórbico) ou oxidada (ácido deidroascórbico); ambas são igualmente ativas, porém a forma
oxidada está muito menos difundida nas substâncias naturais.
O AA participa dos processos celulares de oxirredução, como também é importante na
biossíntese das catecolaminas. Previne o escorbuto, é importante na defesa do organismo contra infecção e fundamental na integridade das paredes dos vasos sanguíneos.
É essencial para a formação das fibras colágenas existentes em praticamente todos os
tecidos do corpo humano (derme, cartilagem e ossos).

O ácido ascórbico é uma substância orgânica simples que tem despertado grande interesse, devido aos efeitos benéficos como vitamina, além de seu grande uso como aditivo
em alimento. Por ser um poderoso antioxidante é muito utilizado na conservação dos
alimentos industrializados, principalmente nas indústrias de sucos e polpas congeladas
de frutas.
Desta forma, avaliar a quantidade de AA constitui um importante fator para o controle da
qualidade em alimentos, bebidas e fármacos, gerando benefícios sociais e econômicos.
O objetivo desse experimento foi otimizar um procedimento analítico rápido e econômico para a determinação do teor de AA presente em sucos de frutas. Pela reação do
ácido ascórbico (AA) com hexaciano-ferrato de potássio (K3[Fe(CN)6]) na presença de Fe
(III) empregando a espectrofotometria de absorção molecular.
O método de determinação do ácido ascórbico (vitamina C) foi baseado na reação do
AA com hexacianoferrato de potássio (K3[Fe(CN)6]) na presença de Fe(III) no qual forma
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A dose recomendada para manutenção de nível de saturação da vitamina C no organismo é de cerca de 100mg por dia. Segundo a literatura, as principais fontes do AA são
os vegetais folhosos (brócolis, salsa, couve, nabo etc), legumes (pimentões amarelos e
vermelhos) e frutas (caju, goiaba, manga, laranja, acerola, etc)
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um composto colorido, denominado azul de Prússia. A intensidade da coloração azul da
solução depende da concentração de ácido ascórbico presente na amostra. Desta forma,
a medida da intensidade da coloração possibilita a análise quantitativa desse composto
em amostras.

Metodologia
Soluções de reagentes e amostras:
Em todas soluções foram usados reagentes de grau analítico e água destilada e deionizada.
Solução de 0,20 mol/L KCl (pH 2,5) foi preparada partindo-se de uma solução estoque de
3 mol/L KCl e adicionando-se, sob agitação, uma solução 0,1 mol/L HCl, e monitorandose com um pHmetro. Essa solução foi usada para preparar todas as soluções: padrões e
dos reagentes.
A solução de 2,2x10-3 mol/L de FeCl3 foi preparada a partir da diluição da solução estoque de 6,05x10-3 mol/L de FeCl3.6H2O com a solução de KCl.
A solução do reagente cromogênio 0,015 mo/L KSCN foi preparada, dissolvendo-se 0,144
g KSCN em 100 mLda solução de KCl (pH 2,5).
A solução do complexo de Fe3+ (Fe3+[(SCNn)]+3-n foi preparada a partir da solução do reagente cromogênio 0,015 mol/L KSCN com 2,2x10-3 mol/L de FeCl3 na proporção 1:3.
A solução estoque2,3x10-3 mol/L de ácido ascórbico foi preparada pesando-se 0,11g de
ácido ascórbico e dissolvendo-se em 250 mL da solução de KCl, pH 2,5.
As soluções padrões de ácido ascórbico 1,0x10-3; 7,5x10-4; 5,0x10-4; 1,0x10-4 mol/L foram
preparadas a partir da solução estoque 2,3x10-3 mol/L AA e completada com 1 ml da solução do reagente cromogênio 0,015 mol/L KSCN, 3 ml da solução 2,2x10-3 mol/L de FeCl3
e com 0,20 mol/L KCl até o volume final de 10mL.
O branco analítico foi utilizando a solução do complexo de Fe3+ (Fe3+[(SCNn)]+3-n
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Das amostras de suco de fruta industrializado foi retirado uma alíquota de 1 mL e transferido para um balão volumétrico de 10mL e completado com 0,015 mol/L KSCN, 2,2x103
mol/L de FeCl3 na proporção 1:3 e com 0,20 mol/L KCl até o volume final.
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Equipamento e acessórios
Espectrofotômetro utilizado foi o Modelo SP-22, Marca Biospectro e o pHmetro foi o
Modelo MPA 210, Marca MS Tercnopon.

Resultados e Discussões
Efeito do comprimento de onda sobre o valor de absorbância

Inicialmente estudou-se a influência da variação de comprimento de onda de 400nm a
510nm sobre o sinal analitico. Fixou-se a concetração de vitamina C em 2,0x10-3mol/L
e variou-se os comprimentos de onda e observou-se o que o melhor comprimento de
onda obtida a 25oC foi a 450nm. Este resultado está próximo aos valores observados por
outros autoresque varia de 460 a 480nm.
Curva Analítica
Após otimizar o melhor comprimento de onda (450nm) obteve-se a curva analítica con-

tendo diferentes concentrações de ácido ascórbico (vitamina C).O gráfico 1 apresenta a
curva analítica obtida nas concentrações de 1,0x10-3 a 1,0x10-4 mol L-1 de ácido ascórbico.

A curva analítica obtida pode ser descrita pela equação: A = 0,00148 + 192,21[AA], onde
A é a absorbância e [AA] a concentração de ácido ascórbico em mol L-1, apresentou uma
linearidade no intervalo de concentração dessa vitamina de 1,0x10-3 a 1,0x10-4 mol L-1e
um limite de detecção de 2,85x10-5 mol L-1 (três vezes o sinal do branco/ inclinação da
curva analítica).
Estudo de Repetibilidade
Estudou-se a repetibilidade do procedimento proposto para a curva de analítica de
ácido ascorbico, obtendo um desvio padrão relativos menor de 5% para as concentrações estudadas (n =3).

Objetivando-se avaliar o desempenho do procedimento proposto determinou-se o teor
de ácido ascórbico (AA) em suco de laranja DelValle. O método utilizado para a determinação de ácido ascorbico foi de adição sucessivas de padrão. A Tabela 1 apresenta os
teores de AA encontrados na amostra de suco de laranja industrializada empregandose o procedimento proposto e também o valor rotulado. Os resultados da determinação
de AA obtidos por metodo espectrofotométrico e o valor rotulado apresentam um intervalo de erro relativo aceitável.
Tabela 1: Determinação de AA em suco de laranja industrializado usando o método espectrofotométrico.
Amostras

DelValle

Ácido ascórbico (mg/mL)
Valor rotulado (em 200 mL)

Espectrofotométrico

E (%)

14mg

12,6

10

E (%) - relativo entre o método espectrofotométrico vsvalor rotulado.

CONCLUSÃO
Os estudos realizados neste trabalho evidenciaram a viabilidade do emprego do méto-
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do espectrofotométrico para determinação da riboflavina após reação de complexação
com a prata. Os resultados obtidos empregando o método proposto estão de acordo com
os resultados obtidos com os teores rotulados.
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Resumo
Jogos e brincadeiras populares: a importância das práticas corporais como patrimônio
da cultura corporal. Buscou-se neste projeto pesquisar a importância dos jogos populares e brincadeiras como conteúdo da cultura corporal no ensino de Educação Física no
ensino médio do IFMA. Sabe-se que a cultura se manifesta nas mais diversas experiências humanas e uma das formas de produção da cultura está no corpo, pelo fato de que
é por meio dele que o homem expressa socialmente seu fazer histórico. O projeto teve
como objetivo ressaltar a importância de se manter viva parte dessa herança cultural
através dos jogos e brincadeiras de rua e, dessa forma, valorizar as memórias lúdicas
dos alunos ao resgatar essas produções culturais historicamente construídas que compõem o conteúdo “jogos” das aulas de Educação Física do IFMA. O estudo foi de caráter
qualitativo baseado numa pesquisa bibliográfica cuja discussão foi pautada no referencial teórico da abordagem crítico-superadora e nas leituras que abordam uma reflexão
crítica acerca do conteúdo jogos e brincadeiras populares sob a perspectiva da cultura
corporal. A pesquisa apontou que todas as brincadeiras populares construídas pela humanidade constituem um patrimônio que, quando valorizado pela escola, podem se
configurar como ricas possibilidades de formação cultural de sujeitos.
Palavras–chave: Educação Física; História; Conteúdo.

Introdução

A cultura é toda a produção humana socialmente e historicamente determinada, o que
em uma visão de totalidade, significa dizer que ela é o patrimônio de conquistas que o
homem vem construindo ao longo de sua existência para assegurar a continuidade de
sua presença no mundo.
A partir desse entendimento, a cultura se manifesta nas mais diversas experiências humanas e uma das formas de produção da cultura está no corpo, pelo fato de que é por
meio dele que o homem expressa socialmente seu fazer histórico. Ao se movimentar
em uma prática corporal qualquer, seja ela a o jogo, a capoeira, a dança, ou qualquer
outra, as pessoas se utilizam delas mesmas, materializando como resultado sensações,
isso implica que a produção de cultura parte do próprio corpo e é construção da história
da humanidade.
Nesse sentido, as práticas corporais possuem seus valores nelas mesmas e carregam
métodos particulares quando empregadas como linguagem na leitura do real. O corpo,
à luz da cultura corporal, é entendido como construção histórica que não se esgota nele
mesmo, por ser totalidade.
A abordagem crítico-superadora é uma teoria pedagógica da Educação Física que se
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Esse projeto foi norteado pela compreensão de que a Educação Física é uma área de conhecimento que trata pedagogicamente, na escola, dos temas ou formas da cultura humana.
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configura pelas distintas manifestações da cultura corporal. O Coletivo de Autores
(1992, p.38) afirma que pensar a Educação Física sob essa perspectiva significa
[...] buscar desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, exteriorizada
pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte […] e outros,
que podem ser identificados como formas de representação simbólica de realidades
vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas (COLETIVO
DE AUTORES, 1992, p.38).
A cultura corporal compõe o patrimônio de atividades corporais que o homem conquistou ao longo de muitos anos e, por isso, não pode ser entendida sem a referência
da história, pois a cultura corporal, fundamentada na abordagem crítico-superadora
de Educação Física luta para ser reconhecida como prática social transformadora. Sem
essa compreensão, o acervo construído pelo homem seria negado aos alunos, resultando em uma visão limitada de cultura e sociedade.
Paulatinamente a Educação Física foi assumindo o seu caráter educativo na escola desde a década de 80 e adotando um posicionamento crítico às influências que a marcavam
como disciplina essencialmente prática, desprovida de conhecimento a ser ensinado
para os alunos.
Valorizar a magnitude do patrimônio cultural da humanidade deveria ser, portanto,
uma das preocupações da Educação Física na escola. Juntamente com os demais saberes que constituem o currículo deve-se ampliar a educação escolarizada para o conhecimento e vivência de diferentes formas de expressão corporal, acesso ao lazer, preservação da memória popular e incentivo à criatividade para a criação de novas ideias e
práticas corporais. Deveria também buscar legitimar a Educação Física na escola como
parte dela e, particularmente, na escola pública.
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No entanto, a Educação Física muitas vezes tem utilizado muito mais o argumento da lei
do que sua importância como produção cultural que cria e recria as práticas corporais
na escola, ao longo da história.
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Quando se trata da Educação Física no processo mais amplo da educação, Medina, em
prefácio ao livro de Castellani Filho (2003), diz que esta tem sido utilizada politicamente
como arma a serviço de projetos que nem sempre apontam na direção de conquistas
sociais para todos. Castellani Filho (2003, p.11) acrescenta: “ela tem servido de poderoso
instrumento ideológico e de manipulação para que as pessoas continuem alienadas e
impotentes diante da necessidade de verdadeiras transformações no seio da sociedade”.
Foi contrariando essa visão, que este trabalho pretendeu contribuir para resgatar a
criticidade da Educação Física que, entre caminhos e descaminhos, tem avançado paulatinamente em muitos sentidos.
Os jogos e brincadeiras constituem uma gama de conhecimentos que devem ser abordados na disciplina Educação Física contribuindo para a formação dos alunos no seu
sentido mais amplo.
O conteúdo “jogo” nas aulas de Educação Física deve ser tratado pedagogicamente, de
modo que se faça valer o seu reconhecimento como produção histórica cultural, pois
“[...] o jogo é ao mesmo tempo produto e marca da herança biológica do homem e da sua
capacidade criadora de cultura” (GARVEY apud NEGRINE, 1994).

Assim, tomou-se como ponto de partida as seguintes questões: Qual a importância do
conteúdo jogos e brincadeiras populares enquanto patrimônio da cultura corporal?
Como a valorização desse conteúdo contribui para a construção histórica e social da
cultura? E de que forma as aulas de Educação Física poderiam auxiliar nesse processo?

Metodologia
Do ponto de vista teórico-metodológico cabe dizer que a escolha de um objeto de investigação expressa uma concepção da realidade e também uma opção política.
Relacionar as contradições paradigmáticas existentes na Educação Física Escolar com
a Cultura exige um posicionamento que conduza ao conhecimento da realidade na sua
totalidade apontando para a transformação social a partir do próprio homem.
Tendo como fundamento uma visão de mundo que acredita na capacidade histórica de
transformação do homem e compreende a realidade como uma totalidade, buscou-se
na base histórica da concepção marxista o caminho metodológico para apreender essa
realidade. Isto porque, “o concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, isto é, unidade do diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento como o processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida […]” (MARX, 1987, p.122).
As práticas corporais da concepção crítico-superadora prioriza o patrimônio cultural
produzido pelo homem e vincula o trabalho à essência humana, além de se posicionar
criticamente aos moldes adotados pelo trabalho dentro do modo de produção capitalista.
A proposta do projeto foi compreender a importância do conteúdo jogos e brincadeiras
populares enquanto patrimônio da cultura corporal.Para tanto, o presente projeto de
pesquisa compreendeu várias fases da construção da trajetória de investigação. Basicamente, foram elas:Levantamento bibliográfico; pesquisa bibliográfica; organização,
categorização e análise dos dados coletados; elaboração de relatórios (parcial e final) e
elaboração de artigos científicos para participação em eventos científicos.

Resultados e discussão
A Educação Física enquanto disciplina curricular na escola é construída historicamente
a partir de processos de disputa de valores na definição de qual é seu verdadeiro papel,
finalidade enquanto área de conhecimento para a formação dos alunos.
Diversos papéis foram atribuídos à Educação Física na escola, como a preparação do
corpo para o mundo do trabalho, a eugenização e assepsia do corpo visando uma raça
forte e seleta, formação de atletas, atividades terapêuticas, e, até como instrumento de
disciplinarização dos corpos.
Diante dessa pluralidade histórica de finalidades dessa disciplina na escola, deve-se
inicialmente compreender que, apesar da obrigatoriedade da Educação Física como
componente curricular obrigatório garantida pela LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), sua
legitimidade no ambiente escolar ainda se constrói a passos lentos.
Percebeu-se que mesmo que os documentos oficiais reconheçam a Educação Física
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O estudo foi de caráter qualitativo baseado numa pesquisa bibliográfica cuja discussão
está pautada no referencial teórico da abordagem crítico-superadora e nas leituras que
abordam uma reflexão crítica acerca do conteúdo jogos e brincadeiras populares sob a
perspectiva da cultura corporal.
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como área de conhecimento se observa espaços onde o trato pedagógico dos conteúdos
é abordado de forma esvaziada e descontextualizada por parte de muitos professores. A
Educação Física pode ser, portanto, tanto legitimada na escola subordinada aos ditames
capitalistas de competitividade e rendimento, descaracterizando os conteúdos das suas
dimensões pedagógicas e expondo o corpo como mercadoria, mantendo paradigma da
aptidão física, quanto na compreensão das amplas dimensões corporais em que se expressam a linguagem de movimento, compondo o paradigma da cultura corporal.
Neste entendimento, a Educação Física no Ensino Médio, ao discorrer sob a perspectiva da cultura corporal contempla uma ruptura na maneira tradicional pela qual essa
disciplina é vista em nossa sociedade. Significa dizer que essa área de conhecimento
deve superar a concepção biológica e mecânica do corpo voltada para uma prática meramente instrumental.
A ampliação desses significados para as múltiplas práticas corporais reforça a perspectiva da cultura corporal que se preocupa fundamentalmente com o ser humano e suas
condições de exploração e alienação desencadeadas pelo modo de produção capitalista.
Essa prática pedagógica visa refletir sobre o valor das práticas corporais configurando
uma Educação Física que
[...] contribui para a afirmação dos interesses de classe das camadas populares, na medida em que desenvolve uma reflexão pedagógica sobre os valores como solidariedade substituindo individualismo, cooperação confrontando a disputa, distribuição em
confronto com apropriação, sobretudo enfatizando a liberdade de expressão dos movimentos – a emancipação -, negando a dominação e submissão do homem pelo homem
(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.40).

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Isso significa defender um projeto histórico e político que valoriza a construção de corpos culturais em lugar de corpos esculturais, produzindo cultura para crianças, adolescentes, enfim, sujeitos que pensam, que sofrem, que agem, que brincam e que produzem (SOUSA; VAGO, 1997).
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Portanto, para construir um conceito de cultura corporal em uma visão de totalidade,
deve-se compreender que a Educação Física pode se configurar na escola como um
espaço para a produção de cultura, problematizando o acervo cultural das práticas corporais e criando outras. Esse processo, no entanto, envolve contradições que devem
também ser questionadas para promover a intervenção de todos nos interesses de classe, pois a finalidade desta concepção é a transformação social.

Conclusões
Afirma-se que os temas da cultura corporal devem ser abordados no espaço escolar
por ser um lugar social de acesso à cultura produzida pelos humanos, pois as práticas
corporais têm um sentido social e pessoal que são tidos como reflexão pedagógica e
desempenham um importante papel político-pedagógico ao propor direcionamentos
que questionem a realidade sob a qual os homens fazem parte. Nesse movimento, são
criadas possibilidades de problematização nas aulas acerca das práticas corporais vivenciadas, ampliação e aprofundamento do conhecimento, resgate histórico e contextualização dos assuntos.
A valorização desses conteúdos por parte da Educação Física comporta um grande desafio para os professores e demais sujeitos que constroem o lugar da desta disciplina,
que é a escola. Assim, as intervenções pedagógicas de ensino devem contemplar alguns

pontos cruciais para legitimação do conhecimento próprio ao ensino da Educação Física como, por exemplo, a organizaçãodo ensino pensando nos estudantes e propiciando
reinvenção das práticas corporais no sentido de garantir a vivência de experiências a
partir desse patrimônio cultural. Em outras palavras: a Educação Física deve ser área
de conhecimento que auxilie na produção de cultura e a partir dessa compreensão, ela
pode oferecer inúmeras possibilidades de formação cultural de sujeitos.
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Resumo
Considerando que os objetos de discurso são construídos na e pela linguagem, buscamos construir o acervo de expressões relativas à construção do referente “prefeito Edvaldo Holanda Júnior” nos editoriais do jornal O Estado do Maranhão, publicados do
período de janeiro a dezembro de 2014. Nosso aporte teórico se concentrou na teoria da
referenciação em uma perspectiva de aproximação com a Análise do Discurso.
Palavras-chave: Linguística Textual. Análise do Discurso. Referente.

INTRODUÇÃO
Em Cabral (2010, 2012), trabalhamos a instabilidade referencial do objeto de discurso
“governador Jackson Lago” nos editoriais daquele jornal publicados em março e abril
de 2009, período corresponde a um contexto (KOCH, 2006) de extrema efervescência
política. Mostramos, com aquela pesquisa, que a conjectura política do estado naquele
momento impulsionou o dispositivo midiático à construção referencial desfavorável ao
então governador Jackson Lago instaurando, em certo nível, um “conhecimento partilhado” entre os leitores.

Com este projeto de pesquisa, buscamos construir um acervo de expressões utilizadas
para construção do objeto de discurso “o prefeito Edvaldo Holanda Júnior” nos editoriais do jornal O Estado do Maranhão. Formam o corpus da pesquisa os editorais publicados entre os meses de janeiro e dezembro de 2014.

METODOLOGIA
Nossa pesquisa tomou por aporte os pressupostos teóricos da Linguística Textual em um
diálogo proveitoso com categorias da Análise do Discurso (KOCH, BENTES & CAVALCANTE, 2008). Conduziremo-la de acordo com os seguintes passos: a) coleta dos editoriais do
jornal O Estado do Maranhão publicados no período de janeiro a dezembro de 2013; b)
leitura preliminar dos dados coletados para montagem do corpus, que será composto
pelos editoriais cujo tema principal ou tangencial seja política, mais especificamente
administração municipal sob a gestão de Edvaldo Holanda Júnior; c) identificação das
expressões referenciais de categorização do objeto de discurso “prefeito Edvaldo Holanda”; e, por fim, d) construção de um acervo com as expressões coletadas.
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Para esta pesquisa, entendemos que o processo de referenciação se construa por expressões outras que não somente as expressões referenciais (CUSTÓDIO FILHO, 2012).
Os textos produzidos na esfera jornalística também se envolvem nesse processo de
construção referencial, balizados pelas estruturas ideológicas as quais os dispositivos
enunciativos midiáticos estão vinculados. O editorial, gênero jornalístico opinativo por
excelência, também participa do jogo de posicionamento ideológico, marcando um posicionamento acerca da realidade, e, no caso dos editoriais de O Estado do Maranhão,
está relacionado aos interesses de um grupo político específico que lhe apoia.
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Para o último passo de nossa pesquisa, foram consideradas apenas as expressões referenciais que garantiam a manutenção do conteúdo temático (KOCH, 2006) em foco, qual
seja a construção do referente “prefeito Edvaldo Holanda Júnior”; as demais serão desconsideradas. A rigor, utilizamos como critério de escolha das expressões referenciais a
topicalidade ou tangencialidade do tema abordado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em um estudo sobre referenciação(MONDADA & DUBOIS, 1995), interessam não os objetos do mundo – é inquestionável a exterioridade das coisas em relação à linguagem
– mas os objetos de discurso, elaborados e construídos na/pela linguagem. Debruça-se
sobre estas questões a Linguística Textual, que atualmente contempla pelo menos duas
vertentes de estudo sobre esse fenômeno; a posição teórica que nos sustenta é a de que
a referenciação consiste em uma atividade discursiva de elaboração do mundo pela
linguagem (KOCH, 2002, 2006), e em Marcuschi (2008) e em Cavalcante (2011) encontramos pontos basilares dessa vertente. Os trabalhos filiados a esta perspectiva tendem a
buscar classificações dos elementos lingüísticos responsáveis por este processo, como
podemos ver, por exemplo, nos estudos de Koch (2002, 2006) e de Cavalcante (2012) em
que se focaliza a construção do referente a partir de expressões nominais.
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Entendemos que os sintagmas nominais sumarizem informações contidas em segmentos precedentes do texto e que, nesse sentido, estejam copiosamente envolvidos na construção referencial. Afinal, as expressões nominais apontam para uma especificação que
“vai construir uma seleção particular e púnica dentre uma infinidade de lexicalizações possíveis” (KOCH, 2008, p. 56). Entretanto, concordamos com Custódio Filho (2012)
que limitar a referenciação às expressões nominais que compõem a cadeia textual seja
simplificar um complexo processo de elaboração do objeto de discurso. Com o autor,
também entendemos que “mesmo quando um referente é manifesto no texto por uma
expressão nominal, não é obrigatório que as transformações sofridas se restrinjam ao
universo das relações internominais de que porventura ele venha a participar” (CUSTÓDIO FILHO, 2012, p. 845).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nosso trabalho construiu um acervo de 378 (trezentas e setenta e oito) expressões referenciais para a construção do objeto de discurso “prefeito Edvaldo Holanda Junior”. Com base nas expressões coletadas, podemos afirmar que “prefeito Edvaldo Holanda”, na perspectiva editorial do jornal o Estado do Maranhão, é
um jovem despreparado para conduzir e ocupar o cargo que ocupa. Trata-se de
um dizer disfórico sobre a personalidade política.
Nossa pesquisa nos mostra que a construção de um objeto de discurso está relacionada a engajamento ideológico, sem necessariamente corresponder a realidade objetiva. A construção se dá na e pela linguagem.
As expressões referenciais compõem um banco de dados, em construção desde 2013, e espera-se que torne-se fonte para pesquisas futuras.É importante
ressaltar que reconhecemos o papel das expressões nominais na construção
referencial; o que defendemos é uma postura teórica que assuma não somente
o papel do sintagma nominal, mas de outros elementos do co-texto no processo
de construção de objetos de discurso. Em Cabral (2010, 2012) mostramos como
elementos lingüísticos, para além dos sintagmas nominais, constroem um objeto

de discurso: focalizamos como o jogo discursivo acionado por predicações
utilizadas nos editoriais do jornal O Estado do Maranhão estabilizam um sentido
negativo atribuído ao referente “governador Jackson Lago”.
Mostramos que, fitando-se apenas na cadeia anafórica – no caso, por exemplo,
da progressão referencial construída pela repetição ou retomada por pronomes – recorreríamos o risco de nos depararmos com a estabilidade do referente,
como também avaliou Sousa (2009) em estudo sobre o assunto.
CONCLUSÃO
Com esta pesquisa mostramos que o processo de referenciação está diretamente envolvido à estrutura institucional dos dispositivos enunciativos midiáticos, que determinam
os seguintes comportamentos do gênero: “apreciar as ações das esferas de poder constituído; promover a imagem da empresa jornalística diante dos seus leitores; aliar-se ou
contrapor-se a discursos e ideologia” (ALVES FILHO, 2010, p. 219).
Nosso trabalho nos mostrou, a partir da construção do objeto de discurso “Prefeito Edivaldo Holanda Junior”, que há, no gênero editorial, um “plurilinguísmo referencial”, em
que o objeto de discurso, apesar de se construir por expressões referenciais diferentes
do ponto de vista léxico-semântico, garantem a congruência de uma apreciação axiológica, o que pode contribuir para a construção de um mesmo referente ou objeto de
discurso.
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RESUMO
A crescente necessidade de conhecimentos relacionados às TICs (Tecnologias da Informação e da Comunicação) vem ocasionando a presença destas de maneira notória na
vida das pessoas. Pesquisas realizadas através de questionários aplicados no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Santa Inês relataram
qual parcela da comunidade estudantil tem acesso às TICs. O domínio sobre essas tecnologias oferece uma gama de recursos, que deverão ser utilizados de acordo com os
interesses do usuário que podem variar desde o trabalho, passando pela informação e
chegando ao lazer.
Os interesses vão se modificando de acordo com o avanço dessas tecnologias, o que
ocorre de maneira constante. As TICs já se desenvolveram ao patamar da comunicação
instantânea, o que pode ser observado através de redes sociais e vídeos em tempo real.
A comunicação em tempo real, que permite que se saiba de maneira instantânea o que
acontece em qualquer lugar do planeta, vem sendo cada vez mais utilizada a ponto de,
hoje, ser indispensável à comunicação de modo geral.
Novas tecnologias como as redes sociais e os vídeos em tempo real são, das que compõem a comunicação instantânea, as mais utilizadas pela população mundial, sendo
importantes ferramentas na difusão de ideias e pensamentos.
Palavras-chave: Redes sociais; Tecnologia; Informação.

O presente relatório descreve as atividades de análise e discussões das possibilidades e
dificuldades da implantação e seus benefícios para a inclusão digital abrindo caminho
o livre acesso a informação e ao mundo da comunicação e informação digital através de
uma estação digital no IFMA CAMPUS Santa Inês.
Relatar experiências institucionais e de pesquisa sobre o assunto abordando ensino-aprendizagem, comunicação e interação entre as dimensões da comunidade social e acadêmica
através do projeto e analise dos preceitos necessários para implantação de estações digitais. Tudo isso através de atividades desenvolvidas no âmbito de sua implantação.
A pesquisa fez uso da metodologia de aplicação de questionário com o alunado do Instituto com o intuito de identificar algumas características dos usuários do laboratório
de informática. O questionário como instrumento de pesquisa proporciona um campo
vasto de sondagem do espaço da pesquisa.
O questionário aplicado com o público-alvo dos alunos do IFMA no recolhimento de informações de um número significativo de pessoas em um tempo hábil, no intuito de colher o maio número de informação possível para a posterior analise dos anseios, características e possibilidades de colocar em prática a implantação de uma estação digital que
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atendesse não só o público institucional como a comunidade em que ele está inserido.
A construção do questionário deu-se através da busca de questionamentos que respondessem as indagações inerentes ao tema, como perguntas de caráter pessoal quanto a
que instrumentos de informação digital o público tinha acesso e seus entendimentos
sobre o conceito de inclusão digital e sua importância. Todas as questões como um linguagem acessível, de fácil entendimento tudo na intenção de facilitar o entendimento e
uma resposta o mais coesa possível para posteriores analises.
Como justificativa para uso desse tipo instrumento de pesquisa destaca-se: atingir o maior
número de pessoas possível, garantia de anonimato dos entrevistados, menor custo pois
não necessita de treinamento de pessoal para colocá-lo em prática, dentre outros.
Após o período de aplicação de questionário e posterior análise dos dados, deu-se início
a colocação da prática de outra ferramenta de pesquisa a observação que colaborou na
construção dos conhecimentos.
A observação ocorreu no laboratório de informática do Instituto com a finalidade de
identificar o público que frequentava e fazia uso dos instrumentos disponíveis, tempo
de uso e finalidades.
No primeiro momento uma observação não participativa onde o observador tem contato com o público mas sem interação, apenas presenciando o uso do laboratório. Posteriormente um observação participativa, como membro do grupo, auxiliando no uso
do espaço, tirando dúvidas dos usuários, participando das atividades desenvolvidas no
espaço da pesquisa.
O uso da observação como instrumento de pesquisa proporcionou uma experiência
direto com o fenômeno observado, permitiu uma aproximação para o olhar da perspectiva do outro sobre o campo de pesquisa.
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As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) são ferramentas que propiciam,
quando integradas entre si, uma forma de interação entre diversos setores sejam trabalho,
estudo, econômico ou ainda, o laser. Desta forma, essas tecnologias possibilitam ao mesmo
tempo, a união de informações, bem como a divulgação e dispersão de conhecimento.
As TICs podem passar despercebidas na vida das pessoas, quando, por exemplo, elas
se utilizam da televisão sem saber que esta é uma das ferramentas da Tecnologia da
Informação. Assim percebe-se a presença dessas Tecnologias na vida das pessoas, de
modo que são as TICs os meios de comunicação mais utilizados pela população mundial. Citam-se como principais exemplos de Tecnologias da Informação e Comunicação
os computadores, a internet e a telefonia fixa e móvel.
Há fatores que impedem algumas pessoas de possuírem algumas das ferramentas de
tecnologia e informação, como por exemplo, econômicos e o não domínio sobre elas.
Entretanto, mesmo que não se possua algumas TICs, há meios pelos quais se possa acessá-las: as casas de jogos e acesso à internet (lan-house) são exemplos desses meios.
Na cidade de Santa Inês do Maranhão, a situação da comunidade estudantil do IFMACampus Santa Inês não é diferente. Pesquisas realizadas por meio de questionários
mostram a seguintes informações:

As redes sociais vêm se mostrando ferramentas muito utilizadas para divulgação e propagação seja de ideias ou até mesmo de empresas e associações. Como sendo um meio
de comunicação instantâneo, as redes estão servindo como base de diversos processos
de transformação social pelo mundo. Algumas notícias comprovam este fato, demons-
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Os gráficos demonstram que as TICs são cada vez mais utilizadas, relata-se então, o
constante crescimento e o avanço destas em diversos setores antes não atingidos. Como
exemplo deste fato cita-se o surgimento do e-commerce (compra e venda de produtos
através da internet), e-gov (aproximação entre o governo e s cidadãos por meio das
TICs), e ainda as redes sociais (sites de relacionamento que possibilitam o compartilhamento de ideias e pensamentos de forma instantânea entre os seus usuários).
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trando que essa transformação pode ocorrer para fins benéficos ou maléficos, como
citados abaixo:
*Agitadores ingleses se utilizam de redes sociais para marcar hora e local para
vandalizar
De Alice Ritchie (AFP)
Os agitadores ingleses se organizam rapidamente usando o serviço de mensagens quase instantâneo e gratuito dos ‘smartphones’ BlackBerry, que têm a vantagem, para os
vândalos, de ser codificado, ao contrário dos posts publicados na rede social Twitter.
O Blackberry, assim como o Twitter e o Facebook, que também foram amplamente usados pelos manifestantes em diferentes revoltas como a do Egito, no começo do ano, são
“ferramentas de comunicação muito eficientes, capazes de burlar a vigilância da polícia” (Alastair Paterson, diretor-geral da Digital Shadows).
*Após relatar invasão, “twiteiro” do Morro do Alemão usa rede para ajudar a comunidade de Guilherme Tagiaroli (UOL tecnologia)

O jovem, Rene Silva, que fez a cobertura da invasão da polícia ao Complexo do
Alemão pelo Twitter ganhou muita notoriedade frente à comunidade onde vive.
Com tal feito, o garoto de dezessete anos de idade já conseguiu se utilizar da popularidade e da rede social Twitter, para trazer melhorias para o Complexo. Consegui que a prefeitura asfaltasse uma rua apenas com uma postagem no Twitter.
Assim, já ganhou computadores para a redação do jornal, tem acordo com uma
gráfica para começar a imprimir o “Voz da Comunidade” em cores, sem contar
que consegue a presença de famosos em eventos na comunidade facilmente.
consideraçõesfinais
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hoje, o não domínio sobre as TICs já implica, a certo nível, exclusão social.
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Meios de comunicação instantâneos (redes sociais) e ferramentas que possibilitam a divulgação de tudo o que se queira, e ainda, de maneira massiva (comunicação em tempo
real) vem ocasionando a diminuição de fronteiras entre lugares, além de servir como
meio de comunicação no processo de transformação social.
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Resumo
Este trabalho versa sobre os resultados finais da pesquisa realizada na cidade de São
João dos Patos Maranhão sobre os impactos causados a população beneficiaria do programa bolsa família. A população patoense com PBF hoje deixa dinheiro no comercio
local, e podem optar por não trabalhar em péssimas situações de trabalho, assim com
este trabalho objetiva-sediagnosticar os impactos dessa transferência condicionada de
renda á população patoense. Para a realização da pesquisa foi realizado um estudo
bibliográfico seguida de uma pesquisa de campo que aconteceu em dois momentos. No
primeiro foi realizada uma visita a secretaria e aplicação de entrevistas a anterior e
atual coordenadora do programa na cidade, e no segundo momento houve a aplicação
de questionários as famílias beneficiadas do programa. Todos os dados obtidos receberam um tratamento quantitativo e qualitativo e através destes dados se pode obter informações sobre os usos que o benefício possibilita as famílias bolsistas, sua importância, o número de beneficiários, o valor a ser repassado, os benefícios integrados ao bolsa
família, as condicionalidades, forma de inserção e retirada do programa assim como o
cumprimento das condicionalidades de saúde e educação além de perceber que com
PBF as famílias poderam complementar sua renda, investir em aspectos educacionais,
na saúde, vestimentas, alimentação, as relações familiares também sofreram alterações
positivas pois as mulheres passaram a se sentirem mais independentes, e poderam participar mais na complementação das despesas familiares além de poderem passar mais
tempo em casa cuidando de seus filhos.
Palavras-chave: Benefício; transferência de renda; condicionalidades.

O Bolsa Família é um programa de combate à pobreza extrema criado no governo de
Luís Inácio Lula da Silva visando a unificação de programas de transferências de renda
criados anteriormente no governo de Fernando Henrique Cardoso como o Bolsa Escola,
Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e o Fome Zero.O programa foi criado com o intuito de
ajudar a população carente do Brasilcom renda percapta entre 77,00 e 154,00 reais que
são consideradas aquelas famílias pobres ou extremamente pobres, alem da situação
de moradia, quantidade de pessoas e integrantes da família que tenham até 17 anos de
idade e estejam frequentando regularmente a escola, e também ter a vacinação em dia.
O Programa Bolsa Familia prevê não apenas renda, as famílias beneficiárias mas também da garantia de direitos básicos pois o programa apresenta algumas condicionalidades, nas áreas de saúde e educação que a familia tem que cumprir, tais como:
acompanhamento pré-natal, acompanhamento nutricional e frequência escolar em estabelecimento público de ensino.
Tendo em vista as mudanças ocorridas no cotidiano das famílias da cidade de São João
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dos Patos com essa transferência condicionada de renda, torna-se essencial entender e
identificar essas mudanças além de perceber o impacto na população elitista e dominante da cidade na medida em que as famílias que se submetem a trabalhos com baixa
ou nenhuma remuneração, puderam negar essa condição.
Assim com essa pesquisa objetiva-se diagnosticar os impactos causados a população
patoense com a transferência de renda, conhecer quais as mudanças econômicas, e no
comportamento sociocultural das famílias, além de entender os discursos circulantes
na cidade sobre o beneficio bolsa família.

Metodologia
Inicialmente foi realizado um estudo teórico de trabalhos como de Teresa Campello,
Marcelo Côrtes Neri entre outros sobre a implantação, início, condicionalidades, impactos, possibilidades e limites do Programa Bolsa Família em seguida uma pesquisa
de campo que ocorreu em duas etapas: na primeira foi realizada a coleta de dados nas
secretarias de assistência social CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da cidade de São João dos
Patos onde foi realizada entrevistas com a anterior e a atual coordenadora do PBF as
entrevistas foram gravadas, transcritas e tabuladas.
Na segunda etapa ocorreu a aplicação de questionários as famílias beneficiárias, os
resultados foram analisados à luz da bibliografia para perceber seu desenvolvimento
social e os benefícios que o programa tem trazido a essas pessoas no sentido de mudar
sua situação econômica e social bem como sobre os usos que o Bolsa Família fornece e
sobre os funcionamentos efetivos nas condicionalidades do PBF.Os dados obtidos receberam um tratamento quantitativo e qualitativo.

Resultados e Discussão
Para prosseguir a pesquisa foram realizadas entrevistas para obtenção de dados, primeiramente foram entrevistadas a ex-gestora e a atual do PBF da cidade de São João
dos Patos.
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Ao questionarmos sobre como as famílias se inserem no programa e as entrevistadas
informaram haver duas possibilidades, a demanda espontânea quando as famílias
procuram a secretaria e a busca ativa por parte dos funcionários da assistencia social,
também foi investigado como acontece o desligamento do programa pode ser de duas
maneiras: através de desligamento voluntário, ou através do cruzamento de dados que
chegam ao Ministerio de Desenvolvimento Social de Combate a Fome.
Há também varias condicionalidades para que a família seja beneficiada pelo programa, além de está cadastrada no CAD ÚNICO precisam possuir renda percapta entre
77,00 e 154,00 reais, situação de moradia, quantidade de pessoas e integrantes da família que tenham até 17 anos de idade e estejam frequentando regularmente a escola, e
também ter a vacinação em dia.
Sobre a evolução das famílias a gestora do PBF relatou que o trabalho feito em parceria com a saúde e educação acarretou um avanço e os índices indicam um aumento da
frequencia escolar, uma diminuição da evasão e também um aumento de matrículas de

adolecentes, sendo não só sua permanêcia e frequência na escola, bem como aos postos
de saúde, o que não acontecia antes do Programa Bolsa Família.
Após os dados coletados com as gestoras partimos para a aplicação de questionários
com as famílias beneficiadas, percebeu-se que a maioria dos benefícios constam em
nome das mulheres, cerca de 96,10% das respondentes consideram correto o fato do
benefício ser em nome das mães, pois as mesmas afirmaram que as mulheres administram melhor o benefício, sabem o que os filhos necessitam declararam e com o recebimento do benefício passaram a serem mais independentes além de poderem passar
mais tempo em casa com a família e de poderem negar propostas em situações degradante de emprego.
Assim o programa foi criado com o intuito de ajudar a população carente. Para Clécia
Brandão e Daniel de Aquino,
O objetivo central do Programa é o incentivo a garantia de direitos e não apenas proporcionar renda as famílias que se encontra em circunstancias de pobreza e extrema pobreza. Assiociam-se, portanto, a transferencia de renda e acesso aos direitos sociais básicos de Saúde, Alimenteção, Educação e Assitência Social. (Clecia e Daniel, 2013,p.109).
Esses objetivos confirmam-se quando questionamos sobre a importância que o benefício tem na vida das famílias beneficiadas, e verificou-se que a maioria das beneficiarias
consideram o benefício importante nas despesas da familiar como: gastos com material
escolar das crianças, alimentação, saúde entre outros.

Conclusão
Com este trabalho verifica-se que com o Programa Bolsa Família as famílias podem
complementar sua renda, investir em aspectos educacionais, na saúde, vestimentas,
alimentação, as relações familiares também sofreram alterações pois as mulheres passaram a se sentir mais independentes, podem participar mais na complementação das
despesas familiares além de poderem negar situações degradantes de trabalhos para
ficar mais tempo em casa com os filhos.
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RESUMO
Quando se estuda Física, principalmente na escola, percebe-se uma grande dificuldade
por parte dos discentes em assimilar os subsídios desta ciência para a vida, pois o pensamento que normalmente se tem é que nem tudo o que é passado em sala de aula está
relacionado com o cotidiano. Assim, é essencial, que nos primeiros contatos com essa
disciplina a metodologia utilizada pelo professor desperte a curiosidade dos alunos em
estuda-la. Dessa forma, as laudas que se seguem, são resultados da pesquisa de campo
tendo como técnica de investigação questionários e entrevistas, aplicado aos discente
e docente respectivamente, cujo principal objetivo é apresentar as metodologias utilizadas pelos professores de Física do Centro Ensino Doutor Paulo Ramos nas primeiras
exposições dos conteúdos para os alunos, e descrever os principais problemas que os
docentes encontram para trabalhar no 9º ano do Ensino Fundamental maior, além das
dificuldades encontrada pelos alunos durante as aulas de Físca e contribuir dando sugestões de novos métodos de ensino.
Palavras-chave: Ensino aprendizagem; metodologias; Física no 9º ano.

INTRODUÇÃO
Diversos empecilhos como à falta de metodologia adequada, uma boa base em Matemática ou recursos de apoio metodológicos, podem levar os alunos a não gostarem da disciplina de Física, acarretando problemas que muitas vezes não são superados durante
seu ensino médio.

Em síntese, o professor, ao estabelecer seus primeiros contatos com as turmas, já possui
uma relação com os saberes disciplinares daquilo que se pretende ensinar, mas os alunos ainda não têm esta relação. Quando a tem é frágil. O início dessa relação didática,
que se estabelece entre o professor e os alunos diante de um conjunto de saberes a ensinar, é um momento de risco, pois, dependendo das escolhas didáticas feitas, aquelas
concepções podem se consolidar e se tornar verdadeiros obstáculos à aprendizagem,
sobrevivendo até mesmo aos projetos de ensino subsequente. (CARVALHO, 2011)
Em geral, os alunos do 9º ano do ensino fundamental são adolescentes em processo
de formação e se distraem facilmente o que dificulta para os professores encontrarem
métodos de ensino que prenda a atenção do estudante na aula. Sabe-se, no entanto,
que é nessa fase em que eles estão começando a identificar os diversos enigmas que a
vida nos proporciona. Assim sendo, um projeto de ensino de Física bem planejado irá
proporcionar diversas curiosidades.
Assim, ao trabalhar com adolescentes para prender a atenção deles é necessário apre-
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Assim, os primeiros contatos com a disciplina devem ser realizados de forma que os
discentes saibam do que se trata, bem como fazer com que eles despertem curiosidades
em estudá-la, podendo assim relacionar com o dia a dia.
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sentar algo interessante. Ciência se faz com atividades práticas e de raciocínio, ou seja,
atividades concretas que o levem a pensar para poder formular conceitos físicos, e dinamismo. (NASCIMENTO; BARBOSA-LIMA, 2006).
Com base no exposto, o objetivo geral da pesquisa foi apresentar as metodologias utilizadas pelos professores de Física do C. E. Dr. Paulo Ramos, nas primeiras exposições
dos conteúdos para os alunos, e diagnosticar os principais problemas que o docente
encontra para trabalhar nesta série.

MATERIAL E MÉTODOS
Os levantamentos de dados deram-se por meio de pesquisas bibliográficas, pesquisa de
campo e documental.
A primeira foi realizada a partir de fontes secundárias. Segundo Marconi e Lakatos
(2003), a pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda a bibliografia já publicada,
em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. A sua finalidade
é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas ou na
manipulação de suas informações. Ela pode ser considerada como o primeiro passo de
toda a pesquisa científica.
A pesquisa de campo ocorreu no colégio Centro de. Ensino. Dr. Paulo Ramos, e o público
alvo foram os alunos do 9º do Ensino Fundamental maior. Atualmente, a presente escola é da rede estadual, mas, trabalha como anexo do município no período matutino com
turmas do ensino fundamental (5º ao 9º ano).
A terceira, pesquisa documental, complemento da anterior, é realizada por meio de fontes primárias, usando documentos que ainda não receberam um estudo. Para tal foram
analisados as médias bimestrais (notas) dos alunos no primeiro semestre do ano vigente.
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Além disso, utilizou-se, também, como instrumentos de pesquisa os questionários aplicados a 63 alunos e, entrevista com o professor encarregado da disciplina de física.
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Por fim, tendo conhecimento das dificuldades citadas durante a entrevista, foi proposto
ao professor que submete-se aos alunos diferentes estratégias didáticas para um mesmo conteúdo a ser aplicado a 32 alunos subdivididos em dois grupos: no Grupo I a aula
foi ministrada com o auxílio de material de baixo custo (confeccionado pelos pesquisadores e o docente); no Grupo II a aula ministrada foi com métodos tradicionais de ensino (aula puramente expositiva). Posteriormente foram aplicados questionários iguais
para ambos grupos afim de identificar qual dos métodos utilizados obteve mais sucesso.
Na análise e sistematização de dados o método de procedimento utilizado foi o estatístico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De inicio foram elaboradas nove perguntas para auxiliar-nos na entrevista com Professor X. Assim, seguindo um roteiro foi possível perceber como o professor trabalha a
disciplina, quais as dificuldades encontradas por ele no processo de ensino. Dentre as
perguntas consideradas mais importantes para alcançar os objetivos do projeto estão:
I) Você procura fazer um diagnóstico para saber como está o conhecimento matemático dos alunos antes de iniciar os conteúdos de Física que precisa de uma base
Matemática? Que procedimento você utiliza?

O professor afirma que de certa forma ele já tem um diagnóstico da situação dos alunos,
uma vez que trabalha com as disciplinas de Matemática e Física nas mesmas turmas,
embora seja formada apenas em Licenciatura Plena em Física, mas, mesmo assim procura fazer no início do ano letivo uma avaliação diagnóstica cobrando a Matemática
Básica aos alunos, para tentar trabalhar em cima das dificuldades existentes.
II) Qual a maior dificuldade que você encontra para ministrar aula de Física para
os alunos do 9° ano?
É a questão do tabu, pois os alunos já chegam no 9° ano com ideias formadas sobre a
disciplina, e isso gera nos alunos um desconforto que misturado com as dificuldades
em Matemática além do alunado não perceber a conexão da Física com o cotidiano.
(Informação oral)1
III) Você vê algo que poderíamos fazer (alguma metodologia inovadora) juntamente
com você para tentar melhorar ainda mais o aprendizado dos alunos?
Alguma tecnologia. E eu acredito que o melhor para se trabalhar isso são as feiras de
ciências, ou seja, desenvolver alguma coisa com relação a Física, onde os próprios alunos
possam desenvolver experiências, de forma a perceber a ligação desta com o cotidiano.
Observação: Na questão teórica o que eu vejo problema é o fato de os alunos não conseguirem interpretar a ligação da Física com o cotidiano, desta forma eles não conseguem
resolver problemas que exigem essa conexão.
Já na Matemática é a questão deles não saberem a questão da Matemática elementar,
e com esta dificuldade eles não conseguem responder questões simples que envolve as
quatro operações. (Informação oral)

Na terceira pergunta, o Professor X fala de outro assunto muito importante no ensino de
Física que é a dificuldade que os alunos sentem em perceber a ligação desta ciência com
o cotidiano, assim como os alunos não percebe esse elo existente tendem a não gostar
da disciplina. Esse problema é uma situação estudada por muitos autores na tentativa
de encontrar soluções que venham a unir o conteúdo ministrado na sala de aula com o
dia a dia dos discentes, e dentre as alternativas propostas, têm-se o uso do laboratório
didático que faz essa transação entre a teoria e a prática. Segundo CRUZ,
O laboratório didático ajuda na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade, já que permite desenvolver vários campos, testar e comprovar diversos conceitos, favorecendo a capacidade de abstração do aluno. Além disso, auxilia na resolução de situação-problema do cotidiano, permite a construção de conhecimentos e a flexão sobre diversos aspectos, levando-o a
fazer inter-relação. Isso o capacita a desenvolver as competências, as atitudes e os valores que
proporcionam maior conhecimento e destaque no cenário sociocultural. (CRUZ, 2009, p. 23).
Uma das questões do questionário aplicado aos alunos perguntava ao que eles atribuíam o baixo rendimento na disciplina de Física (gráfico 01).
1	Entrevista concedida por Professor X do C.E. Dr. Paulo Ramos. [jan. 2014]. Entrevistador: Arão Carvalho e
Brunna Silveira São João dos Patos, 2014, arquivo dispositivo móvel (7,5 min.). A entrevista na íntegra encontra-se
transcrita no apêndice II do relatório.
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Na segunda pergunta o professor nos diz algo que boa parte dos professores quando vão
iniciar esta disciplina se depara, que realmente é a questão do tabu o que acaba dificultando o processo de ensino aprendizagem dos mesmos.
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Gráfico 01: Os principais problemas dos alunos.
Mais da metade dos alunos atribuem o baixo aprendizado na Física a eles mesmos, este
é um problema em que não pode ser atribuído apenas aos alunos, pois estão inseridos
em um ambiente onde várias situações podem ter influenciado no seu baixo rendimento e que neste momento eles não têm maturidade suficiente para perceber tal situação.
No entanto, se pensarmos este problema como sendo culpa de boa parte dos próprios
alunos cabe, então, estudar formas de tentar criar algo inovador que desperte a curiosidade dos alunos, e tal proposta esta dentro dos objetivos do pressente projeto.
Como uma forma de investigação, na última etapa da pesquisa, buscou-se saber qual o melhor método a ser utilizado em sala de aula, o tradicional que seguia o modelo de aula proposto pelo livro e o método inovador que foi desenvolvido juntamente com a professora,
levando em conta as dificuldades dos alunos diagnosticadas anteriormente, o qual propôs
neste momento revisar a matemática básica necessária para o conteúdo de Força e aproximar a teoria da realidade dos alunos por meio de um experimento de baixo custo.
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A Tabela a seguir indica os resultados obtidos através dos questionários aplicados após as diferentes estratégias utilizadas durante a culminância do projeto. As quatro primeiras questões cobravam conhecimentos matemáticos para resolver os problemas físicos. A questão cinco foi
cobrado os conceitos ministrados em ambas as aulas.
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Tabela 1: Erros e acertos dos alunos.
Questões

Grupo I
Erros
25%
12,5%
18%

Acertos
75%
62,5%
68,75%

Grupo II
Erros
25%
37,5
31,25%

01
02
03

Acertos
75%
87,5 %
81%

04

43,75%

56,25

37,5%

62,5%

05

56,25

43,75

31,25

68,75

Das quatro primeiras questões que cobravam conhecimentos matemáticos para resolver os
problemas físicos, percebe-se que teve uma grande taxa de erros nos dois métodos embora
um sobressaiu o outro, conforme mostrado acima. De tal modo, na maior parte dos casos
mesmo que a metodologia utilizada pelo professor seja diferenciada ainda assim haverá

casos de baixo rendimento, que serão atribuídos não só a má interpretação das perguntas e
entendimento do assunto mais também à falta de base matemática que se arrasta durante
todo o processo educacional dos discentes, situação essa que não pode ser mudada em apenas uma aula.

CONCLUSÃO
Percebe-se, que os principais problemas que levam os alunos não terem um bom desempenho na disciplina de Física no 9º ano do ensino Fundamental do C.E Dr. Paulo
Ramos são: a falta de uma boa base Matemática, dificuldade na ligação da Física com
o cotidiano, a não utilização de aulas experimentais. Além do mais se percebe que as
metodologias tradicionais utilizando apenas o livro didático não são tão eficazes para
se ter um bom rendimento escolar.
Com estes resultados, as melhores soluções para tais problemas são: o esforço e planejamento do corpo docente, implantação de laboratórios bem equipados nas escolas e
principalmente criar um ensino pautado na contextualização e interdisciplinaridade
empregada na sua forma plena.
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Resumo
A disposição dos resíduos sólidos tem se tornado um dos maiores desafios do mundo
moderno. Em meio aos inúmeros desafios para se lidar com a problemática da destinação do lixo urbano é possível observar alguns agentes sociais de grande valor para a
diminuição dessa drástica poluição ambiental: Os catadores de recicláveis. Assim, este
trabalho foi realizado na cidade de Loreto-MA, localizada no sul do estado com o intuito
de elucidar os problemas vivenciados no dia-a-dia pelos catadores de lixo deste município. O objetivo deste trabalho foi identificar e analisar a importância dos catadores, bem
como, as condições de trabalho, as dificuldades enfrentadas, as relações entre à administração municipal e os catadores e a importância da prática dos mesmos na ótica da
comunidade local. A metodologia materializou-se, de um lado, na pesquisa bibliográfica
e documental (acervos de bibliotecas e bancos de dados e informações secundárias).
A metodologia também envolveu a observação direta das comunidades diretamente
envolvida com a coleta de resíduos sólidos do município. A segunda proposta de trabalho foi realizar a pesquisa descritivo-qualitativa dos atores envolvidos com a coleta de
resíduos sólidos da prefeitura de Loreto através da aplicação de questionários pré-elaborados com as lideranças dos catadores de papel. Os métodos que orientaram essa
pesquisa foram da pesquisa participativa. Os resultados apontaram que a cooperativa
de catação de recicláveis atua de maneira autônoma em relação à prefeitura municipal
e seus órgãos ambientais.
Palavras-chave: Agentes sociais; Coleta; Comunidade local; importância dos catadores;

A disposição dos resíduos sólidos tem se tornado um dos maiores desafios ao mundo
moderno. A banalização do consumo impulsionada pelo modo de vida moderno impulsionou a humanidade a produzir cada vez mais lixo. Como resultado desse processo, o
meio ambiente sofre toda a pressão da produção dos resíduos sólidos (SANTOS 1993).
Apesar dos catadores serem relevantes para o equilíbrio ambiental urbano, são indivíduos marginalizados pela sociedade. Eles escolheram esse ofício por dependerem do
mesmo para a sobrevivência. Embora os mesmos sejam uma realidade das grandes
metrópoles, eles também podem ser encontrados na escala dos pequenos municípios
brasileiros. Esse é o caso dos catadores do município de Loreto-MA. O objetivo deste
trabalho foi identificar e analisar a importância dos catadores, bem como, as condições
de trabalho, as dificuldades enfrentadas, as relações entre à administração municipal e
os catadores e a importância da prática dos mesmos na ótica da comunidade local.

Metodologia
O presente estudo foi realizado na cidade de Loreto-MA. Foram feitas uma série de
busca por inúmeros indícios que apontavam como é a realidade dos catadores. Ne-
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nhum indício sobre a realidade trabalhista desses profissionais foi descartada. A metodologia materializou-se, de um lado, na pesquisa bibliográfica e documental (acervos
de bibliotecas e bancos de dados e informações secundárias). Em relação à pesquisa
bibliográfica foi dada atenção para livros; teses; dissertações; periódicos tanto no âmbito da Geografia, quanto às demais áreas das ciências humanas e sociais. Desta forma,
conhecemos como é realizada a abordagem da problemática dos catadores por outras
áreas do conhecimento. Esse pensamento é válido, pois o trabalho pôde usufruir de diferentes ideias e fontes.
Para tanto, foram realizadas a observação direta e a pesquisa descrito-qualitativa dos
atores envolvidos com a coleta de resíduos sólidos do município. Após a elaboração das
pesquisas, foi realizada uma tabulação das informações de maneira ordenada. Por fim,
se fez necessário realizar uma análise dos resultados com uma discussão sobre qual é o
papel e os interesses desses sujeitos na coleta de resíduos sólidos urbanos em Loreto-MA.

Resultados e Discussão
A maior parte dos Catadores está entre 25 a 40 anos (66,7%). As demais classes representam 16,7% dos cada. Segundo Medeiros e Macedo (2006) em relação à idade, revelaram que ha uma predominância de sujeitos entre 30 e 60 anos.
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Figura 1: gráfico referente à idade dos catadores.
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A maioria dos catadores possui o nível fundamental incompleto (66,7%). Apenas 16,7%
concluíram tal feito. O que demonstra um baixo nível de escolaridade. Medeiros e Macedo (2006) relatam que a maioria dos catadores eram predominantemente semianalfabetos ou tinham ensino fundamental completo (Figura 2).
Todos os entrevistados mencionaram Loreto como cidade natal. Isso demonstrou que
eles possuem pouca mobilidade no país.

Figura 2: gráfico referente à escolaridade dos catadores.

Entre os catadores entrevistados todos ganhavam menos de um salário mínimo. A baixa
escolaridade e o seu nível de vulnerabilidade social explica o porquê os catadores se sujeitam a receberem baixa remuneração. Segundo (CALDERONI, 1999 apud RIOS, 2008)
os catadores ao invés de integrarem um extenso circuito de produção são marginalizados pela sociedade ao serem subordinados a trabalharem em condições de insalubridade e com baixa remuneração.
O líder da associação relatou em entrevista que a secretaria de meio ambiente não
tem qualquer nível de envolvimento com a associação. Desse modo a mesma trabalha
de modo autônomo. Essa falta de integração entre secretaria e associação também foi
mencionada pelos catadores em geral. 100% dos mesmos disseram existir baixo tipo de
integração entre a associação e secretaria.

Figura 3: Gráfico referente à análise do grau de envolvimento da Secretaria de Meio
Ambiente com os catadores.
100% dos catadores consideraram o nível de perigo da profissão de catação com risco
mediano. Já para o líder essa atividade não oferece risco algum para a saúde deles.

Os entrevistados consideram como principais motivos que os levaram a trabalhar como
catadores foi a “necessidade” e esta atividade a ”única oportunidade”. Segundo Medeiros e Macedo (2007) o trabalho ocupa um lugar central na vida de quem o realiza, sendo
ele um meio de subsistência e de integração social, pois possibilita o relacionamento
entre pessoas e a inclusão social de grupos.

Figura 4: Gráfico referente aos problemas enfrentados pelos catadores
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A falta de capacitação(75%) e a baixa remuneração(25%), segundo os catadores, são os
piores problemas enfrentados por eles. Medeiros e Macedo (2006) advertem que os catadores enfrentam problemas e um deles é a baixa remuneração (Figura 4).
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Conclusão
Após a comparação entre as opiniões dos catadores de resíduos sólidos e do Líder da
Associação foi possível identificar uma série de divergências de opinião. Muitas das informações colhidas com os catadores não coincidiam com as informações obtidas com
o líder da associação.
As divergências de opinião entre os catadores e o seu líder demonstrou que os interesses deste último pode estar associados aos interesses dos empresários e chefes que
dominam o mercado comprador de materiais reciclados de Loreto-MA. Além disso, foi
possível identificar as precárias condições de trabalho às quais os catadores são submetidos como a falta de EPIs, não possuírem a carteira assinada, a baixa remuneração, não
possuírem apoio da prefeitura do município ou de órgãos ambientais etc.
Foi possível concluir que existem limitações de ordem organizacional e de ordem trabalhista que inviabilizam o funcionamento adequado da associação. Desta forma é necessário que o poder público intervenha e ofereça à associação estrutura e condições de
organização. Essas ações terão como resultado a conservação ao Meio Ambiente.
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Resumo
A aquisição da língua inglesa pode ocorrer através de um processo que é desenvolvido
pelas pessoas com o intuito de obter uma linguagem diferente da sua, e que traz junto
consigo, as questões de identidade e cultura. Durante o processo de aprendizado da
língua inglesa a pessoa sofre várias transformações em suas características. O objetivo
desse trabalho é identificar e analisar como se deu o processo de aquisição da língua inglesa, do grupo de emigrantes que partiu da cidade de São Raimundo das Mangabeiras,
interior do Maranhão para o estado americano da Carolina do Norte durante a década
de 2000. A proposta é compreender as relações de identidade que foram refeitas ou se
mudaram por completo. A principal pergunta deste projeto é: Como se deu a aprendizagem da língua inglesa dos imigrantes mangabeirenses nos Estados Unidos da América
(EUA). A emigração dos cidadãos mangabeirenses para os EUA é uma realidade constante na cidade de São Raimundo das Mangabeiras. Essas pessoas que emigram, buscam uma vida melhor. Elas se submetem às mais diversas formas de vida no exterior.
Nos EUA, esses imigrantes buscam aumentar suas rendas familiares, com isso acabam
trabalhando em serviços comuns entre os estrangeiros.
Palavras-chave: Aquisição, identidade e imigração.

O estudo da aquisição natural da língua estrangeira pelos emigrantes parte de uma
reflexão acerca de suas condições de vida e de suas experiências pessoais. A emigração
dos cidadãos mangabeirenses para os EUA é uma realidade constante na cidade de São
Raimundo das Mangabeiras. Essas pessoas que emigram, buscam uma vida melhor.

Metodologia
Foram entrevistadas no total 12 pessoas, sendo 8 mulheres e 4 homens. O questionário
possui 24 perguntas, tendo 20 questões obrigatórias e 4 opcionais; é um questionário
fechado contendo etapas e a tabulação foi feita a partir de gráficos demonstrativos.
A pesquisa foi dividida em etapas A, B e C.
Identificar e encontrar as pessoas que residem em S. Rdo. das Mangabeiras que migraram para os EUA, e convidá-las a participar da entrevista oral e escrita.
A etapa seguinte se deu através das visitas presenciais às casas dos entrevistados. Eles
receberam o questionário para responder e logo após seguimos com a entrevista oral e
gravação de áudio.
Depois da coleta de dados foram feitas as notas de campos.
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Resultados e discussão
Analisando cuidadosamente as condições do ensino e aprendizagem de línguas estrangeira, percebe-se que vários fatores têm contribuído para que os resultados estejam
abaixo do desejado (Moita Lopes) 1996.
Permanência nos EUA - homens e mulheres
Total de anos
1 ano

Total
1

2 anos

3 anos
4 anos

1
1

5 anos

6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
Mais de 10 anos

2
1
1
2
1
1
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Dos entrevistados 73% acham o aprendizado do inglês fundamental em qualquer hipótese, 27% diz que depende do que se quer, e 0% desnecessário ou pouco importante.
Habilidades em língua inglesa

Homens e mulheres mostram resultados diferentes no que diz respeito ao inglês nas
classificações oral, escrita, leitura e escuta. Assim é possível ver quem melhor se destaca nelas através dos níveis fraco, elementar, intermediário, avançado, e nativo. Mas as
mulheres se destacam mais em todos os quesitos, pois se dedicam mais ao aprendizado.

Conclusão
Conclui-se que as pessoas que migraram para os Estudos Unidos, vivenciaram as mais
diversas formas para viver juntamente aos americanos. E que muitos dos que foram
não tinham nenhum conhecimento da língua, portanto tiveram dificuldades no decorrer do tempo.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo geral analisar as possibilidades oferecidas pelas questões de Física do Meio Ambiente nos processos de ensino-aprendizagem propondo a
integração da Educação Ambiental no ensino de Física. Estruturado de forma didática e
sintética seus objetivos específicos são: apresentar o histórico e a importância do ensino
de Física no Brasil; disseminar a prática da Educação Ambiental através do ensino de
Física; conceituar a Física Ambiental; identificar e apontar as principais transformações
Físicas que ocorrem na natureza, devido a ação humana. Nos últimos anos questões
ambientais passaram a fazer parte da vida de todos nós. Além de estarem presentes
no cotidiano de todo o cidadão, em sua realidade imediata, os problemas e temas ambientais estão cada vez mais presentes na mídia como a poluição dos grandes centros
urbanos traz irritação aos olhos, garganta e problemas respiratórios. Excesso de chuvas
alaga cidades e provocando deslizamento de terras, desabamentos. Grandes plantações
destroem ecossistemas e trazem novas pragas e queimadas que atingem as cidades.
O abastecimento de água e energia elétrica não é suficiente para atender a demanda
sempre crescente. Cada localidade enfrenta algum tipo de problema ambiental. A Educação Ambiental não substitui ou ultrapassa as disciplinas acadêmicas; precisa e aplica
todas elas. Para a resolução de um problema ambiental local ou global, é provável que
precisemos de alguns subsídios dos diversos ramos do conhecimento.
Palavras-chave: Educação Ambiental; Física e Física Ambiental.

Durante toda existência do planeta Terra, observa-se constantes transformações físicas
e químicas. Algumas ocorrem naturalmente e outras são de origem antrópica, isto é,
causada pela ação humana. São fenômenos iniciados a centenas de anos, como a poluição do ar, da água e do solo, a depleção da camada de ozônio, o aumento do efeito
estufa e o aquecimento global, que causam consequências danosas ao meio ambiente
[1]. Além da questão energética, facilmente identificável como pertencendo ao domínio
da Física, muitos outros temas ambientais incluem o estudo de fenômenos físicos.
Conhecer melhor como ocorre esses fenômenos, ajuda a compreender e usar de modo
sustentável os complexos sistemas ambientais dos quais fazemos parte. Para atingir
este objetivo, este projeto propõe a forma de articular a Educação Ambiental no ensino
de Física, integrando sob nova perspectiva do conhecimento, a Física Ambiental.
Entender os processos que determinam o funcionamento do meio ambiente no planeta
é, hoje, um tópico importante da Física. São desde estudos climáticos globais de temperatura, umidade, vento e pressão, até a fotossíntese em uma célula vegetal, e envolvem
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muitas ciências: física, matemática, computação, química, biologia, geociências, etc. É
uma área intrinsecamente interdisciplinar e depende da fronteira do conhecimento.
Está em franca expansão e seus profissionais são requisitados em instituições governamentais e também empresas privadas para minimizar danos ambientais. Novos cursos
requerem docentes e pesquisadores com formação ampla e adaptação a trabalhos interdisciplinares [2].
Entre os muitos temas pertinentes, destacamos aqui estudos de poluição do ar em cidades, microfísica de nuvens e o modelamento do transporte atmosférico a longa distância.
O objetivo central deste trabalho é propor a integração da Educação Ambiental no ensino
de Física, apresentar o histórico e a importância do ensino de Física no Brasil; disseminar
a prática da Educação Ambiental através do ensino de Física e identificar e apontar as
principais transformações Físicas que ocorrem na natureza, devido a ação humana.

Metodologia
Para o desenvolvimento da presente pesquisa foi realizado, inicialmente, o levantamento bibliográfico apresentando o histórico e a importância do ensino de Física no Brasil,
disseminação da prática da Educação Ambiental através do ensino de Física no Brasil.
Após o levantamento bibliográfico foi feito um levantamento entre os alunos do Campus
– IFMA São Raimundo das Mangabeiras através de um questionário relacionando os
assuntos conceituais de Física e o meio ambiente com o objetivo de identificar e apontar
as principais transformações Físicas que ocorrem na Natureza, devido a ação humana.
Este segundo momento, foi realizado por meio da identificação das expressões meio
ambiente, temática ambiental, problemática ambiental e educação ambiental.
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Aproveitamos as diversas informações que o aluno pode trazer consigo através do
questionário aplicado, seja de sua vivência pessoal com o problema ambiental, seja das
diversas fontes proporcionadas pelos meios de comunicação, cada questão ambiental
permite a abordagem de diversos fenômenos Físicos.
Então foi um levantamento prévio para que possa ser disseminada a prática da Educação
Ambiental através do ensino de Física, identificando, conceituando e apontando as principais transformações Físicas que ocorrem na natureza devido a ação humana nas salas
de aulas do Ensino Médio Integrado do IFMA – Campus São Raimundo das Mangabeiras.

Resultados e Discussão
De acordo com os dados obtidos através do questionário que foi aplicado aos alunos do
IFMA – São Raimundo das Mangabeiras, observamos através das perguntas formuladas
aos participantes que estes visaram expor suas impressões pessoais sobre o determinado
tema. Além de verificar a possível captação de significados sobre o assunto relacionado.
O gráfico abaixo relaciona as repostas de um quantitativo de 60 alunos de diversas turmas do Ensino Médio Integrado deste Campus.

Figura 1: Pesquisa relacionando Educação Ambiental no Ensino de Física.
Durante a pesquisa, os alunos puderam dar suas opiniões acerca do tema “Educação
Ambiental no Ensino de Física”, ajudando desta forma a análise avaliativa a cerca desta
pesquisa.

Figura 2: Fluxograma de impacto ambiental.
O fluxograma acima demonstra o impacto ambiental causado pelas ações humana de
acordo com o resultado da pesquisa que foi aplicado aos alunos.
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Pode-se notar que a Educação Ambiental no ensino de Física deve ser objeto de maciços investimentos em recursos humanos e materiais, uma vez que sua importância é
indiscutível para qualquer nação cujo povo pretenda se apropriar do saber científico e
exercer de forma plena a cidadania.

Conclusão
A Educação Ambiental no Ensino de Física deve ser feito de forma a mostrar aos alunos
que essa ciência está presente em nosso dia-a-dia, que ela não deve mais ser visto como
transmissão de conceitos, mas sim como construção de conhecimentos para que o processo ensino-aprendizagem tenha sentido e contextualidade.
Numa visão mais ampla, o educador precisa estabelecer uma comunicação entre o conceito científico e as experiências vividas pelo aluno, respeitando as suas condições culturais. Além do ensino de física, conseguiu-se a aplicação dos conceitos aprendidos no
cotidiano dos alunos, despertando a consciência ambiental de maneira integrada ao
ensino de ciências.
Nota-se grande ênfase em modelos matemáticos e memorização de fórmulas, esquecendo que essa ciência que aproxima o aluno de sua realidade (por exemplo, fenômenos naturais). Talvez fosse possível migrar da chamada “física do cotidiano” (como se
pudesse haver o oposto de um cotidiano sem Física) para os conceitos fundamentais.
Sem dúvida, esse caminho pode ser uma alternativa mais fácil para a construção do
conhecimento por parte dos alunos. Com essas reflexões em mente, podemos iniciar
a abordagem do ensino de Física desde alguns pontos que consideramos cruciais para
sua análise e compreensão.
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Resumo
O ecossistema Cerrado vem sofrendo grandes impactos provenientes de grandes projetos agropecuários podendo ocasionar o desaparecimento de algumas espécies vegetais
antes mesmo de serem descobertas e de se conhecer seus possíveis potenciais para fins
medicinais. O objetivo deste trabalho foi verificar o conhecimento e o uso de plantas
medicinais no município de São Raimundo das Mangabeiras – Cerrado Sul – Maranhense. Foram realizadas entrevistas através de questionários semiestruturados sobre o conhecimento e uso de plantas medicinais com pessoas conhecedoras do assunto, a partir
da abordagem com o primeiro informante-chave indicado pela comunidade, os demais
informantes foram escolhidos segundo a técnica “bola-de-neve” (“snow ball”). As plantas medicinais mais utilizadas pela comunidade foram: Erva Cidreira (Melissa officinalis L.) com10,23%; Hortelã (Mentha x villosa Huds), 7,31%;Boldo (Peumus boldus Lyons),
5,55%;Alfavaca (Ocimum basilicum L.), 5,26%;Capim Santo (Cymbopogon citratus Stapf.),
4,09%; Malva do Reino (Malva silvestres L.), 4,09% e Aroeira (Lithraea brasiliensis L.)
com 3,8%. Em relação às partes das plantas mais utilizadas, segue: Folhas, Cascas e Frutos e o modo de preparo foi Decocção, Xarope e Maceração.
Palavras-chave: Cerrado; Etnobotânica; Saúde comunitária.

Introdução

O objetivo deste trabalho foi verificar o conhecimento e o uso de plantas medicinais no
município de São Raimundo das Mangabeiras – Cerrado Sul – Maranhense, bem como
registrar as plantas medicinais mais conhecidas e utilizadas pela população mangabeirense; catalogar as plantas úteis para a comunidade supracitada; identificar qual parte
da planta é mais utilizada; conhecer as principais formas de preparo e uso das plantas
e ver a disponibilidade dessa vegetação para a população.

Metodologia
O trabalho foi desenvolvido nas comunidades (zona urbana – São José, Centro e Vila
Cardoso, zona rural - Vale Verde, Morro do Chupé, Assentamento Nova Descoberta e Assentamento Bacuri), no município de São Raimundo das Mangabeiras com pouco mais
de 17.494 habitantes(IBGE, 2010).
O levantamento de espécies utilizadas pelas comunidades foi realizado através de questionários semiestruturados. As entrevistas foram realizadas com informantes-chave,
reconhecidos conhecedores das plantas regionais e seus usos. Deve-se destacar que, a
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(GUERRA; NODARI, 2001).
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partir da abordagem com o primeiro informante-chave indicado pela comunidade, os
demais informantes foram escolhidos segundo a técnica “bola-de-neve” (snow ball).
Os dados etnobotânicos foram formatados para análises quantitativas e qualitativas
com o uso do programa JMP 3.2.6 (SAS, 1995).

Resultados e Discussão
Todos os entrevistados fazem uso de plantas medicinais, e na tabela abaixo se pode observar as plantas mais utilizadas pelos moradores da região e a sua disponibilidade na
natureza (Tabela 1).
Tabela 1: Frequência relativa de plantas úteis mais frequentes no município de São
Raimundo Das Mangabeiras - cerrado sul-maranhense.
Nome Científico
Nome Nativo
Frequência Relativa
Ocimum basilicum L.
Alfavaca
5,26
Lithraea brasiliensis L.
Aroeira
3,80
Peumus boldus Lyons
Boldo
5,55
Cymbopogon citratus Stapf.
Capim Santo
4,09
Melissa officinalis L.
Erva Cidreira
10,23
Mentha x villosa Huds
Hortelã
7,31
Malva silvestresL.
Malva do Reino
4,09
TOTAL

7

Disponibilidade
Fácil Acesso
Fácil Acesso
Fácil Acesso
Fácil Acesso
Fácil Acesso
Fácil Acesso
Fácil Acesso

40,33

Verificou-se que as plantas medicinais mais utilizadas pela comunidade foram: Erva
Cidreira (Melissa officinalis L.), representando 10,23% do total; Hortelã (Mentha x villosa
Huds) com 7,31%; Boldo (Peumus boldus Lyons) com 5,55%; Alfavaca (Ocimum basilicum
L.) com 5,26%%; Capim Santo (Cymbopogon citratus Stapf.) com 4,09%%; Malva do Reino (Malva silvestres L.) com 4,09% e Aroeira (Lithraea brasiliensis L.) com 3,8%.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Todas as plantas mencionadas foram consideradas de fácil acesso pelos moradores,
uma vez que 65,49% dos entrevistados as têm em casa e 28,94 % adquirem na mata. Em
relação à parte da planta mais utilizada, a Folha foi a mais citada representando 70,46%
do total; e o modo de preparo foi Decocção com 73,39% conforme mostra as figuras
abaixo (Figura 1 e Figura 2), respectivamente.
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Figura 1: Frequência relativa da parte útil da planta, São Raimundo das Mangabeiras-MA.

Figura 2. Frequência relativa do modo de preparo das plantas, São Raimundo das Mangabeiras-MA.

Conclusões
O conhecimento popular de plantas medicinais no município de São Raimundo das
Mangabeiras é muito vasto, e a manutenção deste saber popular seria essencial para
elaboração/auxílio de programas de conservação da natureza; importante também seria a manutenção deste conhecimento, visto que a perda do mesmo corresponde à perda de parte da identidade cultural desta população, além do fato de que esta manutenção cultural pode orientar o manejo e possibilitar a conservação destas áreas naturais.
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Resumo
O objetivo central deste trabalho é analisar através de softwares de simulação numérica
a microestrutura do aço inoxidável ASTM F138 submetidos a ensaios de torção a quente
através das curvas de escoamento plástico para que juntamente com estes dados permitir projetar deformações que conduzam a microestruturas adequadas a produtos forjados. No estudo do trabalho a quente de um metal ou liga metálica, além dos aspectos
relativos à resistência mecânica e à ductilidade apresentados pelo material durante o
processamento, deve-se considerar também as variações microestruturais que ocorrem
durante e após a deformação. Os aços inoxidáveis austeníticos vêm sendo utilizados por
mais de meio século na manufatura de implantes ortopédicos permanentes ou temporários, em especial o aço ASTM F 138 devido a suas propriedades mecânicas e de resistência à corrosão para a maioria das aplicações ortopédicas. Devido à sua resistência à corrosão os aços inoxidáveis são largamente utilizados nas mais diversas aplicações, sendo
que a utilização mais nobre é na fabricação de próteses para implantes ortopédicos.
Na realização deste trabalho serão analisadas as microestruturas que foram realizadas
através de escoamento plásticos por meio de um software de simulação numérica de
corpo de prova que foram submetidos aos ensaios de torção a quente isotérmicos contínuos em temperaturas variando de 900 a 1200°C nas taxas de deformação de 5, 1 e 0,1 s-1.
Palavras-chave: Aço Inoxidável F138; Escoamento plástico e Ortopédicos.

Atualmente existem milhares de materiais disponíveis para serem usados em implantes
ortopédicos. Entretanto, existem princípios básicos que regem o comportamento e as
propriedades destes materiais. Estes princípios são descritos como uma relação entre
três elementos básicos: a estrutura interna dos materiais, o processamento do material
e as suas propriedades.
Dentre os materiais adequados a aplicações ortopédicas, os metais apresentam a melhor
relação entre propriedades mecânicas e biocompatibilidade, sendo assim os preferidos
para aplicações que envolvem solicitações mecânicas. Aços inoxidáveis austeníticos
vêm sendo utilizados por mais de meio século na manufatura de implantes ortopédicos
permanentes ou temporários, em especial o aço ASTM F138 devido a suas propriedades
mecânicas e resistência à corrosão adequadas para a maioria das aplicações ortopédicas, boa conformabilidade e preço relativamente baixo [1].
O uso de aços inoxidáveis austeníticos como biomateriais possuem grande aplicabilidade industrial, devido a suas propriedades como: alta resistência à corrosão e oxidação em diversos meios corrosivos, alta resistência ao calor, boa tenacidade em baixas

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Introdução

437

temperaturas e baixa fluência em temperaturas elevadas e biocompatibilidade. Aliado
a essas características têm custo inferior ao Ti e suas ligas e às ligas de cromo-cobalto.
Os aços austeníticos, são utilizados na fabricação de válvulas e peças de tubulações,
trocadores de calor, equipamento para indústrias químicas e em outras aplicações que
envolvem elevadas pressões de hidrogênio, que pode estar na forma gasosa ou em ambientes líquidos. Um exemplo é a sua utilização como revestimento em aços mais baratos, na fabricação de vasos de pressão de reatores numa refinaria de petróleo. São
enormes os problemas e os prejuízos causados pela corrosão e aparecimento de trincas
nas operações de extração, produção e refino de petróleo [2].

Metodologia
O material utilizado para a realização deste trabalho foi o aço inoxidável austenítico
ASTM F138 utilizado na fabricação de implantes ortopédicos.

Figura 1: Barra de aço inoxidável austenítica ASTM F138 fornecido pela Baumer S/A na
forma de barras laminadas.
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Em uma etapa seguinte do processo, o material foi forjado em temperaturas entre 1210
e 9800C e laminado para dimensões próximas das dimensões finais, em temperaturas
entre 1210 e 11500C.
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Figura 2: (a) Formato padrão do corpo de prova e (b) horizontal de um dos corpos de
prova utilizados nos ensaios de torção a quente.
As observações foram realizadas na superfície externa das amostras, como mostram as
Figuras 3 (a) e (b).

Figura 3: Ilustração mostrando as regiões onde se realizaram metalografias.

A observação microestrutural das amostras foi efetuada em um microscópio óptico. A
determinação do diâmetro médio de grãos recristalizados foi realizada com o auxílio de
um sistema de análise de imagem.

Figura 4: Microscópio utilizado para observação e analise microestrutural pertencente
ao laboratório do DEMa/UFSCar.

Resultados e Discussão

Figura 5: (a) Micrografia do aço ASTM F138 a 1200°C antes da deformação100x; (b) Microestrutura a 900°C com taxa de deformação de 5 sˉ¹; (c) Microestrutura a 1000°C com taxa de
deformação de 1 sˉ¹; (d) Microestrutura a 1100°C com taxa de deformação de 0,1 sˉ¹.
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As Figuras 5 de a até d mostram microestruturas das amostras observadas em diferentes etapas dos ensaios nas regiões não deformadas e deformadas, as quais foram obtidas a partir dos ensaios isotérmicos.
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Conclusão
Nas micrografias apresentadas percebeu-se que em taxas de deformações maiores e
Temperaturas menores, como mostrados neste trabalho, os contornos de grãos tornaram-se mais emaranhados, na medida em que a taxa de deformação decresce e a Temperatura aumenta os contornos de grãos tornaram-se mais definidos com um aumento
do tamanho de grão significativo. No entanto nas micrografias apresentadas antes da
deformação os grãos são muito maiores.
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RESUMO
A diversidade dos recursos genéticos vegetais cultivados e nativos, bem como os meios
para sua conservação, vem sendo amplamente estudados por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento científico. Em se tratando de frutos consumidos in natura
pela população do município de São Raimundo das Mangabeiras, esta diversidade está
intrinsecamente relacionada à promoção da segurança alimentar e nutricional de grande parte da população local/mundial, constituindo a base da sobrevivência, principalmente das populações rurais. Procurou-se identificar as principais espécies vegetais
cujos frutos são consumidos in natura, processos fenológicos das espécies vegetais, disponibilidade dos recursos no meio e suas potencialidades, de modo atornar-se possível
resgatar o conhecimento tradicional adquirido pelos moradores, pois tais conhecimentos estão sendo perdidos de forma acelerada em decorrência do processo de modernização da agricultura, e assim sofrendo transformações em seus modos de vida devido
a pressões advindas de um modelo agrícola industrial e da modernização globalizante.
Portanto, foram realizadas entrevistas através de questionários semiestruturados utilizando-se da técnica “bola de neve”, na qual cada entrevistado indica o próximo em uma
amostra qualitativa. A identificação das plantas foi feita primeiramente pelo nome local
dado pelo entrevistado, posteriormente houve a identificação botânica e em seguida a
formatação dos dados com o auxílio do programa JMP 3.2.6 (SAS, 1995). Os frutos mais
consumidos, considerando a totalidade dos dados são: Caju - AnacardiumoccidentaleL.
(19,89%), Pequi - Caryocar brasiliense Camb. (17,68%) e Buriti - Mauritia flexuosa L.
(12,15%), sendo o consumo in natura o de maior preferência.

Introdução
No final do século XIX surge uma ciência interdisciplinar que combina Botânica e a Antropologia, a qual se nomeou Etnobotânica. O termo foi cunhado pelo norte-americano
J.W. Harshberger com a publicação, em 1896, do artigo intitulado The purposesofethno-botanye era inicialmente compreendida apenas como o uso de plantas pelo homem
“primitivo” (ALBUQUERQUE, 2002).
Dessa maneira, a etnobotânica pode ser entendida como a ciência que busca o conhecimento e resgate do saber tradicional de usos dos recursos vegetais pelas sociedades tradicionais, como é mais amplamente associada. Porém, pode ser empregada no estudo
de sociedades industrializadas, dependendo do enfoque da pesquisa.
Atualmente a Etnobotânica em função de seus múltiplos interesses e objetos de estudo,
pode ser dividida em Etnobotânica Básica e Aplicada. Assim sendo, no que se refere
às preocupações da Etnobotânica Aplicada, persistem as buscas por novos produtos
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oriundos de plantas para utilização na indústria (medicamentos, plantas alimentícias,
espécies utilizadas para manufatura) com a predominância de pesquisas envolvendo
plantas medicinais. Muito embora, também são acrescidas a estas preocupações questões de desenvolvimento humano, conservação da natureza, uso de recursos e ecossistemas e questões de segurança alimentar e saúde pública (HAMILTON et al. 2003 apud
OLIVEIRA et al. 2009).
O bioma Cerrado possui uma das maiores flora vegetal do mundo, estimada em aproximadamente sete mil espécies, compondo um cenário de exuberante diversidade biológica e influente no arcabouço cultural das populações que nele vivem (VILA VERDE;
PAULA; CANEIRO, 2003).
O estudo etnobotânico voltado para as plantas alimentícias no entorno do Instituto Federal no Cerrado Maranhense – Campus São Raimundo das Mangabeiras – resgata o
conhecimento tradicional sobre o uso e manejo dessas plantas e traz consigo possíveis
alternativas comerciais para os populares que vivem dos usos desses recursos, além de
modos e costumes dessa população que podem ser adaptados em projetos que visem o
uso sustentável dos recursos naturais, respeitando, sempre, seus direitos como detentores do saber popular.
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O levantamento de dados foi feito através de entrevistas não aleatórias sendo utilizados
questionários semiestruturados onde os entrevistados foram abordados sobre o uso e
manejo das plantas cujos frutos são utilizados para consumo. A pesquisa realizou-se
através de informantes-chave, reconhecidos conhecedores das plantas regionais e seus
usos. Para a seleção desses informantes, foram usados critérios tais como: ser morador da área de estudo e ter um grande conhecimento da região e das plantas. Deve-se
destacar que, a partir da abordagem com o primeiro informante-chave indicado pela
comunidade, os demais informantes foram escolhidos segundo a técnica “bola de neve”
(“Snow Ball”). Esta técnica é intencional na medida em que cada entrevistado indicava
o próximo. Esta forma de amostragem tem sido comumente utilizada em trabalhos etnobotânicos, ALBUQUERQUE (2002), ALBUQUERQUE & LUCENA (2004).
As plantas foram identificadas inicialmente pelo nome comum local, por relato de informante-chave, posteriormente, foi feita a identificação botânica das mesmas, com literatura especializada e imagens digitais das plantas no campo. As famílias serão consideradas de acordo com a APG II (2003), excetuando Leguminosae, que será considerada
como família única, como indicado por Polhill e Raven (1981). Os dados etnobotânicos
foram formatados para análises quantitativas e qualitativas com o uso do programa
JMP 3.2.6 (SAS, 1995) e Excel (2010).
O trabalho foi desenvolvido nas comunidades (Assentamentos Nova Descoberta, Bacuri,
Descanso, povoados Vale Verde e Morro do Chupé) que vivem no entorno do Instituto
Federal do Maranhão - Campus São Raimundo das Mangabeiras – município de São
Raimundo das Mangabeiras.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Raimundo_das_Mangabeiras.
Figura 1: Localização do município de São Raimundo das Mangabeiras/MA.

Resultados e discussões
Foram citados 181 indivíduos pertencentes a 15 famílias, 24 gêneros e 26 espécies. Do total
de entrevistados, 29 foram do sexo feminino e 13 do sexo masculino, sendo que o maior
número de entrevistados está na faixa dos 51 aos 60 anos. Entretanto, não houve critério
de escolha de sexo, pois as entrevistas foram feitas através de indicação. Em se tratando
da fonte de subsistência, 35,71% dos entrevistados vivem somente da agricultura.

Figura 2: Frequência absoluta de entrevistados que se alimentam de frutos do cerrado,
São Raimundo das Mangabeiras-MA.
Os frutos mais consumidos, considerando a totalidade dos dados, foram Caju - AnacardiumoccidentaleL. e Pequi - Caryocar brasiliense Camb representando respectivamente
25,53% e 22,69% do total de frutos citados; segue-se buriti representando 15,60% do
total da amostra, conforme tabela abaixo (Tabela 1).
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No que diz respeito ao consumo ou não de frutos, todos os entrevistados afirmaram que
sim, consomem frutos oriundos do cerrado, como mostra a figura 2.
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Tabela 1: Frequência absoluta e relativa de frutos consumidos, São Raimundo das Mangabeiras-MA.
Fruto/Nome
vulgar
Caju
Pequi
Buriti
Bacuri
Cajá
Bacaba

Espécie
AnacardiumoccidentaleL.
Caryocar brasiliense Camb.
Mauritia flexuosa L.
PlatoniainsignisMart.
SpondiasmombinL.
Oenocarpus bacaba Mart.

Freq.
Absoluta
Anacardiaceae
36
Caryocaraceae
32
Arecaceae
22
Clusiaceae
10
Anacardiaceae
10
Arecaceae
07
Família

Freq.
Relativa
25,53
22,69
15,60
7,09
7,09
4, 96

O Caju (AnacardiumoccidentaleL.) foi o fruto mais citado pelos entrevistados, que além
de ser bastante encontrado nos quintais e na chapada, alguns agricultores como do Assentamento Nova Descoberta e Descanso, possuem plantações em grande quantidade e
vendem através de polpa para a cooperativa Coopevida do munícipio de São Raimundo
das Mangabeiras-MA.
O Pequi (Caryocar brasiliense Camb.) que assim como o Caju, são frutos típicos do Cerrado, também foi bastante citado pelos entrevistados. As comunidades pesquisadas, além
de usarem o fruto do Pequizeiro para preparar certos pratos típicos, extrai o óleo da
polpa de maneira artesanal. Esse óleo, além de ser usado como condimento na comida,
também é vendido através da cooperativa Coopevida.
Dados semelhantes foram registrados no estudo de Lima et al. (2012) em uma comunidade de Geraizeiros no norte do estado de Minas Gerais, Brasil, onde uma das plantas com
maior importância para a comunidade foi o Pequi - Caryocar brasiliense Camb (36,98%).
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Entretanto, nem todos os entrevistados comercializam os frutos, mas os mesmos auxiliam na renda visto que não precisam comprar determinado fruto. Para os que comercializam o fruto e óleo do Pequi, Cajuína, as polpas do Caju, Buriti, Cajá e Goiaba,
que são os mais vendidos, a arrecadação anual de alguns agricultores chega até R$
12.500,00, totalizando mensalmente R$ 1.041,00, valor significativo se comparado à renda per capita mensal do maranhense que é de R$ 461,00 (IBGE, 2014).
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Conclusões
As informações indicam que o consumo dos frutos ainda é bastante significativo, sendo
utilizados por todos os entrevistados, até mesmo na zona urbana, que mesmo com a
crescente urbanização ainda se beneficiam com os frutos oriundos do cerrado.
Enfim, este estudo possibilitou o resgate de conhecimentos tradicionais que poderá auxiliar outros estudos que visem à conservação/manejo do bioma cerrado.
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Resumo
A física é uma ciência que possui aplicações em todos os campos da atividade humana:
na medicina, nos transportes, nos esportes, nas comunicações, na indústria, etc. Com o
auxílio da física, podemos utilizar algumas formas de energia e fazê-las trabalhar para
nós, tais como a energia elétrica, mecânica, sonora, luminosa, calorífica e a energia
nuclear. É uma ciência significativa e influente e suas evoluções são frequentemente
traduzidas no desenvolvimento de novas tecnologias. Seu objetivo é descobrir as leis gerais da Natureza e esclarecer, com base nelas, processos concretos. A física é importante
não apenas para entender como o mundo ao nosso redor funciona, mas também para
ajudar a criar soluções para problemas práticos. Entretanto, tem-se observado que a
física ensinada na maioria das escolas tem sido trabalhada de forma tradicional e totalmente desarticulada com a vivência dos alunos, o que dificulta as relações entre teoria
e prática. Isso se deve, em parte, pela falta de estímulo no campo experimental. Muitas
vezes por falta de recursos ou equipamentos apropriados, a física experimental é omitida dos planos de ensino do ensino médio. A proposta desse trabalho é justamente a
construção de experimentos com materiais reciclados e de baixo custo que possam auxiliar especificamente o ensino de hidrostática (também chamada estática dos fluidos)
dentro do conteúdo regular de física no nível médio.
Palavras-chave: Ensino de Física; Física Experimental; Hidrostática.

O estudo dos fluidos (líquidos e gases) é de extrema relevância para o entendimento de
vários problemas de engenharia como engenharia mecânica, ambiental, naval, química, civil e biomédica [1].
Um fluido, em contraste com um sólido, é uma substância que flui. Nós os respiramos e
bebemos, um fluido vital circula no sistema cardiovascular humano. Num carro, existem fluidos nos pneus, no tanque de gasolina, nas câmaras de combustão do motor, na
bateria, no sistema de ar-condicionado, no reservatório do limpador de para-brisa, no
sistema de lubrificação e no sistema hidráulico. [2]
Em função das propriedades de escoamento dos fluidos, os físicos criaram um ramo especial
da mecânica chamado mecânica dos fluidos, dividido em fluidostática e fluidodinâmica [3].
Um bom entendimento dessa teoria possibilita uma melhor preparação dos alunos do
ensino médio para o ingresso no mundo acadêmico ligado às ciências exatas e também
a compreensão de conceitos utilizados no cotidiano.
Porém, esse bom entendimento da teoria apenas pode ser alcançado satisfatoriamente
quando há uma relação com á prática, principalmente através de atividades experimentais.
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Vemos, portanto, que a necessidade de uma aproximação entre a comunidade e o mundo da ciência é cada vez mais evidente, por isso torna-se imprescindível a atuação dos
Institutos Federais e centros de estudos locais no sentido de minimizar esse problema.
Com relação especificamente ao ensino de física, se observa que em muitas escolas essa
ciência tem sido trabalhada de forma tradicional e totalmente desarticulada com a vivência dos alunos, o que dificulta as relações entre teoria e prática. Isso se deve, em
parte, ao baixo estímulo no campo experimental [4]. Muitas vezes por falta de recursos
ou equipamentos apropriados, a física experimental é omitida dos planos de ensino do
ensino médio.
O princípio da ciência, quase sua definição, é: O teste de todo conhecimento é a experiência. A experiência é o único juiz da “verdade” científica. [5]
Esse trabalho se propõe a estimular conhecimento científico por meio da construção de
experimentos relacionados à mecânica dos fluidos e a contextualização da sua fundamentação teórica.
A grande maioria das experiências propostas requer ferramentas de uso doméstico e
materiais reciclados e de baixo custo como garrafas pet, isopor, latas de refrigerante,
brinquedos com defeito, etc.
O trabalho tem como objetivo, portanto, mostrar que é possível realizar atividades experimentais em mecânica dos fluidos utilizando apenas materiais de baixo custo, e como
grande parte dos materiais propostos são reciclados, há também a proposta de conscientização ambiental, reaproveitamento de materiais, além de estímulo à criatividade.

Metodologia
Para realização desse trabalho foi utilizado materiais de baixo custo, dando-se preferência para materiais que possam ser reutilizados.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a mecânica dos fluidos, analisando pontos da teoria que podem ser demonstrados utilizando os métodos propostos no trabalho, ou seja, através de materiais de baixo custo.
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Juntamente com a pesquisa bibliográfica, foi enumerada a lista de materiais a serem
utilizados, como por exemplo: garrafas pet, mangueira, isopor, latas de refrigerante,
pedaços de madeira, etc, e logo na sequência, a obtenção dos mesmos.
Os experimentos desenvolvidos utilizaram os materiais citados para demonstrar as
principais aplicações da mecânica dos fluidos: o Princípio de Pascal, Vasos comunicantes, Manômetros e Princípio de Arquimedes.
A última etapa foi a construção e teste dos experimentos, realizada no Campus do IFMA
- São Raimundo das Mangabeiras, verificando sempre a viabilidade de sua utilização no
ensino de mecânica dos fluidos em sala de aula.

Resultados e Discussão
Os experimentos construídos foram:
Retroescavadeira

Figura 1: Retroescavadeira.
Na retroescavadeira foram utilizados os seguintes materiais:
- pedaços de madeira
- mangueira de soro
- três seringas
- uma dobradiça pequena
- tampa de garrafa pet
- pedaço pequeno de cano PVC

Figura 2 : Sistema de freio à disco.
No freio à disco foram utilizados os seguintes materiais:
- isopor
- quatro seringas
- pedaço circular de madeira
- mangueira de soro
- motor de cooler de computador
- uma correia de borracha
Os experimentos produzidos foram apresentados em sala de aula para uma turma do
1º ano do ensino médio.
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Conclusão
Através dos resultados obtidos, é possível demonstrar a possibilidade de se trabalhar a
física experimental no campo da mecânica dos fluidos de forma simples, porém, capaz
de mostrar na prática os conceitos principais e oferecer aos alunos condições de verificar todos os detalhes relacionados à montagem e execução de trabalhos experimentais.
Portanto esse trabalho se coloca como uma alternativa aos professores de física que
enfrentam dificuldades em trabalhar a física experimental nas escolas devido à falta de
laboratório adequado e infraestrutura satisfatória, fato que infelizmente faz parte do
cotidiano da maioria dos centros de ensino do país.
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Resumo
A balança comercial do agronegócio brasileiro tem alcançado sucessivos superávits.
Com este desempenho, o agronegócio vem sendo o principal setor econômico do país.
O presente trabalho tem como objetivo apresentar um comparativo dos custos de produção entre a soja convencional e a soja transgênico no Sul do Estado do Maranhão,
na Safra 2014/15. O trabalho iniciou-se com uma pesquisa exploratória no campo, em
seguida, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre o tema. Logo após, houve a seleção
de 10 produtores de soja da região para fazer o levantamento de dados dos custos de
insumos agrícolas para o cultivo de soja transgênica e soja convencional. Onde em seguida, foi preenchida a planilha com os dados desses custos, desde o preparo do solo
até a colheita. Por fim, foram feita os somatórios, a porcentagem e a média de preços
dos custos com adubo, sementes, defensivos agrícolas, etc. O custo de implantação da
lavoura de soja convencional foi de R$ 1.754,75/há, enquanto que na soja transgênica
foi de R$ 1.633,97/há, tendo uma diferença real por hectare de R$ 120,78. Em termos
de composição do custo total, os 3 itens que apresentaram maior participação, em porcentagem, para ambas soja foram a fertilização da terra, despesas com maquinários e
implementos agrícolas e por último, o uso defensivos agroquímicos.

Introdução
A exploração da soja iniciou-se no sul do país e hoje já é encontrada nos mais diferentes
ambientes, retratado pelo avanço do cultivo em áreas de Cerrado (EMBRAPA, 2004). A
expansão do cultivo para regiões de baixas latitudes provocou o surgimento de uma
nova fronteira agrícola no país, o chamado “Mapitoba”, região do Bioma Cerrado que
compreende as regiões produtoras do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia.
Aliado à essas expansões, observa-se o avanço mundial da tecnociência, a revolução genética com o progresso da tecnologia de manipulação do DNA (Ácido Desoxirribonucléico) e a criação dos Organismos Geneticamente Modificados, gerando muita polêmica
entre cientistas, organizações não-governamentais, políticos e consumidores em geral
(RUEDELL, 2003).
A soja é o 4º grão mais produzido no mundo e no Brasil é o principal grão cultivado (CONAB, 2014). Segundo MAPA (2013), a produção de soja no mundo foi de 248,73 milhões
de toneladas e a área plantada foi de 103,16 milhões de hectares na safra 2012/2013. Os
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EUA permanecem na liderança mundial da produção desse grão, com 84,29 milhões de
toneladas em uma área plantada equivalente a 33,13 milhões de hectares, enquanto o
Brasil é o 2º maior produtor mundial de soja, produziu 69,35 milhões de toneladas em
26,81 milhões de hectares (CONAB, 2014). A balança comercial do agronegócio brasileiro tem alcançado sucessivos superávits. Com este desempenho, o agronegócio vem
sendo o principal setor econômico do país. E a soja apresenta-se como carro-chefe tanto
no setor de produção, alimentação animal e agroindústria.

Metodologia
Foi utilizada uma metodologia que proporcionou, simultaneamente, o exame do maior
conjunto possível de dados, informações e opiniões oriundas de estudos e conhecimentos
existentes sobre a biotecnologia aplicada ao agronegócio. O trabalho iniciou com uma
pesquisa exploratória no campo, que segundo GIL (2002) tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o objeto de estudo, com vistas a torná-lo mais explícito.
Em seguida, foi feita pesquisa bibliográfica sobre o tema. Segundo LAKATOS & MARCONI
(2001), a pesquisa bibliográfica tem por finalidade manter o pesquisador em contato com o
que já foi falado, escrito ou filmado sobre algum tema. Dessa forma, compreende a utilização de livros, publicações, boletins, jornais, revistas, pesquisas, monografias, teses, dissertações, além de artigos disponibilizados em sites da internet relacionados ao agronegócio.
Logo após, houve a seleção de 10 produtores de soja da região para fazer o levantamento de dados dos custos de insumos agrícolas para o cultivo de soja transgênica e soja
convencional. Onde em seguida, houve o preenchimento de uma planilha com os dados
desses custos, desde o preparo do solo até a colheita, segundo MAGALHÃES (2009).
Por fim, foi feita os somatórios, a porcentagem e a média de preços dos custos com adubo,
sementes, defensivos agrícolas, etc. Esses custos foram divididos em custos fixos e variáveis.

Resultados e Discussão
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Após a coleta de dados referente ao custo de produção da soja transgênica e convencional de 10 fazendas da região foi feita todos os cálculos estatísticos para obter-se o custo
médio de produção dessa cultura (Quadro 1).
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Como mostra no quadro abaixo, os custos variáveis para a soja transgênica e convencional, respectivamente, totalizaram R$ 1.172,85/ha (71,78%) e R$1300,98/ha (74,14%)
do custo total. O custo fixo da soja transgênica foi de R$ 461,12 (28,27%) e 453,77/há
(25,86%) do custo total para a soja convencional. O custo de implantação da lavoura
de soja convencional foi de R$ 1.754,75/há, enquanto que na soja transgênica foi de R$
1.633,97/há, tendo uma diferença real por hectare de R$ 120,78 (Quadro 1). Portanto,
o maior responsável por esta diferença são os insumos agrícolas, mais precisamente
os herbicidas, porque a utilização de herbicidas na soja convencional é maior, quando comparada a soja transgênica. Em 2014, a CONAB divulgou o custo de implantação
média nacional da soja convencional, que ficou entorno de R$ 1.530,77/há. Segundo
SILVEIRA & RESENDE (2010), o custo de implantação da lavoura de soja transgênica foi
de R$ 1434,06/ha no Estado do Paraná. Enquanto que no Mato Grosso do Sul BROCH &
PEDROSO (2011), citaram que as diferenças nas despesas entre soja convencional e soja
transgênica foram de R$ 185,01/há.
Em termos de composição do custo total, os 3 itens que apresentaram maior participação,
em porcentagem, para ambas soja foram a fertilização da terra, despesas com maqui-

nários e implementos agrícolas, composto por operações com máquinas, manutenção,
seguro e depreciação de máquinas e implementos agrícolas e por último, produtos químicos, composto por herbicidas, fungicidas, inseticidas e adubo foliar (respectivamente).
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Quadro 1: Custos de implantação da soja convencional e transgênica.
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Conclusão
A correção da fertilidade do solo, custos com agroquímicos e despesas com maquinários
e implementos agrícolas representaram as maiores despesas do custo total da soja.
Os custos variáveis para a soja transgênica e convencional, respectivamente, totalizaram R$ 1.172,85/ha (71,78%) e R$1300,98/ha (74,14%) do custo total.
O custo fixo da soja transgênica foi de R$ 461,12 (28,27%) e 453,77/há (25,86%) do custo
total para a soja convencional.
O custo total de produção da soja transgênica foi de R$ 1.633,97/há, enquanto o da soja
convencional foi de R$ 1.754,75/há.
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Resumo
Devido à grande expansão do cultivo de milho na região e à deficiência de estudos envolvendo à compactação do solo, este trabalho teve o objetivo de identificar as alterações físicas do solo ocasionada pelo uso intensivo de máquinas e implementos agrícolas
no Cerrado Maranhense. Para este estudo, foi utilizado o delineamento em blocos ao
acaso utilizando o delineamento em blocos ao acaso constituído por 5 tratamentos, da
seguinte forma: PC I – área arada (30`) e nivelada (20´); PC II – 1 aração (30`), pousio,
em seguida 1 aração (30´) e nivelação do solo (20`); PC III – 2 aração (30`), pousio, em
seguida nivelação do solo (20`); PC IV – 2 aração (30`), pousio, 1 aração (30´) e nivelação
do solo (20`) e PC V – 2 aração (30´), pousio, 2 aração (30´) e nivelação do solo (20´).
Na análise de densidade do solo (Ds) foi utilizado o método do anel volumétrico. As
amostras foram secas em estufa à temperatura de 110 ºC até se obter massa constante,
sendo posteriormente pesadas, para obtenção dos valores de Ds, porosidade total (α) e
microporos (θ). A coleta das amostras foi em um ponto aleatório dentro de cada parcela,
nas camadas de 0 – 20 cm de profundidade. Estes dados foram submetidos à análise de
variância e em seguida, foi feita a comparação de médias pelo teste de Tukey, quando
observada significância estatística à 5 %. Portanto, não houve diferença significativa
entre a Ds, θ e α para os diferentes manejos de preparo do solo estudado.
Palavras-chave: Cerrado; compactação e densidade do solo.

Os solos dos Cerrados Maranhenses possuem topografia plana o qual tem favorecido
as operações mecanizadas no cultivo de grãos. Contudo, o tráfego de máquinas, desde
o preparo do solo até à colheita, contribui para aumentar as áreas com problemas de
compactação do solo (SILVA, 2003).
Em solos utilizados na agricultura, no entanto, a pressão sobre o solo imposta por veículos e implementos agrícolas tem sido enfatizada na literatura como a principal causa
da compactação (SOANE et al., 1981; MARSILI et al., 1998). Segundo HAKANSSON
(1990), fatores relacionados com as máquinas agrícolas, tais como: elevada carga por
eixo, pequena largura do pneu e alta pressão de inflação do pneu, têm aumentado a
compactação do solo. A seqüência de atividades com máquinas após o revolvimento do
solo no preparo para o cultivo também constitui um fator que tem aumentado a compactação dos solos agrícolas (CAMARGO & ALLEONI, 1997).
Aumentando a densidade, diminuindo o tamanho dos poros e reduzindo a condutividade hidráulica (DEXTER, 1988; KLEIN & LIBARDI, 2002). A alteração da estrutura do solo
pode aumentar o escoamento superficial e a erosão do solo (GUPTA et al., 1989), bem
como, pode comprometer a disponibilidade de água e nutrientes, limitar o crescimento
e desenvolvimento radicular.
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Metodologia
O trabalho foi realizado na fazenda paraíso, talhão 04, pertencente ao Instituto Federal
do Maranhão – IFMA, Campus São Raimundo das Mangabeiras, no município de São
Raimundo das Mangabeiras-MA, latitude 07º 01’ 19” S; longitude 45º 28’ 52” W e altitude
225 m. O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Aw, com verão
chuvoso e inverno seco, sendo que o período com chuvas se inicia em novembro e termina em abril, cuja vegetação original do tipo Cerrado e o solo classificado como Latossolo Amarelo distrófico, textura média (EMBRAPA, 2006). A precipitação pluviométrica
é entorno de 1.200 mm por ano, umidade relativa média do ar de 70% e temperatura
média do ar de 28 ºC. Em agosto, foi feita a coleta de amostra de solo para à análise química do solo (Quadro 1).
Quadro 1: Análise química do solo do Instituto Federal do Maranhão, Campus São Raimundo das Mangabeiras - MA.
Ident.

pH

Camada H2O

P

K

Na Al3+ H+ + Al3+ Ca2+ Mg2+

- mg dm-3 -

0 a 20 cm 4,3 11,8 0,13 0

SB

CTC MO

---------------- cmolc dm-3 ---------------- g/kg
0,3

3,00

V

m Saturação por

-- (%) -- Ca+2 Mg+2 K+

1,02 0,53 1,68 4,68 12,2 35,9 6,4 21,8 11,3 2,8
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Após a obtenção da análise química do solo, aplicou-se em setembro, 1,5 t/há de carbonato de cálcio dolomítico (PRNT = 85%). Em novembro de 2014, na área do experimento
foi aplicado 300 kg de super fosfato simples, em seguida foi realizado os tratamentos
com relação ao preparo do solo.
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Os sistemas de preparo do solo utilizados foram cinco, ou seja: PC I – área arada (30`) e
nivelada (20´); PC II – 1 aração (30`), pousio, em seguida 1 aração (30´) e nivelação do
solo (20`); PC III – 2 aração (30`), pousio, em seguida nivelação do solo (20`); PC IV – 2
aração (30`), pousio, 1 aração (30´) e nivelação do solo (20`) e PC V – 2 aração (30´),
pousio, 2 aração (30´) e nivelação do solo (20´), formando um delineamento experimental em blocos inteiramente casualizados, com quatro repetições, perfazendo um
total de 20 parcelas. Cada parcela experimental ocupou uma área de 16 x 5 m (80 m2).
No sentido longitudinal entre as parcelas, foi reservado um espaço de 15 m, destinado à
realização de manobras, tráfego de máquinas e estabilização dos conjuntos.
O arado que foi utilizado neste estudo é constituído de 4 discos com 30´ de diâmetro,
enquanto que a grade niveladora possui 28 discos de 20´ de diâmetro.
O plantio de milho ocorreu no início de dezembro, adotou-se espaçamento de 45 cm
entre as linhas de plantas e 4 sementes/m linear, totalizando entorno de 80.000 plantas
(PG = 90%). Na semeação aplicou-se 200 kg de adubo formulado 10-10-10. Em cobertura
foi aplicado 200 kg de Uréia e 100 kg de KCl. Com relação ao controle de pragas foram
aplicados 150 mL/ha de KARATE ZEON + 300 g/há de LARVIN + 100 mL/ha de CERTERO
+ 2 L/ha de ATRAZINA + 300 mL/há de SOBERAN + 0,5 L de espalhante/adesivo.
Os atributos físicos do solo em cada tratamento foram avaliados em amostras que foram
coletadas em fevereiro de 2015, utilizando o método do anel volumétrico, com anéis de
0,10 m de altura e 0,0508 m (2`). Foi determinada a densidade do solo (Ds), umidade do
solo à base de volume (Ѳ) e a porosidade total (α), calculadas pela fórmula descrita por
LIBARDI (2005).

Esses dados foram submetidos à análise de variância e em seguida, foi feita a comparação de médias pelo teste de Tukey, quando observada significância estatística à pelo
menos 5 % (BANZATTO & KRONKA, 2006).

Resultados e Discussão
Os resultados obtidos pela análise de variância e, consequentemente, pelo teste de
Tukey não foram significativo nos sistemas de tratamentos entre os preparos do solo
estudado. Para a variável umidade do solo, densidade e porosidade total, não apresentaram interação (p < 0,05) (Quadro 2), corroborando com COSTA et al. (2003), que estudando as propriedades físicas de um Latossolo e produtividade de cana-de-açúcar em
diferentes sistemas de preparo de solo, no entanto, nota-se que o tratamento PC I e PC II
apresentaram maior densidade do solo e menor umidade volumétrica do solo, devido
à baixa mobilização do solo, enquanto que nos tratamentos que mais foram revolvidos,
PC IV e PC V mostrou-se com maior porosidade total, devido o elevado revolvimento do
solo quando comparado com os outros tratamentos, concordando com os resultados de
SILVA (2003), o qual obteve maiores valores de Ds e α em solos menos revolvido e menores valores para essas variáveis nos solos cujo preparo foi mais intenso.
Quadro 2: Atributos físicos do solo na camada 0 – 20 cm em relação a diferentes preparos do solo para o plantio do milho no Instituto Federal do Maranhão, Campus São
Raimundo das Mangabeiras - MA.

F (5%)
CV (%)
ns
não significativo.

Ds (g cm-3)

θ (m m-3)

α (%)

1,38
1,33
1,31
1,31
1,28

32,10
29,72
30,06
29,51
28,06

47,47
48,53
49,53
49,87
52,08

1,85 ns
16,85

2,09 ns
14,73

2,73 ns
18,64

Os resultados encontrados por ARAÚJO et al. (2004), comparando mata nativa e solo cultivado em um mesmo tipo de solo, obtiveram maiores valores de densidade do solo em
cultivo e menor valor em mata nativa, concluindo que o uso de implementos agrícolas,
independentemente do sistema de manejo adotado, promove alterações nas propriedades físicas do solo.

Conclusão
Não houve diferença significativa entre a Ds, θ e α para os diferentes manejos de preparo do solo estudado.
Os tratamentos PC I e PC II apresentaram maior densidade do solo e menor umidade
volumétrica do solo.
Os PC IV e PC V mostraram-se com maior porosidade total do solo.
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Resumo
O estudo da dinâmica da água no solo é de fundamental importância, pois está diretamente relacionada à produção vegetal, portanto, devido à deficiência de estudos consistentes na região Sul do Cerrado Maranhense, este trabalho teve como objetivo determinar a velocidade de infiltração para projetos (VIP) de irrigação por aspersão, que se
apresenta mais eficiente levando-se em consideração a grande variabilidade espacial
existente no solo estudado. O projeto foi desenvolvido no município de São Raimundo
das Mangabeiras–MA, latitude 07º 01’ 19” S; longitude 45º 28’ 52” W e altitude 225 m.
A área estudada foi constituída de uma malha quadriculada (grid) com espaçamentos
fixos entre pontos de ensaios, de 50 em 50 metros, totalizando 20 pontos de ensaio. Em
seguida, houve a medição da velocidade básica de infiltração no campo utilizando o
infiltrômetro de anéis concêntricos (IANC). Após um tempo médio de 4 horas foi obtido
a VBI e em seguida determinou-se a VPI. A VBI variou de 16,87 à 43,28 mm h-1, enquanto
que a VIP da área experimental foi de 32,77 mm h-1, portanto, concluiu-se que o consumo máximo de água nesta área deverá ser de no máximo 327,70 m3 há-1 h-1 .
Palavras-chave: Cerrado; velocidade de infiltração e irrigação por aspersão.

A dinâmica da água no solo está diretamente relacionada à produção vegetal e seu conhecimento é de interesse fundamental para qualquer tomada de decisão sobre a exploração agrícola dos solos. No caso da irrigação por aspersão, a velocidade básica de
infiltração determina a intensidade de precipitação máxima que poderá ser aplicada
ao solo, evitando o escoamento superficial (COELHO et al., 2000b). Para CICHOTA et
al. (2003) ela tem importância agronômica pelo seu papel na formação de enxurrada,
agente erosivo, e na determinação de taxas viáveis de irrigação. Tão importante como a
determinação da velocidade básica de infiltração do solo, é a definição da velocidade de
infiltração para projetos (VIP – valor representativo da velocidade básica de infiltração
da água no solo de uma área onde será implantado e manejado um projeto de irrigação) que indica o objetivo e o interesse de cada situação de irrigação (CALHEIROS et al.,
2003). TENÓRIO et al. (2008), verificaram que a economia no uso da água em projetos de
irrigação por no uso da água em projetos de irrigação por ordem das técnicas utilizadas
na de definição da VIP: MB, MC, MQ, MAS, MG, Md, MH e Mo. Uma má definição dessa
taxa de infiltração poderá ocasionar falhas no dimensionamento de estruturas inerentes à irrigação por aspersão (COELHO et al., 2000a); diminuir a eficiência do sistema;
aumentar os custos de operação, gastos de energia e consumo de água (líquido) e maximizar impactos ambientais, como erosão do solo, lixiviação de nutrientes e salinização,
dentre outros.
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Metodologia
O projeto foi desenvolvido no município de São Raimundo das Mangabeiras–MA, latitude 07º 01’ 19” S; longitude 45º 28’ 52” W e altitude 225 m. O clima da região, segundo a
classificação de Köppen, é do tipo Aw, com verão chuvoso e inverno seco, cuja vegetação
original do tipo cerrado e o solo classificado como Latossolo Amarelo distrófico, textura média (EMBRAPA, 2006). A precipitação pluviométrica é entorno de 1.200 mm por
ano, umidade relativa média do ar de 70% e temperatura média do ar de 28 ºC. Após a
colheita do milho (Zea mays) foram feitas as demarcações (50 em 50 m), 20 pontos de
ensaio, instalação do experimento e as medições da VBI da água no solo com o uso do
infiltrômetro de anéis concêntricos (IANC) (Figura 1).

Figura 1: Plano amostral localizado no IFMA, São Raimundo das Mangabeiras - MA.
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A técnica utilizada para leitura da infiltração da água no solo foi a do infiltrômetro de
anéis concêntricos (IANC) (Figura 2), o modelo adotado para caracterização da curva de
infiltração foi a de Kostiakov (KOSTIAKOV, 1932).
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Figura 2: Exemplar de um infiltrômetro de anéis concêntricos (IANC).
Após a estabilização da infiltração da água no solo obteve-se a VBI e a média dos 20
pontos estudados determinou-se a VIP.
Para calcular o consumo de água para cada VIP, correspondente a cada técnica de definição, considerou-se a relação em que 1 mm corresponde a 10 m3 ha-1, ou seja, o au-

mento de 1 mm na VIP definida por uma técnica em relação a outra, corresponde à um
aumento de 10 m3 ha-1h-1 no consumo de água.

Resultados e Discussão
A VBI nos 20 pontos estudados variaram entre 16,87 à 43,28 mm h-1, e a VIP foi de 32,77
mm h-1 (R2 = 0,9009) (Tabela 1). Portanto, a intensidade de aplicação adotada pela irrigação por aspersão deverá ser igual ou menor a 32,77 mm h-1.
Tabela 1: Nº de teste, velocidade de infiltração básica (mm h-1) e coeficiente de determinação (R2 ).
N° Teste

VBI (mm h-1)

R2

N° Teste

VBI (mm h-1)

R2

1

35,64

0,8978

11

32,68

0,9419

2

41,15

0,9154

12

26,45

0,8439

3

43,28

0,8712

13

16,87

0,9255

4

33,71

0,9734

14

35,89

0,9891

5

41,05

0,9911

15

37,86

0,8567

6

35,33

0,9268

16

29,78

0,9342

7

37,84

0,9103

17

19,83

0,9917

8

28,12

0,7998

18

25,68

0,8353

9

19,67

0,8192

19

39,02

0,8601

10

34,45

0,902

20

41,05

0,8327

Gráfico 1: Ensaio de Infiltração baseada na equação de Kostiakov.
Resultados similares foram encontrados por CHICOTA et al. (2003) e ARAÚJO FILHO &
RIBEIRO (1996), embora SALES (1992) tenha encontrado dados superiores aos mesmos.
Portanto, o consumo de água baseada na VIP na área experimental será de no máximo
327,70 m3 há-1 h-1, acima desta lâmina de irrigação irá causar danos ambientais, pois
além de uma maior possibilidade de danos com a erosão, lixiviação dos nutrientes e a
salinização do solo, haverá desperdício no consumo de água e maior custo de energia
(TENÓRIO et al., 2008).
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Abaixo segue o gráfico da regressão polinomial que representa a equação de Kostiakov
referente ao teste 1, VBI = 35,64 mm h-1 (R2 = 0,8978) (Gráfico 1).
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Conclusão
A VBI variou de 16,87 à 43,28 mm h-1.
A VIP da área experimental foi de 32,77 mm h-1.
O consumo máximo de água nesta área deverá ser de no máximo 327,70 m3 há-1 h-1 .
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Resumo
Diante das mudanças climáticas e a escassez de recursos hídricos, o desenvolvimento
de novas formas sustentáveis de produção de alimentos é determinante para o futuro
do planeta. A aquaponia, modelo produtivo de organismos aquáticos integrado com
hortaliças, é ambientalmente sustentável, pois os módulos de cultivos funcionam com
reutilização da água continuamente. O experimento teve como objetivo, montar e comparar o desempenho de dois sistemas de aquaponia: containers e caixa d’água, ambos
com capacidade de 1m³. Os módulos de cultivos foram instalados nas dependências do
Campus do IFMA- São Raimundo das Mangabeiras. Utilizou-se três containers e uma
caixa d´água e montou-se os filtros biológicos em cada módulo. Instalou-se uma bomba para de circulação de água e um aerador em cada sistema. Adicionou-se água nos
módulos, e posteriormente iniciou-se o cultivo das espécies de peixes tilapias do Nilo
(OreochromisNiloticus), e tambaqui (Colossomamacropomum), consorciado com alface
(Lactuca Sativa L). Utilizou-se 85 animais em cada módulo, sendo dois módulos com
tambaqui e dois módulos com tilápias. Os animais foram alimentados com ração industrializada três vezes ao dia, na proporção de 5% da biomassa. Realizou-se biometrias
dos peixes e medições dos parâmetros da água periodicamente. Os resultados demonstraram uma variação de produtividade entre os módulos, tanto da biomassa animal,
quanto da biomassa vegetal, e um alto índice de mortalidade dos peixes. O módulo
dois, apresentou a maior e a menor produtividade animal e vegetal respectivamente.
Enquanto que, no módulo quatro, verificou-se a menor e a maior produtividade animal
e vegetal respectivamente.
Palavras-chave: Produção de alimentos; recursos hídricos; organismos aquáticos;

Introdução
A aquaponia é o sistema de produção consorciado de peixes e vegetais (principalmente
hortaliças), que se baseia na mescla de técnicas de piscicultura, hidroponia e fitorremediação. O princípio é de que os dejetos e restos de ração não consumida acumulados
nos viveiros de peixes são aproveitados pelo consórcio de plantas (BRAZ et al., 2010).
Um compartimento do sistema é composto pelo próprio substrato destas plantas o qual
funciona como um filtro biológico. Bactérias nitrificantes, transformam a matéria orgânica em sais nutrientes os quais são absolvidos pelos vegetais, sendo que ao final deste
percurso, a água retorna ao viveiro de peixes com qualidade para o seu reuso (KICKUTH, 1998).
Sistemas de recirculação na aquicultura têm demonstrado ser uma excelente alternativa de aproveitamento da água. Dentre os sistemas atualmente utilizados na aquicultura, destacam-se os processos que se baseiam na fitorremediação, cujo termo se aplica à
utilização de sistemas vegetais (árvores, arbustos, plantas rasteiras e aquáticas) e de sua
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desenvolvimento sustentável.
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microbiota associada com o fim de remover, degradar ou isolar substâncias tóxicas do
ambiente (PLETSCH et al., 1999).
Esse projeto teve como objetivo montar três módulos de aquaponia em container um
módulo de aquaponia em caixa d’água, ambos com capacidade de 1m³, para cultivo de
peixes consorciado com hortaliças.

Metodologia
O experimento foi realizado no IFMA-Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus - São Raimundo das Mangabeiras, situado na mesorregião Sul
Maranhense; localizada à 7°02’16.0”S 45°31’04.4”W., a uma altitude em torno de 225 m
acima do nível do mar (fonte: Google Maps). A região caracteriza-se por apresentar um
clima tropical, com precipitação pluviométrica média anual de 1.200mm. As médias de
temperatura máxima e mínima anual são 35 e 22 ºC, respectivamente (Fonte: IBGE, 2010).
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Para efeito de organização a metodologia foi organizada em “Elaboração da estrutura
de aquaponia”, “Uso de espécies animais” e “Avaliação dos parâmetros da água”.
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Para realizar-se o experimento utilizou-se (03) três containers e (01) uma caixa d’água,
ambos com capacidade de 1000 l. Cortou-se 15 cm na parte superior dos containers
como se fosse uma tampa. Foram confeccionados três suportes de ferro para acomodação das tampas na parte superior dos containers. Fabricou-se em madeira um suporte
para acomodação da tampa da caixa d’agua. Tanto as partes superiores que foram separadas dos containers, quanto a tampa da caixa d’água, foram utilizadas como filtros
biológicos. Utilizou-se substratos como: argila expandida e brita 1, nas proporções de 45
e 70 kg respectivamente por tampa; após a montagem de toda estrutura dos módulos de
aquaponia, instalou-se uma bomba com capacidade de 1950 L/h, e um aerador 25L/ minuto em cada módulo.Os módulos foram identificados cada um com uma placa de pvc
contendo os números 01, 02, 03, nos containers, e o de número 04, na caixa d’agua. Na
primeira etapa da pesquisa, adicionou-se água nos respectivos módulos de aquaponia;
a fonte de água utilizada foi do poço artesiano do Campus. Posteriormente colocou-se
85 alevinos de Tilapias do Nilo (Oreochromisniloticus), nos módulo de containers de
números dois e três, com tamanho médio e peso médio de 1,8 cm, e 5,5g, e 1,8 cm e 4,6g,
respectivamente. No módulo de container com numeração (01) um, e na caixa d’agua
de número (4) quatro, foram povoados com alevinos de tambaqui (Colossomamacropomum), nas densidades de 85 por módulo, com tamanho e peso médio de 2,5 cm e 7,5g,
e 2,75 cm e 6g, respectivamente.As espécies Tilapias, foram alimentadas nos primeiros
(10) dez dias, com ração pó 55% de proteína bruta; a partir do décimo primeiro dia, foi
utilizada ração 2,6 mm, 45% de proteína, até o quadragésimo primeiro dia de cultivo, e
do quadragésimo segundo dia, até o septuagésimo oitavo dia, foi utilizada a ração 32%
de proteína, e diâmetro de 4mm; as espécies tambaqui, foram alimentadas com ração
2,6 mm, 45% de proteína, nos primeiros dezesseis dias, e do décimo sétimo dia ao septuagésimo sexto dia, foi fornecido a ração 4 mm, com 32% de proteína. A alface (Lactuca
sativa L), foi a espécie de planta cultivada nos filtros biológicos em consórcio com os peixes, na proporção de (1:1,05) peixe/ pés de alfaces, em todos os módulos de aquaponia.
Foram realizadas cinco biometrias nas espécies tilápias e tambaqui em um intervalo
de 116 dias de cultivos, e somente duas medições de parâmetros da água como: pH, OD,
NH3, NO2-,(CaCO3 e Mg, dureza), alcalinidade, transparência e temperatura, em todos
os módulos de cultivos.

Resultados e Discussão
Os resultados obtidos nos três módulos não foram uniformes, com variação de rendimento tanto da biomassa animal quanto da biomassa vegetal. Obteve-se um baixo ganho
de peso das espécies de peixes e rendimento superior dos vegetais cultivados na caixa
d’água. Além disso, houve a incidência de patógeno Columnariose, nos tambaquis da caixa d’água e do container de número 01, e a incidência induzida de patógeno (Columnariose) no container de número 03 com tilápias. Tais patógenos ocasionaram na perda de
74%, 27%, 50% 15% nos módulos 04, 01, 03 e 02, respectivamente. A patologia Columnariose apresenta necrose na derme e epiderme, entre outros sintomas (DAVIS, 1923); (PACHAe ORDAL, 1970); (FARKAS e OLAH, 1986); (BERTOLINI e ROHOVEC, 1992). Os fatores
que ocasionaram a Columnariose não foram identificados por não haver no laboratório
do Campus, estrutura suficiente para análise de todos os parâmetros da água.
Tabela 1: Crescimento e ganho de peso da biomassa animal.
Módulo (01)
1-coleta
2-coleta
3-coleta
4-coleta
5-coleta

T-cm
2,5
8,2
9,95
10,4
12,07

GP-g
7,5
20,16
28,60
33,68
39,59

Módulo (02)
1-coleta
2-coleta
3-coleta
4-coleta
5-coleta

T-cm
1,8
11,7
13,6
15,9
17,74

GP-g
5,5
36,23
58,04
82,60
92,72

Módulo (03)
1-coleta
2-coleta
3-coleta
4-coleta
5-coleta

T-cm
1,8
11,2
13,65
15,15
16,94

GP-g
4,6
32,16
55,4
73,77
82,08

Módulo (04)
1-coleta
2-coleta
3-coleta
4-coleta
5-coleta

T-cm
2,75
7,3
7,3
8,20
8,27

GP-g
5,81
13,22
14,12
15,46
18,04

Figura1: Gráfico de biometrias dos peixes;
(PI-g) peso inicial; (PF-g) peso final.
Fonte: BRITO, 2015.

Figura2: Gráfico de biometrias dos peixes;
(PI-g) peso inicial; (PF-g) peso final.
Fonte: BRITO, 2015.

Constatou-se um desempenho superior das espécies tilápias cultivado no módulo (02)
em relação aos cultivos dos outros módulos. Por outro lado, o melhor desempenho de
crescimento dos vegetais foi obtido na tampa da caixa d’água. Observou-se um alto índice de algas (lodo) no módulo 02, comprometendo inclusive o desenvolvimento das
hortaliças. A alta incidência de algas pode ter sido ocasionada pelo excesso de nutrientes na água, haja vista que a quantidade de ração total fornecida foi2.140, 4.895, 4.160 e
1.535, kg total nos módulos 1, 2, 3 e 4, respectivamente. De acordo com FERRI, (1979), os
excessos de nutrientes compromete o pleno desempenho das plantas, podendo ocorrer
a fitotoxidez. Nos módulos de cultivos de números 01, 03 e 04, ocorreu o aparecimento
de patógeno, influenciando diretamente no desempenho de cultivo.
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T-cm - Tamanho em centímetros; GP-g - Ganho de peso em grama. (Fonte: BRITO, 2015).
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Conclusão
O presente trabalho, além de servir como parâmetro para novas pesquisas, contribui
para a sustentabilidade, pois os modelos de aquaponia do experimento, poderão ser
implementados, tanto como instrumento de inclusão de familias vulneráveis com risco
de insegurança alimentar, como na agricultura familiar.

Agradecimentos
Ao CNPq/ IFMA, pelo apoio financeiro disponibilizado para realização dao projeto, e ao
Professor Éder Romagna, pela disponibilidade da orientação.

Referências
ARKAS, J.; OLÁH, G. Gill. Necrosis: a complex disease of carp. Aquaculture, Amsterdam, v. 58, n. 1/2, p. 17-26, Nov. 1986.
BERTOLINI, J. M.; ROHOVEC, J. S. Electrophoretic detection of proteases from different Flexibactercolumnaris strains and assessment of their variability. Diseasesof
Aquatic Organisms, Winsen, v. 12, p. 121-128, 1992.
BRAZ, M.; PSILLAKIS, C.; YOSHIZUMI, M, Agroindústria de processados. São Roque,
SP, 2010.
DAVIS, H. S. A new bacterial disease of fresh water fishes.Bulletin of the Bureau of
Fisheries, v. 28, p. 261-280, 1923.
FERRI, M. G. Fisiologia Vegetal 1, Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo,
SP.1979.
IBGE, IBGE. Cidades@. Avaliable from: http://www. ibge. gov.br/cidadesat/topwindow. htm, v. 1, 2010.
KICKUTH, Reinhold. Processo de Tratamento Rizosférico Segundo o Professor Kickuth. In: Congresso da Água. 4, 1998, Lisboa. Anais. Lisboa: APRH - Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, 1998. p. 1-14.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

PACHA, R. E.; ORDAL, E. J. Myxobacterial diseases of salmonids. A symposium on
diseases of fishes and shellfishes. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland.1970.

466

PLETSCH, M.; CHARLWOOD, B.V.; ARAÚJO, B.S. de. Fitorremediação de águas e solos
poluídos. Biotecnologia, Ciência & Desenvolvimento, Brasília, v.2, n.11, p.26-29, 1999.

Contradições na distribuição espacial dos médicos em
uma zona de fronteira agrícola: O exemplo do Sul do
Maranhão em 2011
Cristiano Benigno Machado¹; Eder RomagnaRodrigues²;
¹Acadêmico do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas do IFMA Campus São Raimundo das Mangabeiras;
E-mail: crisangellk39@gmail.com;
²Docente do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do
Maranhão- DR. em Geografia-UFS E-Mail: ederromagna@gmail.com;

Resumo
Um dos desafios da administração pública na área da saúde é equilibrar a distribuição
espacial dos recursos pelo território nacional. Programas como o SUS surgiram com
o propósito de descentralizar os serviços de saúde pelo Brasil. Existe um processo de
concentração dos médicos nos grandes centros urbanos nacionais. Um dos reflexos da
má distribuição dos médicos é a ausência de profissionais em muitos dos municípios
brasileiros. Esse fenômeno pode estar acontecendo na mesorregião Sul do Maranhão.
Uma próspera Zona de desenvolvimento agrícola que vem sendo progressivamente integrada ao Brasil desde a década de 1970. Ainda que a mesorregião Sul do Maranhão
esteja crescendo economicamente em decorrência da expansão do agronegócio, é possível que a mesma não esteja sendo servida suficientemente por médicos em quantidade
suficiente para garantir o bem estar da população. Autores estipulam que a proporção
ideal de médicos por habitante se situa entre 2 a 2,5 médicos por habitante. Com base
nesse parâmetro, estariam os municípios sul - maranhenses sendo adequadamente servidos pela quantidade de médicos recomendada? O objetivo principal é identificar e
analisar qual é a distribuição espacial dos médicos entre os municípios integrantes da
mesorregião Sul do Maranhão. Será necessário buscar o número de médicos por município através de consultas ao sistema nacional de informações de saúde do Sistema
Único de Saúde-DATASUS para 2011. Os resultados apontam que a da mesorregião sul
do Maranhão apresentar uma forte economia agrícola ela não apresenta médicos em
quantidade suficiente para manter um adequado sistema de saúde regional.

Introdução
Um dos grandes desafios da administração pública brasileira na área da saúde é
o de equilibrar a distribuição espacial dos recursos dessa área pelo território nacional. Programas como o Sistema único de Saúde - SUS surgiram com o propósito de
descentralizar os serviços de saúde por todo o Brasil. As ações do SUS se baseavam na
ampliação da responsabilidade dos municípios e no estabelecimento de planos diretores
de regionalização em saúde (SILVEIRA,2011)(BRASIL,2006).
Existe um processo de concentração dos médicos bacharéis nos grandes centros urbanos nacionais. Esse processo somente tende a agravar as atuais deficiências do sistema
de saúde brasileiro (RIGOLE,2002 apud SILVEIRA 2011).
Esse fenômeno pode estar acontecendo na mesorregião Sul do Maranhão. Uma próspera Zona de desenvolvimento agrícola que vem sendo progressivamente integrada ao
Brasil desde a década de 1970. Essa região vem experimentando expressivo crescimento econômico que está relacionado à expansão das atividades agrícolas de produção
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Palavras-chave: Geografia da Saúde, Demografia Médica, Sul do Maranhão.
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de Soja, Etanol e Sivicultura (MIRANDA,2011). A estimativa de crescimento econômico
desta região tem sido de 10% ao ano desde 2000 (STEFANO, 2009).

Metodologia
A proposta de trabalho é a elaboração de um mapa que represente espacialmente o
índice de número de médicos por habitante para cada um dos 20 municípios da mesorregião sul do Maranhão no ano de 2011.
O período de estudos abrangerá o ano de 2011. Esse ano foi escolhido, pois se trata do
período no qual existe a maior, mais consistente e recente fonte de informações sobre
o assunto. O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES disponibiliza para
esse período o número total de médicos em situação ativa (DATASUS, 2011). O propósito
da escolha dessa fonte de informações é representar da melhor forma possível a realidade espacial da saúde brasileira.

Resultados e Discussão
Os maiores índices se encontram na região periférica da área de estudos. Esses municípios em geral possuem pequenas extensões territoriais. Os municípios referidos são
Benedito Leite e Porto Franco. Ambos estão na 5ª e 6ª classes numéricas com 1,88 a 2,3
e 2,3 a 2,72 respectivamente (FIGURA 1).
Se os maiores índices de médicos por 1000 habitantes são mais comuns nas periferias
da área de estudos paradoxalmente, as regiões mais periféricas da área de estudos também comportam os municípios que tem a menor proporção de médicos por habitante.
Dentre esses municípios podemos citar Campestre do Maranhão e São Domingos do
Azeitão com índices baixíssimos compreendidos entre 0,2 a 0,62. Este último município
faz fronteira com o municipio de Benedito Leite (FIGURA 1).
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Os municipios com baixos índices se encontram especialmente na região norte e totalizam 06 municiopios. Dentre eles é possível citar Campestre do Maranhão, São João do
Paraíso, São Pedro dos Crentes, Fortaleza dos Nogueiras, Nova Colinas, São Domingos do
Azeitão. Todos os municípios citados se encontram na classe de 0,2 a 0,62 médicos por
1000 habitantes. (FIGURA 1).
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A única exceção à regra é de um município com baixos índices de médicos por 1000
habitantes que se situa na porção sul da Mesorregião Sul do Maranhão. Esse município
é Tasso Fragoso que apresentou a baixa classe de 0,2 a 0,62 médicos por 1000 habitantes
(FIGURA 1).
Os municipios que apresentam índices com dimensões intermediárias são: Carolina,
Riachão, Feira Nova do Maranhão, São Raimundo das Mangabeiras, Sambaíba, Loreto
e São Félix de Balsas. Todos esses municípios se encontram classificados com índices
compreendidos entre 0,62 a 1,04 médicos por habitante. Os municípios com índices e
classes de dimensões intermediárias se encontram em sua maioria na porção central
da área de estudos (FIGURA 1).
Apesar de Balsas ser considerada o pólo econômico regional essa condição de destaque não ocorreu em relação ao número de médicos por habitante. Este município não
apresenta números considerados altos em relação à média regional. O índice de Balsas e 1,46 a 1,88 médicos por 1000 habitantes. Isso significa que, por mais que Balsas
reúna vários hospitais e clínicas em seu território, o número de médicos ainda assim
é pequeno em relação à sua população. Trata-se de um número preocupante, uma vez

que Balsas deveria se destacar regionalmente no âmbito da saúde e apresentar uma
quantidade maior de médicos.

Figura 1: Mapa de médicos por habitante no sul do Maranhão-2007

Conclusão

As contradições sociais que podem ser observadas na realidade brasileira também ocorrem na escala da mesorregião sul do Marnhão. Enquanto existem poucos municípios
com elevado número de médicos por habitante a região também comporta inúmeros
outros municípios com baixíssimos índices de médicos por habitante. Neste caso a realidade brasileira se perpetua na mesorregião sul do Maranhão.
Somente a condução correta das políticas públicas poderá contribuir para a correção
das distorções e desequilíbrios na distribuição dos médicos pelo Brasil e pelo estado do
Maranhão. São políticas que devem elevar o número de cursos de medicina no interior
do Brasil, e de incentivo à fixação dos médicos em áreas afastadas aos grandes centros
urbanos do Brasil.
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Após as análises dos mapas foi possível constatar que, apesar da mesorregião sul do Maranhão apresentar uma forte economia agrícola ela não apresenta médicos em quantidade suficiente para manter um adequado sistema de saúde regional. Trata-se de um
paradoxo, uma vez que essa riqueza não reflete nas condições de vida e nas estruturas
de saúde para suas populações.
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ResumO
As fronteiras agrícolas brasileiras são zonas de franca expansão produtiva causadas
pela recente implantação de uma agricultura que utiliza capital, ciência e tecnologia.
A integração espacial das fronteiras agrícolas com o globo tem feito com que as mesmas se tornem aptas a participarem do circuito internacional da produção capitalista.
Esse é o caso da mesorregião sul do Maranhão, uma região até então isolada e que,
na década de 1970, foi integrada ao território nacional por intermédio da criação da
BR 230. Nesta região o crescimento do agronegócio provocou amplos movimentos de
imigração líquida. A migração pode ser observada no expressivo crescimento populacional do município de Balsas durante as décadas de 1970 e 1980. Teria o acelerado
crescimento populacional de Balsas se reproduzido entre os demais municípios do Sul
do Maranhão? O objetivo principal desse trabalho é identificar e analisar como se deu o
crescimento populacional dos municípios integrantes da mesorregião Sul do Maranhão
entre os anos de 1980, 1990, 2000 e 2010. Será realizada consulta aos dados censitários
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.Após a análise dos dados foi possível
constatar que a população dos municípios da mesorregião Sul do Maranhão em geral
cresceu ao longo de todas as décadas de estudo. Esse crescimento serviu para criar uma
rede de municípios mais populosos.
Palavras-chave: Sul do Maranhão, Migração, Crescimento horizontal

Introdução

Embora as fronteiras agrícolas sejam áreas de elevada dinâmica populacional e econômica, pouco se sabe ainda sobre os seus mecanismos de desenvolvimento. O que se
conhece até então é que essas são zonas que vem surgindo a medida em que o governo
federal implementa acessos rodoviários em zonas até então despovoadas do território
nacional. Deste modo, o governo federal integra as zonas despovoadas do interior brasileiro ao restante do país trazendo para as mesmas novas possibilidades de investimentos (RIBEIRO,1993 apud GALLO,2009).

Metodologia
A proposta desse estudo é desenvolver uma sequência de mapas que represente tanto a
distribuição populacional quanto a evolução percentual da população de cada um dos 20
municípios integrantes da mesorregião Sul do Maranhão entre as décadas de 1980 e 2010.
Após o desenvolvimento dos mapas de distribuição das populações pelos municípios da

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

As regiões brasileiras, que demonstraram maior dinâmica populacional nas últimas 4
décadas foram as fronteiras agrícolas. São zonas de franca expansão produtiva causadas pela recente implantação de uma agricultura que utiliza capital, ciência e tecnologia em larga escala (FREDERICO,2011).
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mesorregião Sul do Maranhão será possível comparar esses mapas entre si e identificar
quais são os principais padrões espaciais de distribuição das populações em cada uma
das décadas. Será possível identificar quais eram os municípios mais e menos populosos em cada década.

Resultados e Discussão
Ao longo da história foi possível observar um crescimento populacional na maioria dos
municípios do Sul do Maranhão. Em 1970, os municípios da porção oeste da área de estudos eram os mais populosos. Carolina, Riachão, Balsas e Porto Franco eram os municípios
mais populosos. Eles apresentavam a classe de 1 a 15255 a 30.749 pessoas (FIGURA 1).
Nessa época Carolina era o mais populoso município do Sul Maranhense com 28.815
habitantes (IBGE 1970). Boa parte desse desenvolvimento era devido à sua proximidade
do eixo viário da rodovia Belém-Brasília.

Figura 1: População dos municípios da mesorregião Sul do Maranhão em 1970.
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No início da década de 1980 foi possível observar o crescimento de Carolina que passou
da classe de 15.225 a 30.740 pessoas para a classe 30.750 a 46.004. Em 1980 Carolina era
considerada o principal centro populacional do Sul Maranhense com 34.953 habitantes
(FIGURA 2).
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Figura 2: População dos municípios da mesorregião sul do Maranhão em 1980.
Ao longo da década de 1980 Balsas se tornou o município que mais cresceu no Brasil.
Em 1991, o forte crescimento de Balsas fez com que o mesmo se tornasse o principal
município do Sul do Maranhão em população. Em 1991 Balsas passou a apresentar a

classe de 30.750 a 46.004 habitantes (FIGURA 3).

Figura 3: População da mesorregião sul do Maranhão em 1991.
Em 2000, foi possível observar que o município de Porto Franco apresentou queda populacional em relação a 1991. O município perdeu a classe 3 e retornou à classe 2 (FIGURA 4). Dentre os fatores que podem explicar essa mudança um deles pode ter sido o
desmembramento de distritos do município de Estreito (IBGE,2000).

Figura 4: População da mesorregião sul do Maranhão em 2000.

Conclusão
A população dos municípios da mesorregião Sul do Maranhão em geral cresceu ao longo de todas as décadas de estudo. Esse crescimento serviu para criar uma rede de municípios mais populosos.
O crescimento partiu da porção ocidental da área de estudos. A porção oriental até
1970 se mostrava uma zona fracamente povoada. O desenvolvimento populacional se
estendeu tanto na porção central quanto na porção oriental da área de estudos. Esse
crescimento foi causado predominantemente pela expansão das relações capitalistas
na região e , em especial a agricultura de precisão.
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Entre 1991 e 2000 Balsas experimentou um novo crescimento urbano. Esse município progrediu da classe 30.075 a 46.004 em 1991 para a classe 46.005 a 61.259 em 2000 (FIGURA 4).
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Resumo
O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da adubação na produtividade de matéria
natural e seca. O experimento foi conduzido nas instalações do IFMA – Campus SR Mangabeiras. Os tratamentos constituíram-se de quatro variedades de milho hibrido, sendo:
AL Bandeirantes (BAND), AG4051, AG1051, AG7088.Apesar de não ter demostrado efeitos significativos, porém, o cultivar BAND apresentou uma produção considerável, em
relação aos demais cultivares, principalmente no menor nível de adubação.
Palavras-chave: eficiência produção; fertilidade solo; produção forragem.

Introdução

Na falta de informações respaldas pelas instituições de pesquisa e visando aumentar a
produtividade, grande número de agricultores, ainda, adota a cultura da precaução e
continua adubando suas lavouras com nitrogênio, fosforo e potássio, sem maiores critérios na definição de dosagens dos fertilizantes. É comum se aplicar quantidades fixas de
determinadas formulados NPK, o que ao longo do tempo favorece o desequilíbrio no fornecimento desses nutrientes. Ou seja, é comum a realização de adubações desnecessárias
ou superdimensionadas (RESENDE, 2011). Objetivou-se com este trabalho avaliar os efeitos da adubação na composição de matéria seca e nos rendimentos de massa por hectare.

Material e Métodos
O experimento foi conduzido nas instalações do IFMA – Campus São Raimundo das
Mangabeiras, localizado na mesorregião Sul do Estado do Maranhão – Brasil, a qual
corresponde com uma área de aproximadamente 65.000 Km2, abriga uma população
estimada de 282.000 habitantes (IBGE, 2006), a 7º2’18,042” latitude sul e 45º31’3,418”
longitude oeste e 260 m altitude. Dentro da região MATOPIBA, caracterizada pela expansão de uma fronteira agrícola baseada em tecnologias modernas de alta produtividade. O clima da região é do tipo Aw, definido como clima tropical, quente e semiúmido,
com estação chuvosa no verão, segundo a classificação de Köppen. As temperaturas
médias anuais variam de 19,5 ºC a 33ºC e as precipitações oscilam entre 1.200 mm a
1.400 mm anuais.
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Os Latossolos são os solos mais comuns na região do cerrado, possuem excelentes condições físicas, mas apresentam graves limitações quanto à fertilidade natural (SOUZA;
LOBATO, 2004).
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O estabelecimento da cultura foi realizado em uma área plana, solo Latossolo Amarelo,
textura franco-arenosa, Embrapa Solos, (1986). A analise de solo revelou as seguintes
características: pH 4,3; P-11,8 mg/dm3; Al+++- 0,3cmol/dm3; K – 0,14 cmol/dm3; Ca++ - 1,09
cmol/dm3; H+ Al+++ - 3,60 cmol/dm3; Mg – 0,65 cmol/dm3; matéria orgânica – 15,8 g/kg e
V (saturação de bases) – 34,3%.
O delineamento experimental utilizado foi bloco inteiramente casualizado, com quatro blocos, quatro tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos constituíram-se de
quatro variedades de milho hibrido indicados para a região sendo: AL Bandeirantes –
Cajueiro – convencional (BAND), AG 4051 PRO R2L – Agroceres - transgênico - (AG4051),
AG 1051 C2L – Agroceres - convencional (AG1051), AG 7088 PRO X – Agroceres – transgênico (AG7088).
Para implantação da cultura do milho na área experimental o solo foi amostrado para
análise. O plantio foi realizado no dia 26 de janeiro de 2015, a adubação de semeadura
foi diferenciada em dois níveis, sendo, dois blocos receberam 300kg/ha e dois blocos
600kg/ha de NPK 05-30-15. A distribuição e a adubação foram realizadas com uma
plantadeira JUMIL JS2, o plantio foi realizado manualmente, respeitando, a população
de plantas por cada variedade, sendo, BAND: 55000, AG4051: 50000, AG1051: 50000
e AG7088: 65000 plantas/ha. Foi realizada a adubação nitrogenada de cobertura, de
300kg/ha, em todos os tratamentos;
Cada parcela experimental foi constituída de 12 linhas de sete metros de comprimento,
com espaçamento de 70 cm, a área de cada parcela utilizada foi de 58,8 m2. Sendo que,
duas linhas de cada lateral e um metro das duas extremidades, foram consideradas
como bordaduras, portanto, as amostras foram obtidas das oito linhas restantes, restando à área útil de 28 m2 em cada parcela.
As plantas inteiras foram colhidas quando apresentarem 2/3 dos grãos no estádio farináceo duro, aos 80 dias, as quais foram cortadas rentes ao solo, para estimar o potencial
produtivo. As amostras foram pré-secadas em estufa de ar forçado a 65 ºC por 72 h, para
determinação da matéria seca (ASA).
Para os cálculos de produção de matéria seca (MS), expressa em tonelada (ton) e em
quilograma (kg), foi utilizado o peso médio da planta inteira e a população de plantas
por hectare, de acordo com o teor de MS de cada cultivar.
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Os dados foram submetidos à análise de variância, adotando-se o software “SAS”, sendo
as médias comparadas pelo teste de “Tukey”, a 5% de probabilidade.
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Resultados e Discussão
A análise pelo teste de Tukey não indicou efeito significativo (P>0,05) para o teor de MS,
e as produções de matéria natural por hectare (PMN) e matéria seca por hectare (PMS)
expressas em quilograma. As médias obtidas encontram-se dispostas na Tabela 1.
Tabela 1: Efeito dos níveis de adubação no rendimento da Matéria Natural (MN) e Matéria Seca (MS) e teor de MS, dos diferentes cultivares BAND, AG4051,AG1051 e AG7088,
adaptados no Sul do estado do Maranhão. IFMA, 2015
Tratamento

Band

AG4051

AG1051

Níveis
300
600
300
600
300
600
adubação1 kg/ha
MS (%)
33
33 a
36
36 a
32
34 a
55275 54880 a 42610 47766 a 42445 47454 a
PMN2 (kg/ha)
PMS3 (kg/ha)
18252 18119 a 16000 16813 a 13153 15696 a

AG7088
300

CV
600

33
33 a 9,04
50243 55006 a 21,99
16425 18338 a 17,98

Médias, na mesma linha, seguidas de letras diferentes, diferem entre si pelo teste Tukey
(P<0,05). 1 - Adubação NPK (05-30-15), no plantio, foi em dois níveis 300 e 600 kg/ha. 2 PMV – produção de matéria natural por hectare expresso em quilograma (kg). 3 - PMS
– produção de matéria seca por hectare expresso em quilograma (kg).
Na silagem de milho o teor de MS é fator essencial na quantidade de energia ingerida
pelos bovinos. De acordo com Demarquilly (1994), observou incremento no consumo
de MS da silagem de milho fornecida a bovinos, quando os teores de MS aumentaram
até alcançar 35%. Estes efeitos podem ter ocorrido devido à redução no teor da parede
celular e acréscimo no teor de grãos.
A produtividade média foi razoável, quando comparada a dados experimentais de trabalhos de avaliação de híbridos no Brasil. A produtividade variou de 13,1 a 18,2toneladas de MS/ha no menor nível de adubação e de 15,6 a 18,3 toneladas de MS/ha no maior
nível de adubação, destacando-se o híbrido Band, aonde, a maior produção foi no menor nível de adubação. Essa produção foi superior à obtida por Lupatiniet al. (2010),que
testaram nove híbridos de milho para a produção de silagem e obtiveram produção de
matéria seca/ha que variou de 10,35 a 12,72 toneladas.
A colheita do milho para silagem, grande parte da planta é removida, havendo consequentemente alta extração e exportação de nutrientes. Neste sentido, poderão ocorrer
sérios problemas de fertilidade do solo, em áreas de uso continuo, para produção de
silagem. Um planejamento da calagem e adubação, visando a manutenção de altas produtividades, requer um monitoramento periódico do índice de fertilidade do solo, para
se evitar o desequilíbrio de nutrientes no solo.

Conclusões

Sugerimos a realização de novas pesquisas, avaliando, a composição bromatológica, os
custos dos nutrientes, como avaliar outros cultivares disponíveis na região, especialmente, para os pequenos e médios produtores rurais, os quais encontram limitação na
disponibilidade de cultivares de milho hibrido comercializados na região.
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Apesar de não ter demostrado efeitos significativos, porém, o cultivar AL Bandeirantes
apresentou uma produção considerável, em relação aos demais cultivares, principalmente no menor nível de adubação.
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Resumo
A fauna edáfica é um dos grandes responsáveis por manter as propriedades físicas,
químicas e biológicas do solo e são considerados organismos bioindicadores, podendo
ser utilizados como importante indicador de qualidade do solo e de níveis de impactos ambientais. O objetivo deste trabalho foi quantificar a diversidade, equitabilidade,
riqueza, abundância, frequência e a flutuação populacional da macrofauna em áreas
no Sistema Plantio Direto (SPD), tendo como parâmetro uma Área de Vegetação Nativa
(AVN).A pesquisa foi realizada na Fazenda Santa Luzia, localizada no Munícipio de São
Raimundo das Mangabeiras-MA. Nas áreas de estudo fora minstaladas armadilhas do
tipo “Pitfall”. Os maiores índices de Equitabilidade, diversidade e quantidade de indivíduos foram encontrados no SPD, com maior riqueza na AVN. A área cultivada não afetou a estrutura dos principais grupos taxonômicos encontrados na macrofauna edáfica.
Palavras-chave: Diversidade; bioindicadores; manejo do solo; riqueza de grupos.

No Brasil, os tipos de manejo do solo mais adotados para o cultivo de culturas anuais
são o sistema convencional e o sistema plantio direto (SPD). O SPD tem sido apontado
como o mais eficiente na manutenção das propriedades físicas, químicas e biológicas do
solo. O SPD é um sistema conservacionista caracterizado pela manutenção de palhada
na superfície do solo.
A fauna edáfica é um dos grandes responsáveis por manter as propriedades físicas,
químicas e biológicas do solo e são considerados bioindicadores de qualidade do solo.
A ação dos organismos da macrofauna situa-se, principalmente, na primeira fase do
processo de degradação da matéria orgânica, aumentando consideravelmente as superfícies específicas dos restos vegetais, criando-se, assim, condições favoráveis à ação dos
microorganismos, tais como bactérias e fungos.
Com a evolução do SPD, a macrofauna do solo vem sendo reavaliada, com tentativas ainda tímidas de compreensão da importância econômica e ecológica desses organismos.
Portanto, há necessidade de melhor entendimento sobre o modo em que esses organismos são afetados pelas práticas agrícolas e a relação entre os impactos provocados na
biodiversidade do solo e a sustentabilidade dos agroecossistemas. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi quantificar a diversidade, equitabilidade, riqueza, abundância,
frequência e a flutuação populacional no período seco e chuvoso da macrofauna em
áreas de plantio direto, tendo como parâmetro uma área de vegetação nativa.
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Metodologia
A pesquisa foi realizada na Fazenda Santa Luzia, localizada no Munícipio de São Raimundo das Mangabeiras-MA, com coordenadas geográficas07°02’ S e 45° 31’ W e altitude de 536m. O clima da região, segundo a classificação de Köppen é do tipo Aw, (quente
e semiúmido), com temperatura média anual de 26 °C e pluviosidade média anual de
1.190 mm.(Tabela 1).
Tabela 1: Precipitação pluviométrica do ano 2015.
JUN
(mm)
99,22
236,4
274,9
73,11
366,7
60,78
Fonte: Estação meteorológica da Fazenda Santa Luzia.
MÊS

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUL
-

AGO
-

SET
-

Para o estudo foi selecionada uma área de cultivo no SPD, tendo como referência uma
AVN, situada próxima ao sistema de manejo. A amostragem foi realizada em duas épocas do ano: uma no período chuvoso e outra no período seco.
A coleta da macrofauna epiedáfica foi realizada através de armadilhas do tipo “Pitfall”,
sem atrativos. Em cada sistema foram colocadas quatro unidades amostrais, que foram
denominadas de “estação”. Cada estação foi disposta aleatoriamente, distanciada entre
si a cada 10 metros e constituída de quatro recipientes de plástico com capacidade de
500 ml, com 10 cm de diâmetro e 14 cm de altura, enterrados com a borda ao nível do
solo, os quais receberam uma cobertura de um prato plástico com 20 cm de diâmetro,
suspenso por três palitos de madeira com aproximadamente 15 cm, para impedir ou
diminuir a entrada de água no período das chuvas. Em cada recipiente foram colocados
200 ml de um líquido conservante (solução de álcool 70% e formol 40%).
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Os recipientes de cada unidade amostral foram interligados por anteparos de metal
com 100 cm de comprimento e 20 cm de altura, dando um formato de Y, com finalidade
de interligar os recipientes e direcionar os insetos a cair nas armadilhas. Os espécimes
capturados foram quantificados e identificados, em placas de Petri, sob lupa binocular,
ao nível de ordem ou grupos taxonômicos.
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A fauna epiedáfica foi avaliada quanto ao número de indivíduos, quanto à frequência
e abundância, quanto à riqueza da fauna. Foi determinado o índice de diversidade de
Shannon e equitabilidade de. Os dados foram tabulados em planilha do Excel e analisados com o uso do software ANAFAU (MORAES et al., 2003).

Resultados e Discussão
Os maiores índices de equitabilidade (Pielou) e diversidade (Shannon) foram observados no SPD (Tabela 2).De acordo com Silva et al. (2007), a presença de cobertura vegetal
no solo contribui para o aumento da disponibilidade de energia e promove a criação de
habitats favoráveis à colonização por organismos invertebrados, o que pode beneficiar
a sustentabilidade ecológica dos sistemas de produção conservacionistas.
Observou-se uma maior quantidade de indivíduos na área sob SPD e maior riqueza na
AVN. Esses resultados diferem dos observados por Silva et al. (2006), em áreas de Cerrado, onde observaram maior à quantidade de indivíduos e riqueza na AVN do que em
sistemas cultivados.
Maior abundância de Aracnídeos foi encontrada no SPD. Esses artrópodes podem promover o controle de pragas agrícolas, reduzindo o uso de inseticidas em sistemas cultivados (Ekschmittet al., 1997).

Tabela 2: Ordem, frequência, abundância, riqueza, Equitabilidade e diversidade de organismos epiedáficos em área de plantio direto e vegetação nativa.
PLANTIO DIRETO

VEGETAÇÃO NATIVA

ORDEM
Abundância

Frequência

Abundância

Ácaros

01

5

2

4

Aracnídeos

45

335

31

70

Blattodea

13

29

22

55

103

10.844

59

1.689

Dermaptera

40

1.143

5

23

Díptera

41

745

12

32

Embioptera

12

69

2

07

Heminoptera

42

2.582

58

2.395

Hemiptera

06

09

06

08

Lepdoptera

18

66

08

14

Montodea

0

0

01

01

Ortoptera

59

1.708

40

620

0

0

01

02

400

17.623

248

4.918

Coleoptera

Phithiraptera
N
Riqueza

12

14

Equitabilidade (Pielou)

0,30

0,24

Diversidade (Shannon)

1.28

1,20

N = Numero total de indivíduos.
A ordem Mantodeae Phithirapterafoi encontrada apenas na AVN (Tabela 2). Estas ordens são sensíveis às alterações estruturais promovidas por sistema de cultivo. A ordem
Heminoptera apresentou abundância semelhante nos dois sistemas. O grande número
de Heminoptera foi favorecido pela concentração de formigas. As formigas são denominadas “engenheiras do ecossistema” em função de seus efeitos sobre a estruturação
do solo e realizam importantes funções no ambiente (Holldobler e Wilson, 1990).Quanto aos Coleópteros o SPD apresentou abundância de 83% superior à ANV. Os Coleópteros
são encontrados em abundância nos solos brasileiros, e algumas famílias são consideradas pragas em sistemas de cultivo agrícolas (Silva et al., 2012). Alguns estudos apontam que alguns tipos de coleópteros podem contribuir para a melhoria da qualidade
física e química do solo (Thomanzini e Thomanzini, 2002).
Os organismos edáficosapresentaram abundância variável ao longo dos períodos avaliados (Figura 1 e 2).
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Figura 1: Abundância relativa dos táxons Figura 2 Abundância relativa dos táxons
damacrofauna epiedáfica no sistema de da macrofauna epiedáfica para o sistema
manejo Plantio Direto - SPD.
ecológico Vegetação Nativa.
Comparando os dois sistemas nos períodos avaliados, verifica-se que ocorreu uma redução drástica de Himenoptera no período seco. Alguns estudos têm mostrado que no
período de baixa umidade e altas temperaturas as condições de colonização do meio
ficam limitadas as espécies mais resistentes ao déficit hídrico em detrimentos de outras
que podem migrar para subsuperfície ou mesmo para outras áreas mais favoráveis
(Nunes et al., 2009).
Maior equilíbrio entre os dois períodos foi observado na AVN (Figura 2).Segundo Baretttaet al. (2006), a redução na quantidade de resíduos provoca um desequilíbrio entre
invertebrados do solo, comprometendo a abundância e diversidade de espécies. Observa-se também que Larvas,Ácaros e Lepidópterasforam encontrados somente no período chuvoso (Figura 1 e 2). As condições ambientais, ocasionada pela alta umidade em
decorrência das chuvas, justificam a presenças destas ordens.

Conclusão
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O SPD apresentou maior Equitabilidade e Diversidade da macrofauna epiedáfica do
solo, enquanto AVN maior riqueza.
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A área cultivada não afetou a estrutura dos principais grupos taxonômicos encontrados
na macrofauna edáfica.
As ordens com maior abundância foram os Aracnídeos, Coleoptera, Dermaptera, Diptera, Heminoptera e Ortoptera.
A AVN apresentou maior equilíbrio na distribuição dos organismos nos dois períodos
avaliados.
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Resumo
A política de expansão dos Institutos Federais de Educação Técnica e Tecnológica-IF’s
pelo Brasil é parte de uma estratégia para servir uma demanda reprimida de milhões
de brasileiros que, até então, estiveram impossibilitados de terem acesso ao ensino básico, técnico e superior. A atual política de expansão visa descentralizar o ensino técnico
federal, levando-o a ocupar regiões distantes dos grandes centros urbanos. A estratégia
estaria sendo perfeita se não fosse o ritmo acelerado pelo qual essa política vem sendo
implementada. Entre 2005 e 2010 o governo federal inaugurou 139 escolas (MEC,2011).
Tendo em vista que o projeto de expansão se encontra em pleno andamento, como planejar a atuação dos campi existentes? O objetivo desse trabalho é identificar e analisar
onde se localizava a população matriculada dos 7º, 6º, 5º, 4º , 3º e 2º anos do ensino
fundamental em todos os 217 municípios do Estado do Maranhão no ano de 2012. Será
necessário levantar os dados da população estudantil matriculada nos 7º, 6º, 5º, 4º , 3º
e 2º anos do ensino fundamental no Censo Escolar 2012 do INEP e através de visitas à
Secretaria Estadual de Educação do Estado do Maranhão. Posteriormente, será necessário organizar essas informações em classes numéricas. Após a organização da base
cartográfica será necessário realizar o mapeamento coroplético. Os dados apontam que
a rede do IFMA não consegue atender todos os municípios com expressivas quantidades
de alunos de ensino fundamental.
Palavras-chave: Demanda potencial, Área de Influência escolar, Região;

O estudo da demanda escolar é fundamental para o planejamento das instituições de
ensino públicas. Boa parte desses estudos busca compreender onde estão localizados
os jovens interessados em ingressarem na escola pública. Estudos voltados ao levantamento da distribuição espacial da demanda buscam servir os planejadores com informações que, por sua vez, contribuirão para que os mesmos elaborem estratégias para
melhor servirem a sociedade (PARENTE,2001).
A política de expansão dos Institutos Federais de Educação Técnica e Tecnológica-IF’s pelo
Brasil é parte de uma estratégia para servir melhor a uma demanda reprimida de milhões de brasileiros que, até então, estiveram impossibilitados de terem acesso ao ensino
básico, técnico e superior de qualidade (MENDES, 2013). Os alunos encontravam restrições de natureza social, econômica e estrutural para terem acesso aos Institutos Federais.

Metodologia
O método consiste na elaboração de mapas temáticos que representem a população ma-
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triculada nos 7º, 6º, 5º, 4º , 3º e 2º anos do ensino fundamental para todos os municípios
maranhenses em 2012 e um mapa com a localização dos 20 campi do IFMA (IFMA,2014).
O período de estudos abrangerá o ano de 2012. A escolha desse período se deve, pois se
trata do ano do Censo Escolar mais recente.

Resultados e Discussão
A análise geral do mapa de população estudantil do Maranhão de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental de 2014 permitiu identificar algumas impressões gerais sobre a distribuição espacial da população estudantil. Essa análise fornecerá importantes informações sobre como o IFMA deve direcionar suas estratégias de atendimento populacional.
O primeiro aspecto observado no mapa da população estudantil de 5ª a 8ª séries é que
esses estudantes se encontram localizados preferencialmente em municípios situados
na porção norte do Maranhão. São municípios que apresentam classes de populações
estudantis superiores a 5072 a 10141 habitantes (FIGURA 1).
Dentre os municípios com demandas de 5.072 a 10141 estudantes Tutóia, Itapecuru Mirim, Chapadinha, Coroatá, Santa Luzia e Balsas não possuíam unidades do Instituto
Federal do Maranhão até 2014 (Figura 1).
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Com exceção de Balsas, a maior parte dos municípios com consideráveis populações
estudantis de 5ª a 8ª série se situavam na porção norte do Estado do Maranhão em 2014.
Essa distribuição dos alunos está relacionada ao processo de ocupação e à distribuição
da população do Estado do Maranhão. Essa população se encontra em sua maior parte
concentrada na porção norte do estado e próxima ao litoral (FIGURA 1).
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Figura 1: População estudantil de 5ª a 8ª séries no Estado do Maranhão em 2014.
Para o mapa de 1ª a 4ª séries a distribuição dos municípios com maior população estudantil é similar à distribuição do mapa de 5ª a 8ª séries. No entanto, o mapa de 1ª a
4ª séries apresenta uma população estudantil maior do que a de 5ª a 8ª séries. O que
explica a redução ao longo dos anos é a evasão escolar e a emigração dos jovens para
outros estados (FIGURA 2).
Tendo como base o mapa de 1ª a 4ª séries os municípios que apresentam campus do
Instituto Federal do Maranhão possuem populações estudantis consideráveis. Esses são
os casos dos municípios de Santa Inês, Viana, Pinheiro, Barreirinhas, Bacabal, Codó e

Grajaú. Todos esses municípios possuem Institutos Federais e apresentam classe de
população estudantil compreendida entre 5.072 a 10.141 estudantes(FIGURA 2).
Apesar de alguns dos municípios que possuem as mais elevadas classes populacionais
de estudantes de 1ª a 4ª séries serem atendidos por campus do Instituto Federal do
Maranhão ainda existem aqueles não atendidos pela rede de Institutos. São municípios
com expressivas populações de estudantes de 1ª a 4ª séries que, a médio prazo irão demandar o ensino médio. Caso os mesmos não tenham acesso aos institutos federais eles
se tornarão uma demanda reprimida (FIGURA 2).

Figura 2: População estudantil de 1ª a 4ª séries dos municípios do Maranhão-2014

Conclusão

Já a maior parte os municípios com elevadas demandas estudantis de 5ª a 8ª séries possuem institutos em seus territórios. Entre os municípios com demandas estudantis superiores à classe de 10.142 a 15.214 todos contam com a presença física de pelo menos
um campus em seus territórios.
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Os dados apontam que a rede do IFMA não consegue estar presente em todos os municípios com elevadas populações de estudantis levantadas pelo estudo. Existem municípios com elevadas demandas estudantis de 1ª a 4ª séries que não possuem unidades do
IFMA. A população estudantil desses municípios está compreendida na classe de 5.072
a 10.141 estudantes.
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Resumo
Jean Paul Sartre (195-1980), filósofo francês. Tornou-se um precoce leitor dos clássicos
franceses. Baseado em pesquisas biográficas, acerca da autenticidade na filosofia de J.
P. Sartre o projeto tem a finalidade de descrever os conceitos de autenticidade e má-fé,
conhecido principalmente por sua visão cínica de o “inferno são os outros” trabalhou
com a ideologia de que no homem é um ser transcendente, do passado em direção ao
futuro, uma transcendência. Assim como Simone de Beauvoir sua esposa, que assim
como ele, era adepta ao existencialismo, acreditava em um ser humano para si, um ser
que é “condenado a ser livres. Estudou principalmente a fenomenologia da consciência,
contribuiu consideravelmente para essa corrente filosófica, afirmo que a consciência
não é nada “em sim” que ela existe e sim “para si”. Em 1943 publica sua obra mais
existencialista “O ser e o nada” que traz os princípios do existencialismo, chamada por
ele de ontologia fenomenológica. Na filosofia Sartreana o autêntico, é aquele que segue
os princípios do existencialismo e vive sobre as condições existenciais. Uma vez que o
homem não vive de acordo com os princípios do existencialismo. Baseado em pesquisas
bibliográfica esse projeto visa descrever, segundo Sartre a vida existencial e conceitos
de autenticidade e má-fé na filosofia Sartreana seria aquela que resumiria em “responsabilidades máximas e desculpas mínimas”. Com base em pesquisa conclui-se os conceitos, segundo Sartre acerca de autenticidade e por conseguinte má-fé.
Palavras chaves: Existencialismo; Má-fé; Transcendência; Outro; Consciência.

Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905-1980) Filósofo francês nascido em Paris tornouse um precoce leitor dos clássicos franceses. Adepto ao existencialismo, e um dos principais filósofos desse movimento. Influenciado pela filosofia kierkegaardiana. Com base
nos pensamentos dessa ilustre personalidade desenvolveu-se uma pesquisa com a finalidade de indagar dois conceitos acerca da consciência humana, autenticidade e má-fé,
uma dualidade, uma vez que uma é o oposto da outra. Que Sartre passou toda a vida
estudando acerca dessa filosofia.
Acreditava, também, em um homem finito nascido para morrer, que deveria dar sentido a brevidade de sua vida, que se faria por meio das artes ou por meio da ação político
-revolucionário. Sartre um existencialista linha-dura acreditava que não importa o que
façamos, sempre escolhemos fazê-lo, ou sejaO homemestá condenado a ser livres. Essa
frase fomenta que para ele somos livres a escolher independentemente da circunstância, que mesmo não escolhendo estamos escolhendo não escolher.
No Sartre Dictionaryassim define o termo existencialista.
Aquele que se relaciona com o movimento conhecido como existencialismo. Alguém,
Sartre por exemplo, cuja obra e ideias contribuíram para o existencialismo. Todo aquele que concorda de maneira ampla com as teorias e a visão do existencialismo ou que
procura viver de acordo com seus princípios (COX, 2012, 13).
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Embora pareça fácil ser existencialista, para ser existencialista é necessário compreender plenamente esse movimento afim de seguir suas doutrinas.
E para pesquisar acerca desse assunto ninguém melhor que o “pai do existencialismo”
Jean-Paul Charles Aymard Sartre, que dedicou sua vidada literária a esse movimento.
Mesmo que pareça redundante ter que voltar ao conceito de existencialismo, a filosofia
ontológica, necessita sobretudo do conceito inicial, um ponto de partida.
Tendo como objetivo, de modo geral, analisar dois conceitos presentes na filosofia satreana: autenticidade e má-fé; e de modo especifico, sintetizar as contribuições que o
existencialismo humanista sartreano pode oferecer a cada um de nós, na promoção da
autenticidade de nossos juízos identitários.

Metodologia
A pesquisa apresenta-se como eminentemente Bibliográfica, Qualitativa e Fenomenológica. Considerando os objetivos do presente projeto, optou-se pela realização de uma
Pesquisa Bibliográfica, utilizando o conhecimento disponível, a partir das teorias publicadas em livros e obras congêneres, onde serão identificadas, analisadas e avaliadas as
contribuições de J. P. Sartre sobre o problema objeto da investigação.
Também é qualitativa, porque a pesquisa se propõe interdisciplinar e transdisciplinar.
Atravessa as humanidades, principalmente a filosofia e a psicologia. E inerentemente política, intenciona atuar por meio de posições éticas e políticas. Como também, – e não poderia ser diferente, pretende lidar com a complexidade, bem como trabalhar com problemas de interpretação que não podem ser definitivamente resolvidos (WIEZORECK, 2011).
E é fenomenológica porque não está, em última instância, interessada na explicação.
A questão formulada na problematização deste projeto não foi “o que causa X”? as “o
que é X?”. Esta pesquisa enfatizará os aspectos individuais e subjetivos da experiência.
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Quanto à metodologia adotada, definimos os seguintes passos, em se tratando de um
projeto de iniciação científica: Compreenderas principais referências analíticas contidas
em livros de filosofia e história da filosofia sobre o existencialismo sartreano; Produção
de relatórios, resumos, e de um artigo científico, buscando com isso criar novas motivações no cenário estudantil e acadêmico maranhense para o estudo da autenticidade a
partir da análise do conflito intersubjetivo no existencialismo humanista sartreano.
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Resultado e discursões
Segundo COX, Gary (2012, 17).
Existencialismo “é um amplo movimento intelectual de origem principalmente europeia formado por filósofos, psicólogos, romancistas, dramaturgos, artistas plásticos,
músicos, cineastas e autores, que se desenvolveu nos séculos XIX e XX e permanece
influente até hoje”.
Deduzida por COX. [...] “Traduz a ideia de que todas as pessoas existem sem significado
ou intenção, esforçando-se depois para encontrar para si mesma um proposito e um significado e um propósito”. Isso implica em a essência de uma pessoa é não ter essência.
Como costumava dizer Simon de Beauvoir, mulher e, portanto, parceira intelectual “A
natureza do homem é não ter natureza”.
Sartre estava tão convencido de que a consciência não é algo em si que deu título a sua
obra mais existencialista “O ser e o nada” escrita em 1943. Para ser existencialista ´e

essencial que a primórdio aceitar que nem todas as coisas são feitas de matéria e átomos ou qualquer que seja a composição. O tempo por exemplo, não pode ser apalpado
nem sentido, porém pode ser medido e podemos até percebe-lo passar. O mesmo pode
ser aplicado a consciência, uma vez que muitos cientistas argumentem que é somente
um estimulo químico de reações, não pode ser considerada com um algo em si pois os
pensamentos são extras materiais e não algo a ser visto no cérebro por meio de um eletroencefalograma. Portanto ser existencial e admitir que a consciência não algo assim
como uma “pedra é uma pedra”.
Uma vez que o tempo é a temporalidade da consciência é a chave para entender a
verdadeira essência e compreensão do existencialismo. Prescrita em seu livro O
ser e o nada uma frase paradoxal o ser da consciência não é o que é e é o que não é. E
nas palavras dele”[...] a realidade humana é constituída como um ser que é o que não
é e não é o que é.
Além disso há a temporalidade da consciência, em outras palavras a consciência não
está no tempo como um objeto que envelhece a cada dia que passa ela é como os existencialistas chama de essencialmente temporalizada. De acordo com COX.
[...] ela é sempre o passado que já não é e ainda o futuro que ainda não é. Ela está sempre
se movendo do passado em direção ao futuro de tal maneira que o presente não existe[...]; [...] os existencialistas referem-se a esse movimento constante da consciência como
Transcendência temporal, superação temporal ou fuga temporal[...] (COX, 2012, 13).
Esse trecho faz referência a uma das principais concepções existenciais, a da consciência ser transcendente do passado em direção ao futuroe não existe no presente e sim na
transcendência. Em outras palavras a consciência existe em função dessa temporalidade. Isso porque a aspiração de um futuro diferente ou a ideia de sempre está faltando
algo é o que, segundo Sartre torna a consciência transcendente e que uma vida existencialista é uma vida de responsabilidades máximas e desculpas mínimas.

As dificuldades para se tornar existencialista são inúmeras uma ver que até o próprio
Jean Paul Sartre afirma em sua obra diário de uma guerra estranha, seu fracasso em
conseguir manter a autenticidade. “Não sou autentico, parei no limiar da terra prometida. Mas ao menos aponto o caminho para que os outros possam ir até lá”. Contudo, “a
autenticidade é um ideal existencial que vale apena lutar”.
Essa afirmação fomenta o porquê que as pessoas devem seguir e adotar o existencialismo. Uma vez que esse movimento tem como principal uma vida de responsabilidades
máximas e desculpas mínimas. Um ideal para ser seguido.

Conclusões
De acordo com a seguinte pesquisa conclui-se que para Sartre ser autêntico é algo a ser
encorajado, já que a existência de várias pessoas então em função da desculpa de uma
vida “sofrida”. Embora um “alguém” não conheça o existencialismo ou não ela pode
inconscientemente ser como tal.
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Ainda sobre o mesmo, Gary cita Sartre: “Naturalmente trata-se não apenas de reconhecer que não há desculpas, mas também de não as desejar”. Por conseguinte, a vida
existencialmente autêntica não é algo fácil de se conquistar, como afirma Cox “não é
simplesmente ler um livro e receber um certificado”. Só é autentico quando faz de tudo
para viver de acordo com os dogmas existenciais.
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Por fim em análise as obras aqui pesquisada a autenticidade postulada por Sartre e
cunho importante aos estudantes para uma carreira estudantil de sucesso.
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Resumo
O presente estudo investigou a abordagem do tema saúde nas aulas de Educação Física pelos professores que atuam no município de Timon-MA. Foram aplicados questionários sobre a metodologia utilizada por esses profissionais. Para interpretação dos
resultados, aderiu-se a uma análise descritiva para os dados numéricos, sendo os mesmos quantificados e apresentados de forma ilustrativa em gráficos. Para as perguntas abertas, utilizou-se uma técnica de análise de discurso dos sujeitos, cujos dados foram expostos em recortes dos principais relatos dos professores. Os resultados obtidos
mostram que todos os professores trabalham a temática Saúde nas suas aulas. Quando
questionados como o tema “saúde” é abordado nas aulas, os resultados expressam que
os docentes trabalham esta temática, predominantemente, na dimensão conceitual.
Palavras Chave: Educação em Saúde, Procedimentos metodológicos, Prática docente.

Introdução
A escola se constitui como local propício para o início da educação para a saúde, e nesse
sentido, a Educação Física escolar emerge como condutora principal desde processo
pedagógico, visto que o profissional de Educação física é o único profissional da área de
saúde inserido na Educação Básica, tornando a disciplina de Educação Física meio de
promoção da saúde.
Para Sleap (1990), a Educação Física escolar é ideal para a promoção e a educação em saúde.

Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo de caráter transversal. A amostra foi composta por
escolas da rede municipal, estadual e particular do município de Timon-MA e pelos
professores de Educação Física que ministravam aulas para as turmas de 8º e 9º ano do
ensino fundamental.
A escolha das escolas se deu através de uma lista fornecida pela Secretaria Municipal de
Educação. Os pesquisadores contemplaram todas as áreas do município para que fosse
realizado um estudo amplo da temática.
Os profissionais deveriam ser formados em Educação Física e estarem em atividade há
pelo menos um ano. Os professores foram entrevistados sobre o desenvolvimento das
aulas de Educação Física na escola onde trabalham e como abordavam o tema saúde na
disciplina de Educação Física durante as aulas.
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Nessa perspectiva, o presente estudo teve como objetivo compreender de que forma é
feita a abordagem do tema saúde nas aulas de Educação Física nas escolas Município
de Timon – MA.
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Para interpretação e análise dos resultados, aderiu-se uma análise descritiva para os
dados numéricos, sendo os mesmos quantificados e apresentados de forma ilustrativa
em gráficos. E, para as perguntas abertas, utilizou-se uma técnica de análise de discurso
dos sujeitos, cujos dados foramexpostos em recortes dos principais relatos dos professores sobre a importância de se abordar o tema saúde nas aulas de Educação Física.
Por fim, salienta-se que, quanto a apresentação dos resultados, foram indicados pseudônimos (Professor 1, Professor 2, Escola 3, etc.) para cada um dos professores e escola
estudados, com a finalidade de assegurar-lhes anonimato e sigilo das declarações, bem
como para não identificar os gêneros de sexo, no caso dos professores.
Os professores tiveram sua participação voluntária após assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Resultados e Discussão
A presente pesquisa contou com uma amostra de doze escolas e onze professores. A escola 10, da rede municipal de ensino, não oferece aulas de Educação Física aos alunos de
8º e 9º ano. Este fato diverge do que rege a Lei de Diretrizes e Bases, nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996, que coloca a Educação Física como componente curricular obrigatório.
A maioria dos professores é do sexo masculino (n=8). A média de tempo de atuação profissional foi de 12 anos. Observou-se que os professores das escolas estaduais possuem
a maior média de tempo de trabalho, sendo de 23 anos.
Os professores foram questionados sobre as aulas teóricas e como acontecia a distribuição entre aulas teóricas e práticas. Todos os professores afirmam ministrar aulas teóricas, sendo que a maioria (n=7) deles afirma fazer uma distribuição equivalente entre o
número de aulas práticas e teóricas. Alguns professores afirmam não dispor de espaço
físico adequado para a realização das aulas práticas:
“Raramente ministro aula prática com seus alunos devido à má estrutura que a escola
oferece” – Professor 4
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“Aqui não tem como desenvolver as aulas práticas. A escola não dispõe de espaço físico
adequado” – Professor 7
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“Essa é uma realidade temporária devido a reformas na quadra da escola” – Professor 6
O professor 13 afirma que faz uma distribuição favorecendo o número de aulas teóricas:
“Dou prioridade às aulas teóricas e levo muito a sério. Faço provas etrabalhos”.
Lorenz; Tibeau (2003) defendem que a Educação Física não deve atingir extremos: totalmente prática ou totalmente teorização. Isto implica que deve haver uma consolidação
de teoria/prática. Aulas somente de um modelo repassam uma ideia falsa e fragmentada do que seja essa disciplina.
Quando questionados se abordavam o tema “saúde” em suas aulas e de que forma era
feita essa abordagem, todos afirmaram trabalhar o tema de formas diversas. Entre os
assuntos mais abordados estão os benefícios da prática regular de exercícios físicos,
qualidade de vida e alimentação. Outros assuntos como higiene corporal, orientações
posturais e prevenção de doenças também foram mencionados, como pode ser observado no Gráfico1.

Gráfico 1: Assuntos mais abordados nas aulas de Educação Física sobre a temática Saúde.
Acredita-se que a prevalência desses temas esteja ligada à vinculação de notícias cada
vez mais frequentes nos veículos midiáticos, despertando o interesse dos alunos. É cada
vez mais notável a preocupação com saúde, principalmente no que envolve a prática de
atividade física e alimentação. Para Sene; Porto (2010) a Educação Física escolar é um
dos ambientes ideais para proporcionar a aprendizagem de bons hábitos, sendo a disciplina mais apropriada para repassar aos jovens atitudes positivas e o principal meio de
compreenderem o porquê da necessidade de se aprender a cultura do corpo.
Os procedimentos e recursos metodológicos utilizados para o desenvolvimento desses assuntos são principalmente os debates, as pesquisas e os seminários. Outros instrumentos citados foram datashow, dinâmicas e exposições.Para Gonzaléz (2002), os
procedimentos metodológicos e recursos utilizados têm a ver com a concretização das
estratégias em que o professor deve recorrer a materiais de trabalho que o auxiliem
para alcançar aquilo que pretende.
Os professores foram questionados quanto à importância de se trabalhar o tema saúde
nas aulas de Educação Física. Em relação a isso, todos os docentes afirmaram ser importante a abordagem desse tema em aula:
“Através da abordagem do tema saúde nas aulas de Educação Física são disponibilizadas
informações aos educandos para que possam melhorar sua vida no dia a dia” – Professor 3
“Trabalhar com essa temática é uma maneira de alertá-los (alunos) sobre a importância
de se adquirir hábitos saudáveis e isso ajuda na vida e no futuro dos alunos” – Professor 12

Diante do que foi exposto, em relação à importância da abordagem do tema saúde em
aula, Zanchaet al. (2013)vêm colaborar para essa discussão, onde eles consideram importante abordar o ensino da temática Saúde nas aulas de Educação Física escolar no intuito
de promover a conscientização e a formação de hábitos saudáveis na vida dos alunos.
Os professores também foram questionados como acontece a abordagem desse tema
nas aulas práticas. Como dito anteriormente alguns professores não realizam aula teórica por conta do espaço físico.
“Como nosso espaço não permite a realização das aulas práticas, realizo as medições
para o cálculo do IMC no início do ano letivo, como forma de trabalhar as orientações
necessárias quanto ao perfil nutricional dos alunos” – Professor 7
Os demais docentes informaram que trabalham a temática nas aulas práticas através de
jogos e brincadeiras tradicionais, ginásticas, esportes, orientações posturais, exercícios
físicos e alongamentos. Segundo os PCN´s - Parâmetros Curriculares Nacionais (1998),
os conteúdos da Educação Física são divididos em blocos: conhecimento sobre o corpo,
esportes, jogos, lutas, ginásticas e atividades rítmicas expressivas e que são de extrema
importância para o desenvolvimento geral dos alunos. Para Oberteuffer e Ulrich (1977)
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“Há uma ligação que não pode ser descartada entre Educação Física e Saúde, sendo essencial essa abordagem tanto para as aulas como para o dia a dia” – Professor 11

495

os professores de Educação Física devem selecionar as atividades e os métodos do contexto de seus objetivos educacionais.
Um programa bem desenvolvido para esta disciplina alcançará múltiplos resultados,
alguns dos quais podem ser imediatos, outros de longo alcance, mas de tal modo que
todos possam ser atingidos através de um ensino competente e compreensão normal.

Conclusão
Com base nos resultados do estudo, todos os professores investigados abordam a temática Saúde em suas aulas e consideram importante essa abordagem. Além disso, por meio
do questionário, delegou-se que os temas mais abordados nas aulas de Educação Física
sobre prevenção à saúde foram os benefícios da prática regular de exercícios físicos,
alimentação e qualidade de vida.
Compreende-se que a inserção de temas relacionados à saúde no contexto escolar, em
especial nas aulas de Educação Física, são de grande valia para os discentes, pois, além
de poder auxiliar diretamente em mudanças de hábitos saudáveis, pode despertar a
promoção de sua saúde e da comunidade onde eles estão inseridos, em uma perspectiva
de melhor qualidade de vida.
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RESUMO
A pesquisa objetivou a construção de biografias de patronos escolares municipais de
Timon, Maranhão, a partir do enfoque de História e Memória. Para tanto, os dados para
a construção das biografias dos patronos (as) escolares Benedito Silvestre, João Fonseca Maranhão,Antônia Diva Rodrigues dos Santos, Edgard Schalcher, Urbano de Sousa
Martins e Hermenegildo da Silva Osório foram obtidos através de entrevistas, fontes
iconográficas e pesquisas documentais.A construção e a publicação das biografias caracterizaram-se como democráticas, pois narraram trajetórias de vida de patronos (as)
ligados às camadas mais populares da sociedade timonense. Logo, as biografias dos
patronos (as) proporcionou um meio eficaz para construção da História da Educação
do município e das instituições escolares nas quais os patronos foram homenageados.
Palavras-chave: Instituições escolares. Biografias de patronos. História da Educação.

INTRODUÇÃO

Desse modo, o nome de patronos (as) em escolas é uma forma de imortalizar a sua identidade, fruto de configurações fundamentalmente históricas. A respeito da nomeação
de pessoas em instituições escolares Bourdieu (2000) afirma que o nome próprio em
prédios escolares qualificam as pessoas ao status de imortalidade, uma vez que seus
nomes serão assegurados diante das mudanças sociais e políticas da sociedade.
A partir dessas considerações, a pesquisa objetivou a construção de seis biografias de
patronos das escolas municipais de Timon, município do Estado do Maranhão.

METODOLOGIA
Os métodos para a escrita biográfica dos patronos (as) foram centrados na história oral
adotando a abordagem biográfica caracterizada como investigação de cunho qualitativo, utilizando, sobretudo o uso de entrevistas semiestruturadas como fontes.
As instituições escolares foram selecionadas a partir da pesquisa no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para verificar a lista de todas as escolas
do município de Timon, um total de 174, destas, foram visitadas doze (12) escolas da
zona urbana, com a intenção de identificarmos quais possuíam o mínimo de informações sobre seus patronos. Assim, selecionamos seis (6) escolas da rede municipal de
ensino, as Unidades Escolares: Benedito Silvestre, João Fonseca Maranhão, Antônia Diva
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As narrativas biográficas são bastante utilizadas em pesquisas na área educacional
como fontes históricas, para Levillain (2003, p. 176) “é o melhor meio [...] de mostrar
as ligações entre o passado e o presente, memória e objeto, indivíduo e sociedade, e
de experimentar o tempo como prova de vida”.Nesse contexto, as biografias históricas
constitui-se um importante meio para a construção do passado.
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Rodrigues dos Santos, Edgard Schalcher, Urbano de Sousa Martins e Hermenegildo da
Silva Osório.
Os critérios para seleção dos entrevistados foram ser familiares dos patronos (as). E
ainda, pessoas que tenham convivido com os patronos (as) por pelo menos 10 anos,
independentemente de fazer parte do círculo profissional ou familiar. No entanto, foi
perceptível a ausência de entrevistados no processo de construção da biografia dos patronos João Fonseca Maranhão e Urbano de Sousa Martins em razão da não localização
de testemunhas situadas há seu tempo para maiores detalhes de sua trajetória de vida,
sendo suas biografias construídas a partir dos projetos políticos pedagógicos das escolas
nas quais os patronos são homenageados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir da metodologia empregada, procurou-se sempre, apresentar o maior número
de informações sobre o patrono (a). Nessa perspectiva, apresenta-se, a seguir, a biografa
dos patronos supra mencionados.
Benedito Silvestre
A partir das lembranças comuns das depoentes Maria Amélia de Sousa Araújo e Maria
Natália de Sousa Queiroz2, o patrono Benedito Silvestre de Sousa nasceu no povoado
Cruzeiro, zona rural de Timon, no dia 23 de março de 1918 transferindo residência para
a zona urbana de Timon quando jovem.
Para Pollak (1992) nas narrativas de vida das personalidades públicas, tais como políticos, os relatos de convivência familiar quase desaparecem durante as entrevistas. Desse
modo deparou-se com a reconstrução política da biografia do patrono. Assim, Benedito
Silvestre inicia sua vida política em Timon, elegendo-se para vereador em 1970 e a partir de então exerceu quatro mandatos no Poder Legislativo até o ano de 1982. O patrono
também presidiu a Câmara Municipal em dois momentos, o primeiro de 1977 a 1978, e
posteriormente de 1981 a 1982 (TIMON, 1984)3.
Em homenagem a Benedito Silvestre, o então ex-prefeito municipal Napoleão Guimarães fundou a escola com seu nome no bairro São Francisco sendo sua inauguração no
dia 22 de fevereiro de 1989.
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João Batista Fonseca Maranhão nasceu em Caxias, Maranhão no dia 24 de junho de 1899.
Em 1920, Fonseca foi transferido de Caxias para Timon (TIMON, 20154) como Agente de
Estrada de Ferro São Luís-Teresina. O cargo de agente ferroviário ocupado por João
Fonseca significava prestígio, poder e importância no contexto social (FUNALFA, 2015).
Pode-se inferir desta maneira que o patrono era tão respeitado como o prefeito.
Fonseca faleceu no dia 08 de junho de 1980, aos 81 anos de idade (TIMON, 2015). Em
29 de agosto de 1987, João Fonseca torna-se patrono de uma escola municipal no bairro
Parque Alvorada, na então gestão do ex-prefeito Napoleão Guimarães (1983-1988).
Antônia Diva Rodrigues dos Santos
Antônia Diva Rodrigues dos Santos de acordo com as declarações de Diomar Rodrigues
2	Entrevistas concedidas a Tiago Rodrigues da Silva e Beatriz Bacelar Babosa em outubro de 2014.
3 TIMON, Secretaria da Câmara Municipal. Certidão de Benedito Silvestre Sousa. 26 dez. 1984.
4 TIMON, Secretaria Municipal de Educação. Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar João Fonseca
Maranhão. Timon, 2015.

dos Santos5 nasceu em 19 de setembro de 1964 na zona rural, povoado Goiaba, do município de Acopiara, Ceará e passou a residir na zona urbana em Timon, Maranhão, por
influências de familiares.
A patrona aos 18 anos preparava-se para a docência no curso de magistério em Timon
no Centro de Ensino Jacira de Oliveira e Silva que conforme Silva e Costa (2014) o CEJOS
preparavaprofessores que atuariam de 1ª a 4ª série do 1º grau por meio da habilitação
específica do magistério.Aliado a isso, a patrona ministrava aulas pela manhã na educação infantil em uma escola da prefeitura de Timon que funcionava no antigo espaço
comunitário do bairro Parque União.
Antônia Diva faleceu, repentinamente, de homicídio na madrugada de 12 de janeiro de
1985, aos 21 anos de idade sendo noticiada a causa de óbito no periódico O Estadão6com
a manchete intitulada “Ladrão mata jovem com tiro na testa”. Em sua homenagem o ex
-prefeito Engenheiro Sebastião de Deus Rodrigues Ferreira (1997- 2000) instituiu o seu
nome na faixada da escola em setembro de 1998 do bairro Parque União em Timon-MA.
Edgard Schalcher
A partir de depoimentos dos entrevistados Edmar Morais Schalcher7 e Francisco Vasconcelos Gomes8o patrono, Edgard Schalcher, de descendência alemã nasceu em São
Luís, capital do Maranhão, no dia 9 de junho de 1917. Schalcher destacou-se como um
dos maiores comerciantes do município de Timon-MA, contribuindo para o desenvolvimento da cidade, além de ser Juiz de Paz da comarca, com essa função realizou mais de
5 mil casamentos, conforme consta nas justificativas do projeto de lei 08/20029.A função
de juiz de paz surgiu no Brasil com a Constituição de 1824.Os juízes de paz “eram eleitos
ao mesmo tempo e maneira porque se elegiam os vereadores. Não se admitia recusa,
a não ser por motivo de moléstia ou emprego cujo exercício conjunto fosse impossível.”(RODYCZ, 2002, p.07).
Através de suas contribuições para com a sociedade timonense seu nome foi eternizado
em uma instituição escolar em Timon no ano de 2002, sob a lei municipal n° 1236/200210,
na segunda gestão do ex-prefeito do município, Francisco Rodrigues de Sousa, “Chico
Leitoa” (2001-2004).

Partindo do Projeto Político Pedagógico da escola Urbano Martins, tivemos dados sobre
o Cel. Urbano de Sousa Martins nasceu em São Luís, capital do Maranhão, mas em sua
mocidade residiu em Timon-MA. E trabalhou na cidade no comércio de gêneros alimentícios (TIMON, 2015)11.
Foi interventor do município por um período de 15 anos(1930 a 1945).Na época que o
patrono administrou a cidade, ela era denominada Flores e foi durante a sua gestão
que ocorreu a mudança do nome da cidade de Flores para Timon no ano de 1943. Essa
mudança deu-se devido existir outra cidade na região Sul do Brasil com o mesmo nome
(SOUSA, 2005).A partir desses marcos, na gestão do ex-prefeito Napoleão Guimarães em
1984 homenageou o patrono com o seu nome em uma instituição escolar.
5	Entrevista concedida a Tiago Rodrigues da Silva e Beatriz Bacelar Barbosa em junho de 2015.
6 LADRÃO MATA JOVEM COM TIRO NA TESTA. O Estadão, Teresina. ano 15, n. 3517, dom/seg, 13/14 jan. 1985. p. 01.
7	Entrevista concedia a Beatriz Bacelar Barbosa e Tiago Rodrigues da Silva em setembro de 2014.
8	Entrevista concedida Beatriz Bacelar Barbosa e Tiago Rodrigues da Silva em outubro de 2015.
9 TIMON, Projeto de lei n° 08 de 10 de abr. 2002. Denomina prédio público de Unidade Escolar EdgardSchalcher.
Aprovado em 21 de maio. 2002.
10 TIMON, Lei Municipal n° 1236 de 29 maio. 2002. Denomina prédio público de Unidade Escolar Edgard Schalcher.
11 TIMON, Secretaria Municipal de Educação. Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar Urbano de Sousa
Martins. Timon, 2015.
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Hermenegildo da Silva Osório
Hermenegildo da Silva Osório nasceu na cidade de Timon, Maranhão, no dia 12 de abril
de 1964, filho de Ana Monteiro da Silva Osório12 e Antônio da Costa Osório. O patrono
tinha formação em Licenciatura em Matemática. Além de exercer a docência o patrono
era militante do Partido dos Trabalhadores (PT) na cidade de Timon envolvendo-se nas
causas sociais.
O patrono faleceu em um acidente automobilístico dia 20 de dezembro de 2003 ao voltar das festividades de conclusão de sua graduação em Matemática. O acidente que o
levou a óbito foi noticiado nos principais jornais (Jornal Meio Norte13 e Diário do Povo14)
da cidade vizinha, Teresina, capital do Piauí, Brasil.
Vale destacar que as fontes hemerográficas são ricas, pois elas registram e informam
os acontecimentos, fisgando o movimento das ideias e dos personagens de determinada
sociedade. (KRENISKI; AGUIAR 2011).
Três anos após seu falecimento, Hermenegildo foi homenageado em 26 de maio de 2006,
na gestão da ex-prefeita e sua amiga professora Maria do Socorro Almeida Waquim
(2005-2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, considera-se que o historiador pode utilizar a biografia como ferramenta para uma investigação científica, tendo em vista que os aspectos biográficos dos
patronos (as) destacam o seu importante papel na sociedade timonense, mas também
como ocorreu o processo de escolha de seu nome na instituição escolar na qual foi/é
homenageado.Além do que, nas narrativas biográficas dos patronos (as) verificou-se
a importante compreensão do contexto histórico e social em que o patrono (a) esteve
inserido permitindo resgates de fragmentos da realidade timonense na época.
Por conseguinte, o uso de biografia de patronos foi uma importante ferramenta para
a investigação histórica e proporcionou um meio eficaz para construção da História
da Educação do município de Timon e das instituições escolares nas quais os patronos
foram homenageados.
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ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO CANINA E FELINA DOMICILIADA
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Resumo
Objetivou-se Estimar a população domiciliada de cães e gatos no município de Timon/
MA, bem como avaliar o nível de conhecimento de posse responsável da população timonense. Participaram da pesquisa 3% do total de domicílios/bairro. Foi aplicado nas
visitas aos domicílios questionário composto por questões fechadas relacionadas ao
quantitativo de cães e gatos no domicílio e posse responsável destes animais, contendo
em algumas delas espaço para registro da opinião do entrevistado, e contemplou dados
qualitativos e quantitativos. Nossos resultados evidenciaram que a população canina
continha mais machos do que fêmeas, mais velhos (3-6 anos), com alto percentual de
animais não castrados e que só vão ao veterinário quando adoecem, a maioria com
acesso a rua e alto percentual de animais vacinados. Para a população felina, a população entre machos e fêmeas foi semelhante, com animais mais velhos, não castrados,
vacinados e que só vão ao veterinário quando adoecem e com alto acesso a rua. Estes
parâmetros estimados servirão de auxílio para Subsidiar o planejamento e a avaliação
das ações de prevenção de zoonoses, e na elaboração de estratégias em saúde pública.
Palavras-chave: Saúde pública; Zoonoses; Bem-estar animal.

É fundamental conhecer o tamanho da população felina e canina para dar maior efetividade ao planejamento e à avaliação dos resultados de ações desencadeadas no sentido
da proteção e preservação da saúde de homens e animais. O censo animal é uma medida adotada em alguns municípios como forma de minimizar esta problemática, porém,
esse procedimento, por questões operacionais, só é exequível em situações ou regiões
muito favoráveis. Logo, deve-se obter uma relação mais precisa de modo a propiciar
uma melhor avaliação das ações de Saúde Pública quanto o assunto e a superpopulação
de cães e gatos, e não somente a utilização da estimativa da população humana como
indicador do tamanho da população canina e felina.

Metodologia
Foi, inicialmente, quantificado, junto a órgãos municipais, o número de domicílios por
bairro na cidade de Timon/MA. Participaram da pesquisa 3% do total de domicílios/
bairro, sendo os bairros agrupados em 7 áreas, utilizando-se como critério para agrupamento a proximidade geográfica (Quadro 1). A estratégia de amostragem para aplicação
dos questionários nos bairros estudados foi: contemplando todas as quadras, foi visitada uma casa em cada três, para os bairros mais populosos e uma casa em cada cinco,
para os menos populosos, até fechar o percentual determinado da amostra;quando não
havia nenhum atendimento, em casos de ausência ou recusa do proprietário, casa de-
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socupada ou estabelecimentos comerciais, foi tentado o imóvel imediatamente anterior
ou posterior.
Quadro 1: Composição das áreas estudadas
ÁREA BAIRROS
Parque industrial, Residencial novo tempo, Vila boa esperança, Vila Parnaíba,
1
Conjunto Joaquim Pedreira, Conjunto boavista, Loteamento boa vista, Bela vista, Loteamento marimar.
Brejo, Boa vista, Parque São Francisco, Parque união, Conjunto Palestina, Par2
que São Francisco I.
Flores, Centro operário I, Residencial Venâncio Lula, Centro operário, Parque
3
Piauí, São Benedito.
Residencial Padre Delfino, Residencial Júlia Almeida, N. Senhora Perpétuo So4
corro, Vila Monteiro.
5
Vila Angélica, Vila Osmar, Multirão, Pedro Patrício, São Marcos, Parque aliança.
6
Planalto Formosa, Formosa, Santo Antonio, Mangueira, Timon.
Mateuzinho, Cajueiro IV, Parque Alvorada, Vila Bandeirante, Vila do Bec, Pla7
nalto Boa Esperança, Jóia, Sucessão.
Foi aplicado nas visitas aos domicílios questionário composto por questões fechadas
relacionado ao quantitativo de cães e gatos no domicílio e posse responsável destes
animais, contendo em algumas delas espaço para registro da opinião do entrevistado, e
contemplou dados qualitativos e quantitativos.

Resultados e Discussão
NaTabela 1 apresentam-se os dados do inquérito realizado com os moradores das áreas
pesquisadas. Observa-se que em todas as áreas existem residências com animais domiciliados, variando de 50 a 100% dos domicílios constatou-se presente de cães e/ou gatos.
A relação habitante:animal foi muito semelhantes entre as espécies canina e felina, sendo inferior a 1 animal por habitante.
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Animais
domiciliados
(%)
Áreas

1
2
3
4
5
6
7

Sim

Não

75
77,77
100
50
70
80
100

25
22,22
0
50
30
20
0

Quantidade de animais domiciliados
(%)
Cães

Relação Hab:Animal

Gatos

Até 1

1-3

>5

50
66,66
75
100
100
100
66,66

50
33,34
25
0
0
0
22,22

0
0
0
0
0
0
11,12

Até 1 1-3
100
100
41,66
50
75
75
100

>5

Cães

0
0
01:00,4
0
0
01:00,2
0 58,34 01:00,3
50
0
01:00,1
25
0
01:00,2
25
0
01:00,1
0
0
01:00,5

Gatos
01:00,2
01:00,1
01:00,3
1;0,09
01:00,1
01:00,2
01:00,2

Foi verificado que existem áreas com grande percentual de animais domiciliados não
vacinados, com destaque para a área 3 que apresentou 94,12 e 68,75% de cães e gatos
não imunizados, respectivamente (Tabela 2 e 3). Também não é aplicado em nos bair-

ros do município de Timon/MA a prática da castração, independente da espécie, o que
caracteriza a pouca preocupação com o controle populacional das espécies estudadas,
visto que em todos os bairros estudados os animais têm acesso a rua, alcançando 83,33
e 100% para cães e gatos, respectivamente (Tabela 2 e 3).Este é um dado preocupante
em virtude da possibilidade da reprodução descontrolada das espécies pesquisadas, o
que pode acentuar o número de animais vadios e por consequência a possibilidade do
aumento de incidências de zoonoses (BECK,1973).
Outro dado que merece destaque é a consulta ao serviço veterinário. A maioria dos
moradores das áreas estudadas informou que consultam profissionais somente quanto
os animais apresentam sintomas de enfermidades ou até mesmo não levam os animais
para uma anamnese em nenhum momento. Esta situação é frequente, considerando
que existe uma resistência pelos proprietários de animais quanto aos gastos necessários para a adoção dos procedimentos veterinários em determinados tratamentos. Além
disso, a ocorrência de doenças assintomáticas é comum, tornando a consulta periódica
imprescindível para o bem-estar animal e a diminuição de zoonoses (Tabela 2 e 3).

Conclusões
Nossos resultados evidenciaram que a população canina continha mais machos do que
fêmeas, mais velhos, com alto percentual de animais não castrados e que só vão ao
veterinário quando adoecem, a maioria com acesso a rua e alto percentual de animais
vacinados. Para a população felina, a população entre machos e fêmeas foi semelhante,
com animais mais velhos, não castrados, vacinados e que só vão ao veterinário quando
adoecem e com alto acesso a rua. nossos resultados chamam a atenção para aspectos
relacionados ao abandono de animais em vias públicas e sobre a importância da participação dos proprietários de animais na solução deste problema. Além disso, trabalhos
como este, servirão de auxílio para Subsidiar o planejamento e a avaliação das ações de
prevenção de zoonoses, e na elaboração de estratégias em saúde pública.
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Tabela 2: Inquérito domiciliar relativo à população canina no Município de Timon-MA.

1
2
3
4
5
6
7

Animais
12
19
17
06
08
08
24

Idade (anos)

M

F

0-2

3-5

33,33
42,85
58,82
66,66
62,50
62,50
54,16

66,67
57,15
41,18
33,34
37,50
37,50
45,84

16,67
21,42
29,41
50,00
37,50
50,00
37,50

75,00
71,42
58,82
33,33
37,50
37,50
45,83

>6

Vacinado (%)
Sim

Não

Castrado (%)
Sim

8,33 91,67 8,33 0,00
7,16 71,43 28,57 0,00
11,77 5,88 94,12 0,00
16,67 83,33 16,67 0,00
25,00 100,00 0,00 12,50
12,50 62,50 37,50 12,50
7.67 58,33 41,67 0,00

Não
100,00
100,00
100,00
100,00
87,50
87,50
100,00

Consulta Veterinário (%)

Tipo racial (%)

Acesso à rua

(%)
PerioQuando
Não
Nunca dicaConhece
Sim
Não
adoece
Conhece
mente
25,00 50,00
25,00
25,00
75,00 25,00 75,00
0,00
42,86
57,14
14,29
85,71 42,85 57,15
5,88
11,76
82,36
35,30
64,70 11,76 88,24
33,33
0,00
66,67
0,00
100,00 83,33 16,67
0,00
62,50
37,50
37,50
62,50
0,00 100,00
25,00 25,00
50,00
62,50
37,50 12,50 87,50
58,33
0,00
41,67
4,17
95,83 37,50 62,50

Tabela 3: Inquérito domiciliar relativo à população felina no Município de Timon-MA.
Área

Nº
Animais

1
2
3
4
5
6
7

04
05
16
05
06
09
07

n

Idade (anos)

Vacinado (%) Castrado (%)

M

F

0-2

3-5

>6

Sim

Não

50,00
40,00
50,00
60,00
33,34
66,66
85,71

50,00
60,00
50,00
40,00
66,66
33,34
14,29

25,00
20,00
31,25
100,00
100,00
55,55
57,14

25,00
80,00
68,75
0,00
0,00
44,45
14,28

50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,58

100,00
60,00
31,25
40,00
83,33
66,66
57,15

0,00
40,00
68,75
60,00
16,67
33,34
42,85

Consulta Veterinário (%)

Tipo racial (%)

Acesso à rua
(%)

Periodica- Quando
Não
Conhece
Sim
Não
mente
adoece
Conhece
0,00 100,00 0,00
50,00
50,00
0,00
100,00 100,00 0,00
0,00 100,00 0,00
40,00
60,00
0,00
100,00
80,00 20,00
0,00 100,00 0,00
6,25
93,75
12,5
87,50
25,00 75,00
0,00 100,00 0,00
0,00
100,00
100
0,00
40,00 60,00
0,00 100,00 33,33
50,00
16,67
0,00
100,00 100,00 0,00
0,00 100,00 33,33
22,22
44,45
55,55
44,45
100,00 0,00
0,00 100,00 28,57
0,00
71,43
0,00
100,00 100,00 0,00
Sim

Não

Nunca
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LENDO CLÁSSICOS DALITERATURA NO ENSINO MÉDIO: UM
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Resumo
A leitura é de suma importância para a evolução e aprendizado do ser humano, pois
através dela temos a capacidade de obter novos conhecimentos, melhorar a interpretação de textos e o raciocínio, além de enriquecer o vocabulário – cada vez mais comprometido devido ao uso indevido das novas tecnologias. O presente trabalho visa discutir
a importância dos clássicos da literatura, fazendo assim com que os livros despertem o
interesse do público alvo da pesquisa: os adolescentes. Desta forma, pretende-se ajudá
-los a compreender o que são e qual a importância dos clássicos da literatura na formação acadêmica. Foi feita uma coleta de dados por meio de questionário, cujo objetivo foi
analisar a relação entre os livros literários e os estudantes e, assim, pudemos confirmar
nossa hipótese de que é possível obter um melhor rendimento escolar, mormente no
que tange à interpretação de textos em geral, através da diversificação das leituras, que
devem ir além do que já é exigido no currículo com os livros didáticos e, também, formar cidadãos mais críticos e conscientes de seus papéis na sociedade.
Palavras-Chave: Leitura; Adolescentes; Formação Acadêmica.

Sem necessidade de maiores análises sabemos que leitura é um dos principais meios
para que um ser humano construa o seu conhecimento moral e cívico. Ela leva o leitor
a construir um mundo imaginário, bem como o ajuda a observar a sua realidade, fazendo assim com que aumentem as chances de um indivíduo fazer reflexões críticas e
promover o debate sobre os mais variados temas. A leitura está intimamente associada
à escrita: quem lê bastante tem mais chance de escrever bem. Pessoas que leem ficam
aptas a produzirem textos coerentes, posto que tenha um maior contato com outros
textos, de diversos autores, tornando a leitura uma aliada no desenvolvimento da habilidade escrita.
Muito embora saibamos da importância da leitura, pesquisas recentes, a exemplo da
Retratos da Leitura no Brasil, publicada em março de 2012 pela Fundação Pró-Livro, indicam que os adolescentes na faixa etária de 14 a 17 anos liam uma média de 6,6 livros
por ano em 2007. Já em 2011 esta média ficou em 5,9 livros, mostrando que os jovens
estão cada vez mais se distanciando da literatura chamada clássica, pois estão inseridos
num mundo cada vez mais tecnológico.
Como reflexo desse desinteresse, notamos as dificuldades apresentadas pelo público
adolescente em ler e interpretar textos, bem como em redigi-los. Os vícios de linguagem, abreviações e gírias adquiridos na internet acabam aparecendo nas redações, o
que torna urgente a necessidade de chamar a atenção novamente para a leitura tradicional, e os clássicos da literatura muito têm a contribuir.
De acordo com Calvino (2007, p.8):
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Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas
culturas que atravessaram (ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes)
Oliver Twist, do inglês Charles Dickens, é um dos romances considerados clássicos da literatura, em que o autor trata do fenômeno da delinquência provocada pelas condições
precárias da sociedade inglesa da época vitoriana. Grande observador da sociedade
inglesa, Charles Dickens preocupava-se com a situação das crianças moradoras de ruas,
sobretudo as sem famílias que viviam em situações desesperadoras, reflexo da pobreza
trazida pela Revolução Industrial. Não havia leis de proteção e auxílio aos menores,
que por muitas vezes se viam obrigados a realizar trabalhos infantis em troca de casa e
comida, sofrendo as consequências de lutarem tão cedo por sua sobrevivência. Dickens
tornou o garoto Oliver personagem principal de seu romance, chamando atenção para
a problemática e criticando a sociedade inglesa da época.
A obra ganhou várias traduções em diversas línguas, inclusive a portuguesa. Ainda em
1870, Machado de Assis foi responsável por uma das primeiras versões na nossa língua materna. Para esta pesquisa, utilizaremos a tradução de Henrique Félix, publicada em 2008.
O trabalho baseou-se na discussão proposta por Calvino, refletindo acerca do que é um
clássico e da relevância de conhecê-los. Petit (2008) nos ajudará a analisar a relação
entre os jovens e os livros num mundo globalizado e Burgess (1999) contribuiu para
entendermos mais sobre Charles Dickens e a literatura de língua inglesa vitoriana, contexto em que surgiu a obra escolhida para o presente estudo.
Diante do exposto, objetiva-se primordialmente discutir a importância da leitura
dos clássicos da literatura na formação dos jovens. Ainda, de maneira mais específica,
pretende-se compreender o que é clássico da literatura; identificar o contexto histórico
e literário em que Oliver Twist foi produzido; apresentar Charles Dickens aos alunos do
Ensino Médio; verificar como se dará a recepção da obra pelos alunos da turma de Edificações 2013 do IFMA Campus Timon e contribuir para a formação de cidadãos mais
críticos e atentos às problemáticas sociais.

Metodologia
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Leituras e fichamentos de obras que versam sobre os clássicos; a relação entre os jovens
e os livros; a sobras históricas e literárias acerca de Oliver Twist; bem como sobre o autor Charles Dickens;
A coleta de dados, por meio de um questionário que foi aplicado junto aos alunos que
farão parte da amostra (antes de iniciar à aplicação do questionário, os alunos sujeitos
do estudo assinaram um termo de consentimento livre esclarecido, contendo todas as
informações da pesquisa confirmando ou não sua participação);
Análise e tabulação de dados para avaliar a recepção da obra pelos alunos e o impacto
da leitura em seu cotidiano.

Resultados e Discussão
Quanto ao conhecimento do que seria uma obra clássica, nos moldes de Calvino (2007),
17% (dezessete por cento) afirmaram não saber o que é o clássico na literatura e 83%

(oitenta e três por cento) afirmaram conhecer.
Você sabe o que são livros clássicos?
Sim
Não

83%
17%

Mesmo sabendo da grande importância da leitura dos clássicos, ainda vemos um contraste muito grande em relação à quantidade de livros lidos por alunos do ensino médio. Com base na pesquisa e questionário exploratório afirmamos que ainda é pouco o
número de clássicos lidos.
Observamos que boa parte dos alunos entrevistados conseguiu fazer uma leitura mais
apurada, identificando e compreendendo o contexto histórico no qual Oliver Twist está
inserido, qual seja a Revolução Industrial na Inglaterra. Vejamos:
A partir da leitura do livro, você acha que a leitura ajudou a compreender o período
histórico: “A Revolução Industrial”?
Sim
75%
Não
25%
Conhecer o autor Charles Dickens é interessante para nossa vida acadêmica em geral,
pois é considerado um dos melhores romancistas da literatura não só inglesa, mas universal. Constatamos que a maioria dos alunos entrevistados não o conhecia.
Você já conhecia o autor inglês Charles Dickens?
SIM
8%
NÃO
92%
Quanto à recepção da obra feita pelos alunos de Edificações 2013 – Campus Timon, veja
a tabela abaixo:
Porcentagem dos alunos
42%
50%
8%
0%

Conclusões
Percebemos que a hipótese inicial é confirmada, ou seja, as respostas dos alunos ao
questionário indicam que eles reconhecem a importância da leitura dos clássicos no
Ensino Médio, e que ela auxilia não apenas em seus desempenhos na disciplina Língua
Portuguesa, mas também desperta neles um senso crítico, importante para desenvolvê
-los como cidadãos.
Muito embora os alunos reconheçam que a leitura é essencial, ainda é pouco o contato
deles com livros além dos exigidos pela grade regular da escola. A maioria dos livros
que já conheciam como clássicos é do autor brasileiro Machado de Assis. Um outro escritor citado foi o inglês William Shakespeare, bastante popular em todo o mundo.
Entendemos ter alcançado nosso objetivo geral, ao propor a discussão da importância
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dessas leituras, bem como nossos objetivos específicos, abordando todos eles ao longo
do processo em que se deu o presente trabalho.
Portanto, consideramos que a pesquisa obteve sucesso em seus propósitos, já que a leitura
de Oliver Twist trouxe aos alunos palavras antes por eles desconhecidas da língua portuguesa, contribuímos para a formação moral e cívica dos alunos entrevistados, ajudamos
no conhecimento das obras tidas como clássicas e sobre a literatura inglesa vitoriana.
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Resumo

Palavras-chave: Análises Microbiológicas; Saúde Pública; Manipulação; Avaliação;

Introdução
A culinária japonesa, porventura, é uma das mais conhecidas em todo o mundo, e está
na moda em vários países. Dentro desse contexto, o sushi e o sashimi se encontram
como um dos pratos consumidos pela população que aprecia a culinária supracitada,
necessitando-se de maior atenção quanto a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).
O sushi é constituído à base de arroz temperado com molho de vinagre, açúcar e sal, e
combinados com peixe ou frutos do mar ou ainda vegetais, frutas ou ovo. Já o sashimi
corresponde ao peixe cru “filetado” em pequenas porções (FOUCHIER, 2004).
O hábito de ingerir peixes, em especial crus, é de introdução recente no cardápio de
estabelecimentos de alimentos, nas grandes cidades brasileiras. As lojas especializadas
em sashimi e sushi, anteriormente restrita às regiões onde predominavam imigrantes
asiáticos, tornaram-se comuns nos bairros de classes mais elevadas, estando presentes
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A pesquisa objetivou avaliar as condições higiênico-sanitárias de estabelecimentos comercializadores sushi e sashimi no município de Timon, Maranhão. No processo inicial: realizou-se um levantamento dos pontos de comercialização do objeto de estudo,
seguido de sua identificação, aplicando-se o Checklist que verifica as condições higiênicas de produção, transporte, armazenagem e comercialização no varejo, classificando os estabelecimentos em satisfatórios, regulares e irregulares, quanto ao nível higiênico-sanitário exigido pela ANVISA. Foram sorteados randomicamente dois pontos de
comercialização para aquisição das amostras de peças de sushi e sashimi, realizando
posteriormente, a coleta destas amostraspara avaliação microbiológica; considerando
determinação do número mais provável de coliformes: 35º C e 45º C, quantificação de
Staphylococcuscoagulase positiva e bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas, conforme legislação vigente.Com base nas respostas aos itens SIM do “checklist”, ambas
temakerias foram classificadas como regulares. Nas análises das amostras de sushi evidenciou-se a presença de coliformes com valores fora dos padrões para este alimento
em ambas temakerias, no entanto para o sashimi apenas a “temakeria B” apresentou-se
contaminado. Diferentemente não foi detectado, em nenhuma amostra, a presença de
Staphylocoussp. Portanto, não adianta somente cuidados com edificação, instalações,
equipamentos, móveis e utensílios, mas outros pontos devem ser considerados como
possíveis fômites ecausadores de contaminação:manipulação e condicionamento do
produto preparado.
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em quase todos os shoppings dentro da categoria de fastfood e havendo até lojas especializadas em entrega a domicílio – delivery (GERMANO et al., 1998).
O número de casos de doenças transmitidas por alimentos (DTAs) no âmbito dos pescados é
geralmente baixo quando comparado ao dos causados por aves, laticínios e outras carnes.
Entretanto, a importância do pescado como veiculador de patógenos depende da dieta e da
forma de preparo. No Japão onde o peixe é importante parte da dieta, sendo muitas vezes
consumido cru, a proporção de DTAs oriundas de pescados é maior (HUSS et al., 2000).
No caso de iguarias como sushi e sashimi, preparadas manualmente, além da contaminação do pescado, o contato direto do alimento com as mãos pode levar ao aumento da
incidência de patógenos como Staphylococcus aureus e coliformes termotolerantes (JAY,
2000). Além disso, preparações à base de pescados crus já oferecem risco maior à saúde
pelo fato de não serem submetidos a tratamentos bactericidas, como cocção (HUSS et
al.,2000; HAMADA–SATO et al., 2005).
Neste contexto, objetivou-se avaliar as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos comercializadores de sushi e sashimi (Temakerias) do município de Timon
– MA, classificando-os de acordo com os parâmetros higiênico-sanitários, bem como
analisando microbiologicamente microbiológica os alimentos comercializados nas Temakerias, através da enumeração de coliformes a 35ºC e 45ºC e Staphylococus aureus a
35-37° C por 24 horas, quantificação de bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas.

Metodologia
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O trabalho foi desenvolvido por meio da identificação, classificação e avaliação das condições higiênico-sanitárias das Temakerias domunicípio de Timon, MA. Sendo aplicado
“Checklist”, considerando a edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios;
higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios; controle integrado de
pragas; abastecimento de água; manejo de resíduos e exposição e comercialização dos
produtos cárneos.Após a aplicação deste recurso, temos a classificação dos boxes, sendo: Satisfatório, Regular e Irregular, quando 76 a 100, 51 a 75 e 0 a 50%, respectivamente, ao atendimento dos itens SIM do “Checklist”.
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Após a classificação dos estabelecimentos, foram sorteados randomicamente os pontos
de comercialização para aquisição das amostras de peças de sushi e sashimi, sendo elas
coletadas e armazenadas em sacos plásticos estéreis NascoWhirl-Pak® lacradas, identificadas e transportadas em recipientes isotérmicos.Após 25g de cada amostra foram
pesadas assepticamente e transferidas para 225 ml de água peptonada 0,1%, obtendo
assim a diluição 10-1. Em seguida foram realizadas as diluições decimais seriadas consecutivas 10-2 e 10-3.
Para enumeração de coliformes a 35º e 45º C: foram inoculado 1,0 ml de cada diluição
em uma série de três tubos contendo 10 ml de Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST). Em seguida os tubos inoculados foram incubados em estufa a 35 ± 0,5 ºC por 24 a 48 ± 2 horas
para observação do crescimento com produção de gás. Sendo considerados positivos os
tubos que apresentarem crescimento e produção de gás. Dos tubos positivos no LST, foi
transferida uma alçada para tubos contendo Caldo Verde Brilhante Bile Lactosado a 2%
(VBBL) e incubados a 35±0,5ºC por 24 a 48±2 horas. Dos tubos positivos no LST transferiu-se uma alçada para tubos contendo caldo Escherichia coli (EC) que foram incubados por 24 a 48 h±2 horas em banho-maria a 44,5±0,2ºC. Anota-se o número de tubos
positivos no caldo EC com produção de gás para determinar o Número Mais Provável/g
(NMP/g) de acordo com a tabela de Hoskins.

Para contagem de bactérias heterotróficas mesófilas se retira 1,0 ml da amostra (10-1)
e transferiu-se para tubos contendo 9,0 ml solução salina peptonada 0,1%, utilizando-se
duas diluições sucessivas (10-1 a 10-2). De cada diluição são transferidas alíquotas de 1,0
ml para placas de Petri onde é vertido agar padrão para contagem fundido. Após solidificação as placas foram incubadas a 35ºC por 24 a 48 horas.
Para a quantificação de S. aureus, inoculou-se 0,1 ml das diluições 10-2 a 10-3 nas superfícies de placas contendo agarBaird-Parker acrescido de solução de gema de ovo
50% e telurito de potássio a 0,15% (EggYolk® – Laborclin). Com o auxílio de uma alça de
drigalsk espalhou-se o inóculo por toda a superfície do meio. Após isso as placas foram
incubadas por 24 a 48 horas a 37º C e logo depois, selecionadas aquelas que contiveram
entre 20 e 200 colônias para contagem.
Os dados destas pesquisas foram registrados/tabulados em análises estatísticas descritivas, com auxílio de software estatístico. Por questões ética e de segurança, adotou-se para
cada temakeria um nome ilustrativo para este estudo (TEMAKERIA A e, TEMAKERIA B).

Resultados e Discussões
Foram identificados e selecionados dois estabelecimentos comercializadores de sushi e
sashimi (Temakeria) no município de Timon-MA para participar da pesquisa. A princípio, foi verificado resistência por parte dos proprietários dos estabelecimentos na aplicação do Checklist e no consentimento da pesquisa, contornando-se através da apresentação da importância da pesquisa para o desenvolvimento da comercialização dos
produtos quanto a saúde pública, bem como da condição de anonimato.
Com base nas respostas aos itens SIM do “checklist”,ambas temakerias foram classificadas como regulares (Tabela 1).
Tabela 1: Porcentagem “SIM” de respostas aos itens dos Checklist.
PORCENTAGEM DE ITENS “SIM”
64,74%
75, 75%

CLASSIFICAÇÃO
Regular
Regular

O processo de produção de sushi e sashimi engloba a compra, estocagem, preparação
e entrega do produto. Todas as etapas podem estar associadas a riscos microbiológicos (FOOD AND ENVIRONMENTAL HYGIENE DEPARTMENT OF HKSAR GOVERNMENT,
2000). Visto que além das boas práticas de manipulação, há questões de estruturas,
transportes e manuseio. Apresenta-se na Tabela 2 os resultados das amostras de sushi e
sashimi analisadas microbiologicamente.
Tabela 2: Análises microbiológicas das amostras coletadas nas temakerias participantes.
Coliformes
45ºC/g

Staphylococcuscoagulase
positiva

UFC

Padrão

10²NMP/g

5x10³

________

Valor
encontrado

10³ NMP/g

Ausente

2,0x104UFC/ml

Padrão

10² NMP/g

5x10³

________

Valor
encontrado

10² NMP/g

Ausente

1,41x105UFC/ml

TEMAKERIA A

Sushi

Sashimi
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Coliformes
45ºc/g

Staphylococcuscoagulase
positiva

UFC

Padrão

10²NMP/g

5x10³

________

Valor
encontrado

10³NMP/g

Ausente

1,56x105 UFC/ml

Padrão

10²NMP/g

5x10³

________

Valor
encontrado

10³ NMP/g

Ausente

1,33x105 UFC/ml

TEMAKERIA B

Sushi

Sashimi

Nas análises das amostras de sushi evidenciou-se a presença de coliformes com valores
fora dos padrões para este alimento em ambas temakerias, no entanto para o sashimi
apenas a “temakeria B” apresentou-se contaminado. Diferentemente não foi detectado,
em nenhuma amostra, a presença de Staphylocoussp. Portanto, observa-se que os resultados obtidos nas análises microbiológicas põe em questionamento a classificação
oriunda da aplicação do “checklist”, visto que estabelecimentos regulares apresentam
condições medianas para o preparo destesalimentos, no entanto, mesmo com condições de instalações adequadas, foi observado contaminação. Logo, enfatiza-se que não
adianta somente cuidados com edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios, mas outros pontos devem ser considerados como possíveis fômites e causadores de
contaminação, a exemplo da manipulação e condicionamento do produto preparado.
Hayes (1993) pontuou que a musculatura do peixe recém-capturado é estéril, ou seja,
livre de contaminação microbiana e sendo assim, a presença de microrganismos indica
falha na escolha da área para captura (região onde há grande contaminação microbiana) ou nas boas práticas de manipulação.Nesse caso também é necessário verificar-se
se a contaminação dos sushis e sashimis não pode ser vinda dos vegetais presentes nos
mesmos sendo necessária uma pesquisa mais detalhada.
A contaminação dos alimentos pode ser advinda de vários fatores, como, por exemplo,
a falta de cuidado na manipulação do pescado desde a retirada do mesmo do seu habitat como também no transporte e armazenamento, fazendo-se assim necessária outras
pesquisas para a identificação da fonte de contaminação.
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Portanto, verifica-se que apesar dos estabelecimentos estarem visualmente em condições higiênico-sanitárias regulares, há condições de contaminação dos produtos analisados. Sendo assim, medidas corretivas se fazem necessário na manipulação e preparo
dos alimentos nos estabelecimentos comercializadores de sushi e sashimi no município
de Timon/MA. Além disso, constatou-se aparente ineficiência do checklist proposto, sugerindo reformulação do mesmo para obtenção de resultados mais fidedignos aos obtidos através das análises microbiológicas.São necessários mais estudos microbiológicos
dos estabelecimentos avaliados, principalmente quanto equipamentos, utensílios e manipuladores, bem como condicionamento dos alimentos no momento pré e pós preparo.
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RESUMO
Ao final da Primeira Guerra Mundial a economia dos Estados Unidos tinha se tornado
a mais poderosa do mundo. Com toda essa prosperidade econômica a sociedade vivia
em clima de euforia: eram os anos felizes, e esse clima permaneceu durante quase toda
a década de 1920. No ano de 1929, o país enfrentou uma forte recessão econômica, que
afetou vários países do mundo. Com toda essa situação econômica, possibilitou a crise
das democracias liberais e a ascensão de regimes totalitários como o fascismo a Itália e
o nazismo na Alemanha. Para os nazistas, as obras modernas retratavam cenas de grande doença mental de seus autores distorciam o valor humano e representavam as deformações genéticas existentes na sociedade, em oposição defendiam o ideal de beleza
como sinônimo de saúde e consequentemente com a eliminação de todas as doenças que
pudessem deformar o “corpo” do povo. Esse discurso foi analisado pelo Documentário
Undergangens arkitektur (Arquitetura da Destruição) de 1989, dirigido por Peter Cohen,
que tem por finalidade analisar o discurso anti-semitanazi-fascista no documentário,
colocando-o dentro das novas interpretações sobre os eventos ocorridos na Segunda
Guerra Mundial e o debate atual sobre diversidade, preconceito e igualdade racial. o
presente projeto tem como finalidade, analisar o discurso anti-semitanazi-fascista no
documentário, historicizando-o dentro das interpretações sobre os eventos ocorridos
na Segunda Guerra Mundial e o debate atual sobre diversidade e preconceito. Caracterizar o regime nazi-fascista de acordo com o documentário, e destacar como os nazistas
projetavam todo o seu ideal de cultura e arte. O Filme foi avaliado a partir de uma análise temática de cunho histórico-cultural vendo-o como fonte histórica legítima.

INTRODUÇÃO
A Segunda Guerra Mundial foi o conflito armado de maior escalao mais sangrento da
historia da humanidade até os dias de hoje. O período que antecede o início da Segunda
Guerra é marcado pela crise econômica da quebra da bolsa de Nova York, que teve seu
ponto inicial nos Estados Unidos, contudo espalhou-se por todo o mundo afetando a economia global. A situação crítica que se encontrava a Europa após a guerra concorreu
para o surgimento de ideologias políticas totalitárias que se apresentavam como solução
para todos os males.O totalitarismo é um regime político marcado por um Estado forte,
absoluto, que estende seu poder sobre todos os setores da sociedade, supondo a completa submissão dos indivíduos. Sua denominação derivou-se de uma frase dita por Benito
Mussolini: “ Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. O nazifascismoé uma aglutinação dos termos “nazismo” e “fascismo”. O nazismo foi uma ideologia
política surgida nos anos 1920 e 1930 na Alemanha, e teve seu auge durante o regime
de Adolf Hitler. O fascismo surgiu na Itália, e resumia a doutrina totalitária e populista
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do líder Benito Mussolini na mesma época. O movimento Nazista falou da sociedade
baseada em classes como o seu inimigo e pretendia unificar o elemento racial acima de
classes estabelecidas, enquanto que o movimento fascista tentou preservar o sistema de
classes e sustentou-o como a fundação de cultura estabelecida e progressiva. O nazismo, além do regime de Hitler, esteve ligado ao Partido Nacional Socialista Alemão dos
Trabalhadores, e tinha como fiel objetivo atingir o ideal de raça, de organização social e
de prosperidade econômica contínua; O objetivo do estado deveria servir a um projeto
maior de formação de sociedade e fortalecimento da economia.O fascismo italiano pensava o oposto, as condições e ideais já existentes na sociedade é que deveriam servir o
estado (pensamento inverso no nazismo). O governo fascista visava supervalorizar sua
própria cultura estatal, tudo deveria servir e ir de encontro aos interesses do estado,
num sentido de “estadolatria” mantida pelo governo num ambiente de nacionalismo.
O nazifascismo reúne os principais conceitos e tópicos dos dois Movimentos, ideias que
ainda encontram admiradores e seguidores em pleno século XXI, contra a pluralidade
racial e cultural no mundo, dos direitos de grupos étnicos e pela defesa de uma raça única, pura e ariana; convicções que fortaleceram os atos genocidas da Alemanha nazista
no processo dos conflitos sociais e bélicos da Segunda Guerra Mundial.
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Foram feitos estudos detalhados sobre a crise de 1929, nazismo e fascismo em livros de
historia e sites da internet. Busca em sites sobre o neonazismo e como esse assunto é
tratado na atualidade. Estudos em apostilas a fim de entender o conceito de diversidade
cultural. Alem disso, foi assistido o documentário em Agosto de 2014, resumindo-o e
destacando suas principais imagens e cenas. No decorrer do ano, foram feitos encontros com o orientador para eventuais esclarecimentos. O documentário foi assistido no
mínimo duas vezes, onde ao decorrer do filme, foram feitos resumos. Foram tirados
trechos, imagens e cenas do filme que eram de grande importância. A partir daí, foram
feitas pesquisas em livros de historia sobre a época da segunda guerra mundial. Procurado em site a ficha técnica do filme, pais de origem, autor, duração. Busca na internet
sobre assuntos da atualidade e seus mais variados conceitos como o neonazismo. No dia
09 e 13 de fevereiro forma feitos encontros com o orientador para tirar duvidas sobre a
realização do relatório. Estudos sobre diversidade cultural e preconceito, relacionando
-os com o documentário. Assistir o restante do filme e a partir daí elaborar um resumo
relatando tudo aquilo que for de suma importância e que esteja relacionado com o que
se pede no trabalho científico. Pesquisas sobre as conseqüências históricas da guerra.
Buscar em sites ou livros, o porquê do documentário ter sido feito em pleno Século XX
relacionando esse discurso a conceitos como igualdade racial e cidadania. Entender
sobre as influencias da diversidade em relação ao documentário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O nazifacismo é um regime totalitário de extrema direita. A principal característica
do nazismo estava ligada a rejeição sexual. O documentário apresenta o nazifascismo
bastante fixado na idéia de purificar o povo alemão. Como os judeus preservaram sua
“pureza racial” eles seriam o maior rival dos arianos para dominar o mundo. A fim de
conseguir essatal purificação, foram perseguindo diversos grupos da sociedade, dentre
eles, judeus, homossexuais e pessoas com deficiência. A sua política estava ligada a perseguição e eliminação dos judeus.

Figura 01: Judeus nos campos de concentração.
O racismo e a inferioridade são bastante evidentes ao longo do filme, uma vez que, o
sonho nazista era de criar através da pureza um mundo mais harmônico. Tinham uma
política totalitária, onde a população seria subordinada ao estado, “Nada deve haver
acima, fora ou contra o estado. O fascismo é nacionalista onde tem a nação como forma
suprema de desenvolvimento.

Figura 02: Aquarelas pintadas por Hitler.
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O nazismo era um governo de homens que aspiravam servir as artes. “O governo nasceu em oposição ao racionalismo, conhece o desejo do povo e seus maiores sonhos que
somente um artista pode dar forma”, disse Hans FriedrikBlunk. Artistas frustrados estavam presentes no comando do Terceiro Reich, muitos tinham se empenhado na carreira
artística como Goebbels que escreveu romances, poesias e peças; Rosenberg que era
pintor e tinha ambições literárias e Von Schirach, poeta importante do Terceiro Reich.
Hitler era um pintor frustrado que queria ser arquiteto. Nunca abandonou o seu sonho,
pintava aquarelas no estilo de cartões postais. Hitler tinha três fixações: a terra natal, a
Antiguidade Clássica e Wagner.
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Quando terminasse a guerra, Hitler queria se dedicar as artes.
O filme descreve Hitler como um líder que tinha conhecimentos sobre cultura arte e
projetos urbanísticos. Utilizou a sua arte na política, criou propagandas nazistas, uniformes, bandeiras, etc. Em 1923 criou a Insígnia do partido.

Figura 03: Insígnia do partido nazista criada por Hitler.
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Para alem da concepção e produção de arte nazista o regime de Hitler passou a perseguir o que considerava uma arte degenerada ligada aos movimentos vanguardistas modernos. Os temas escolhidos pelo regime nazista para serem expressos artisticamente
deveriam estar de acordo com a concepção de arte do nacional-socialismo. Vários artistas foram perseguidos na Alemanha. Com a sua ascensão ao poder, a arte e a cultura
judia seriam destruídas. A arte era de fundamental importância para os nazistas, todas
as decadências na cultura eram vistas como instigadas pelos judeus. Segundo eles, as
artes modernas eram vistas como degeneradas, pois mostravam sinais de doença de
seus criadores de depravação intelectual e espiritual. Como resultado para todas essas
perseguições se deu com a realização da exposição Arte Degenerada, realizada em Munique em 1937, o objetivo era expulsar a arte moderna, apresentando trabalhos confiscados em toda a Alemanha de modo desordenado, alternando obras de artistas famosos
com fotos de doente mentais.
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Do ponto de vista social, o embelezamento é vinculado diretamente à limpeza. A limpeza do local de trabalho e a limpeza do próprio trabalhador. Os nazistas consideram que
ao garantir ao trabalhador a saúde e a limpeza, libertam-no de sua condição proletária
e, garantem-lhe dignidade de burguês, eliminando portanto a luta de classes. Começou
uma grande mudança nas fábricas, deram adeus ao feio e sujo e o local de trabalho agora passa a ser bonito e funcional. Seria uma nova concepção de vida, estavam pensando
no bem estar das pessoas no trabalho. A nova sociedade que queriam criar seria bonita
e limpa e lutaria por um objetivo comum.

Figura 06: sujeira retirada das fábricas.
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Figura 04 e 05: Arte moderna comparada a fotos de pessoas deformadas.
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Para caracterizar essa época, novos prédios iriam surgir; foram criados novos prédios
para a chancelaria, projeto esse efetuado por Albert Speer. O arquiteto de Hitler dizia
que obras arquitetônicas também deveriam ser pensadas como futuras ruínas, mil anos
adiante. Elas seriam evidencias da grandeza alcançada pelo Terceiro Reich porque é
assim que vemos o que restou das civilizações Greco romanas. Hitler dedicou parte de
seu tempo a construção da nova Alemanha.

Figura 07: Hitler e seu arquiteto.

Figuras 08 e 09: maquetes da nova Alemanha.
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Hitler era fascinado pelas culturas Greco-romanas, tinha como principal inspiração o
discóbolo, imagem de um homem forte e perfeito, afirmando que o homem já obteve
beleza física, e que só poderiam pensar em progresso, se readquirissem tal beleza e a
superasse. Ele considerava a Grécia como um modelo de sociedade que queria formar;
ele descreve Esparta como o Estado de raça mais pura, e a Roma Antiga como a republica mais poderosa que já existiu.
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Figura 10: Representação feminina e masculina do ideal nazista de beleza.
A perseguição do Terceiro Reich começou logo após a ascensão de Hitler ao poder no dia

30 de Janeiro de 1933. Cerca de7,5 milhões de pessoas perderam a dignidade e a vida
em campos de concentração. Para os nazistas, aqueles que não possuíam sangue ariano
não deveriam ser tratados como seres humanos. A política anti-semita do nazismo visou especialmente os judeus, mas não poupou também ciganos, negros, homossexuais,
comunistas e doentes mentais.Apoiados pelo governo, os nazistas alemães e seus colaboradores perseguiram e exterminaram 2/3 dos judeus da Europa entre 1933 e 1945.
Estima-se que entre 5,1 e 6 milhões de judeus tenham sido mortos durante a Segunda
Guerra, o que representava na época cerca de 60% da população judaica na Europa.

Figura 11: Judeus nos campos de concentração.

Figura 12: milhares de cadáveres de judeus.
A diversidade pode ser compreendida como a construção histórica, cultural e social
das diferenças. As diferenças são construídas pelo homem ao longo do seu desenvolvimento cultural e histórico, de acordo com seu processo de adaptação na sociedade. A
diversidade é um componente do desenvolvimento biológico e cultural da humanidade. Apesar de ser um elemento constitutivo do processo de humanização, existe uma
tendência nas culturas, ressalta como melhores os valores que são próprios gerando
assim grande estranhamento com tudo aquilo que nos é diferente, também conhecido
como etnocentrismo. Quando esse fenômeno se torna exacerbado, pode se transformar
em práticas xenófobas (ódio ou aversão ao estrangeiro), racismo (inferioridade racial e
existência da superioridade).
Até a segunda metade do século xx, tiveram várias tentativas de localizar no corpo dos
indivíduos e grupos a origem da diversidade humana. A presença da diversidade no

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Em 1945, as tropas anglo-americanas e soviéticas que adentraram nos campos de concentração descobriram pilhas de cadáveres, ossos e cinzas humanas – um testemunho
do genocídio efetuado sob a bandeira nazista.
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acontecer humano nem sempre garante um trato positivo dessa diversidade. Os contextos históricos, sociais e culturais, permeados por relação de poder e dominação, são
acompanhadosde uma maneira tensa e por vezes ambígua de lidar com o diverso. Os
nazistas são os principais questionadores da diversidade cultural uma vez que queriam
impor um ideal de beleza.
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Figura 13: ideal de beleza.
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A eugenia foi fundada em 1883 por Francis Galton (1822-1911). Preconizava a favorecimento, pelo Estado, da formação de uma elite genética por meio do controle científico
da procriação humana, onde os inferiores (os menos aptos) seriam ou eliminados ou
desencorajados de procriar. Visava o aperfeiçoamento da raça. A prática da eugenia
nazista, de acordo com o documentário de Cohen, teria começado com a esterilização
de doentes e passado então para morte de crianças com algum tipo de má formação,
passando num próximo momento, já no fim da Segunda Guerra, para o extermínio de
judeus na chamada “solução final”. Essa prática de matar não apenas judeus “estrangeiros”, mas também as próprias crianças e soldados alemães considerados inaptos, vai
ao encontro do que afirma Hannah Arendt, para quem o totalitarismo seria uma forma
de domínio inovadora, uma vez não se limitaria a destruir as capacidades políticas do
ser humano, isolando-o em relação à vida pública, como faziam as velhas tiranias e os
velhos despotismos, mas tenderia a destruir os próprios grupos e instituições que formam o tecido das relações privadas do homem, tornando-o estranho assim ao mundo e
privando-o até de seu próprio eu.
O Darwinismo social é uma tentativa de aplicar o darwinismo nas sociedades humanas. Descreve o uso dos conceitos de luta pela existência e sobrevivência dos mais aptos, para justificar políticas que não fazem distinção entre aqueles capazes de sustentara si e aqueles incapazes de se sustentar. Esse termo foi popularizado em 1944, mas
atualmente, por causa das atrocidades da segunda guerra mundial, poucas pessoas se
descrevem como social-darwinistas. Durante o século XIX e XX, as potências européias
usaram o Darwinismo Social como justificativa para o imperialismo.
As idéias de Hitler foram em boa parte fundamentadas pelo darwinismo social, pela eugenia e pelo racismo dito cientifico, resultando no genocídio que estarreceu a humanidade.
Ele tinha a mesma concepção da teoria evolucionista, que somente os mais aptos e puros poderiam um dia dominar o mundo.

CONCLUSÃO
O documentário tem como principal objetivo descrever a trajetória de Hitler e seus
aliados durante a ascensão do Partido Nazista na Alemanha e a eclosão da Segunda
Guerra Mundial. Ele sempre sonhou em ser artista e utilizou suas teorias e projetos na
construção de uma nova Alemanha.
Nessa obra, o ideal nazista é retratado sob a ótica da cultura, da arte, da arquitetura e
dos projetos urbanísticos. Inicialmente percebe-se no documentário uma determinação
de Hitler para ser porta-voz do povo. O pensamento nazista defendia o banimento e
a esterilização de doentes ou povos tidos como “raça impura”. Apoiando-se em políticas médicas, que promovia tal política racial, a qual pretendia uma higiene racial, um
embelezamento e limpeza das cidades, que consequentemente promoveria uma “saúde efetiva”, e por fim um embelezamento do mundo. Os neo-nazistas, que resgatam
o nazismo no qual suas origens são assentadas na intolerância e preceitos recialistas,
priorizando a superioridade da raça branca. Os seguidores da doutrina em sua maioria promovem discriminação contra minorias e grupos específicos,como homossexuais,
negros, judeus, dentre outros.
Alguns grupos chegam a defender o uso da força para tomar o controle do Estado ou
segregar regiões através de movimentos separatistas. Essa doutrina induz jovens a participar dos movimentos.
Não muito diferente da Alemanha nazista, onde Hitler alienava a população a aceitação
de que tudo o que ele faria seria em prol do bem estar da população.
Ao longo do filme, Peter Cohen não só descreve os acontecimentos históricos, mas faz
uma relação com o preconceito vivido atualmente onde a sociedade tem preconceito com
algum grupo seja pela sua classe social, escolha sexual, cor ou fatores físicos e artísticos.
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Resumo
Este trabalho tem por objetivo discutir a contribuição do poeta Gonçalves Dias na literatura e na história maranhense. Gonçalves Dias é lembrado como o grande poeta
indianista da geração romântica e como um dos melhores poetas líricos da literatura brasileira. Neste sentido, busca trazer as memórias do ilustre maranhense, destacando a importância de sua obra literária e de sua contribuição no Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro (IHGB). A vida do poeta maranhense na segunda metade do
século XIX. Para tanto, analisamos e refletimos o que já se escreveu sobre Gonçalves
Dias. Utilizamos arquivos disponíveis em revistas e jornais, encontrados em bibliotecas
e arquivos de sua cidade natal, Caxias do Maranhão, além dos encontrados na capital
maranhense, afim de que estes documentos ajudem na análise da contribuição. Enfim,
este trabalho se propôs refletir sobre a contribuição de Antônio Gonçalves Dias, poeta
maranhense da cidade de Caxias que ganhou prestígio no cenário nacional ao escrever
poemas que traduziam a nossa nacionalidade, bem participou do projeto de construir a
identidade nacional através do IHGB.
Palavras-chave: Gonçalves Dias; Historiografia; Literatura; IHGB.

A história é o acúmulo das experiências humanas vividas ao longo do tempo. Contada
por uma única pessoa ou um grupo que, na grande maioria das vezes, relatam acontecimentos ocorridos antes mesmo de terem nascido. O historiador após estudar um fato,
conta-o de acordo com o que for mais relevante para o fim da sua pesquisa.Com história
de Antônio Gonçalves Dias não foi diferente. Ao pensarmos em Gonçalves Dias, vem a
nós de imediato a imagem de um escritor, um poeta de renome, pois essa imagem ficou
cristalizada na história e, por conseguinte, em nossas mentes.
Com isso deixamos de lado parte importante da sua vida, como por exemplo sua dedicação ao estudo da história, especialmente de nosso país, tanto por prestígio como,
também, por comissão delegada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB),
onde trabalhou grande parte de sua vida.
Por esse motivo relataremos a história de Gonçalves Dias de forma diferente. Buscando
referências na história contada sobre o período em que este ilustre homem viveu e enfatizando também suas outras ocupações, nas quais também merece o devido reconhecimento, por ser um homem diferenciado, um homem à frente do seu tempo.
Esse projeto teve por objetivo geral a análise da vida e a contribuição de Gonçalves
Dias na literatura e história nacional. E como específicos a compreensão de como se
deu a inserção de Gonçalves Dias na literatura; a análise da importância da produção
de Gonçalves Dias para a literatura nacional e estudo de outras atividades de Antônio
Gonçalves Dias.
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Metodologia
Inicialmente foi feita uma leitura sobre o contexto histórico em que vivera o poeta romântico, de modo a entendemos mais precisamente como se deu seu desenvolvimento. Estivemos também lendo sobre Gonçalves Dias, o que possibilitou termos outra visão dele, que é
o intuito da pesquisa: mostrar quem era Gonçalves por trás das palavras de seus poemas.
Lemos livros, artigos, publicações em geral, das diversas áreas que versam sobre Gonçalves Dias, seja na História ou na Literatura.

Resultados e Discussão
O momento que Dias viveu era de independência, de afirmação de nacionalidade. Em
que o Brasil deixa de ser uma colônia e se torna “independe” de Portugal. Com isso era
interessante se montar uma identidade nacional com história, geografia, cultura e autonomia.
No Maranhão, os contemporâneos de Gonçalves Dias, conhecidos na história da literatura brasileira pela antonomásia de Grupo Maranhense dariam ao Brasil, como expressão regional de vida literária, tão eloquente testemunho de cultura e talento, que
logo justificariam, para nosso raciocínio afeito a comparações com valores do mundo
greco-romano, o cognome de Atenas Brasileira. (MORAES, 1977, p. 49)
Gonçalves Dias fez parte de um importante grupo letrado maranhense intitulado “Neoclássicos e Românticos”. Esse grupo era composto por diferentes intelectuais como poetas, jornalistas, tradutores, publicistas, professores, historiadores, biógrafos, entre outros.
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Ele não foi o primeiro a ter consciência literária nacionalista, esse papel foi desempenhado por Gonçalves de Magalhães. Mas sem dúvida foi o primeiro poeta romântico
brasileiro. A publicação de seu primeiro livro – Primeiro Cantos – gerou grande repercussão nacionalmente e até mesmo no cenário internacional. Trazia consigo originalidade: nascimento duma literatura genuinamente brasileira, o Indianismo.
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Já era homem reconhecido, mas esse fato não o saciava. De intelecto superior não se
contentava apenas com suas poesias, como tratou Rafael Serra de Resende. Relatos mostram que os interesses do poeta vão bem além do que normalmente é ressaltado, ao
que tudo indicava as pretensões de Gonçalves Dias não se restringiram aos escritos
literários. Por várias vezes confidenciou, por meio de cartas, seus objetivos a amigos.
Pretendia abranger várias outras áreas do saber. Dizendo ele mesmo isso a Teófilo, seu
principal destinatário:
Saí-me bem nos meus ensaios líricos, saí-me bem do meu trabalho dramático; o meu
poema não tem desagrado a quem o tenho mostrado; falta-me pois o romance e a história. Lá chegaremos querendo Deus (ANAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL, 1964, P. 95)
Sobre a história trabalhada por Dias é importante destacar seus trabalhos delegados
pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) os quais não foram poucos. Seu
reconhecimento como grande homem, devido suas obras publicadas, foi importante
para que portas lhe fossem abertas, e onde chegasse fosse bem recebido. Com isso, pode
ter êxito em nos serviços que lhe foram delegados.
Como consequência de seus bons resultados foram-lhe entregues missões ainda maiores, o que o levaria para fora de seu país novamente, mas desta vez para pesquisar
história em países da Europa, onde ficou encarregado de analisar vários documentos
sobre sua pátria.

Estivemos, também, estudando o passado no que refere ao Império, período que Gonçalves viveu, para podemos entender melhor as circunstâncias que o rondavam e que
lhe proporcionavam privilégios. Como coloca Mário Meireles:
O desafogo econômico e o enriquecimento particular permitiam aos grandes senhores
do Maranhão, desde o último quartel do século XVIII, o luxo de mandar seus filhos, os
futuros condes, viscondes, barões, moços fidalgos, e comendadores a estudar na Europa
principalmente em Coimbra, mas não raro na França e na Alemanha, de onde voltariam
bacharéis e doutores em leis, filosofia, medicina, matemática. (MEIRELES, 2001, p. 260)
Viveu grande parte da sua vida no momento que corresponde ao ciclo do algodão. Podemos dividir o período do Império no maranhão em dois ciclos básicos e cruciais, o
Ciclo do Algodão e Ciclo do Açúcar. O Maranhão imperial teve seu grande crescimento e
fortalecimento devido a mão-de-obra escrava e por consequência da Companhia Geral
do Comércio do Grão-Pará.
Depois de quatro lustro efetivo e eficiente funcionamento, a Companhia dera à economia
do Estado uma estabilidade que, embora, se ressentisse, não se deixaria afetar pelo fato
de sua extinção por d. Maria I; e, desse modo, o Maranhão entrou século XIX, em condições de enfrentar mesmo a crise político decorrente de adesão, a fortiori, à independência e de sobreviver ao descalabro da Balaiada, sem se arruinar, pois que sobravam
energias para imediata restauração, sobre os ombros do negro escravo, e isso mesmo
despois das agruras da seca no chamado Ano da Fome (1825). (MEIRELES, 2001, p. 256)
Ele viveu em um momento agradável para quem pertencia a sua camada social. Sim,
Gonçalves não veio de origem humilde. Podemos dizer que era filho de grande senhor
maranhense, pois os assim intitulados eram os ricos que enviavam seus filhos ao exterior a estudo.

Conclusão

Vasta documentação produzida pelo próprio Gonçalves Dias a seu respeito nos mostrou
que ele não era apenas poeta, mas teve sempre ligado aos trabalhos históricos e da história
se servia para confeccionar sua trajetória intelectual. Gonçalves Dias era um típico homem
de letras do século XIX. Preocupado com as questões do seu tempo e dedicado a história.
Ficou claro que para toda sua realização se fez muito importante o momento histórico
ao qual pertenceu. Como já destacamos, a base áurea do seu estado.
Gonçalves fazia parte da elite mercantil da província, privilégio de poucos. Tendo a possibilidade de estudar desde cedo em boas escolas dentro de seu estado e fora do país.
Era hábito da elite enviar seus filhos ao estrangeiro para que voltasse, e fizesse carreira
política. Gonçalves voltou, mas, diferente de carreira política, fez carreira poética e ingressou na historiografia.
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Ao falamos de Antônio Gonçalves Dias, é comum ressaltá-lo como poeta, imagem cristalizada devido vários trabalhos com relação a ele destacarem esse lado admirável e de
grande importância nacional. Mas é importante salientar que o homem de letras não
pode ter grande parte da sua vida negligenciada. Referimo-nos a sua dedicação a história.
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Resumo
O Pós-Modernismo refere-se ao mais recente movimento de transformação filosófica,
cientifica, arquitetônica, artística, literária e cultural dos países ocidentais, tido como
resultado das profundas e aceleradas transformações ocorridas nos campos econômicos, políticos e tecnológico a partir do pós-guerra. A partir de então, o capitalismo entra
numa nova fase, a multinacional ou tardia. Esta traz novas formas de organização do
mercado mundial e novas formas de industrialização, que incluem a consolidação da
mídia eletrônica, principalmente da televisão. O Pós-Modernismo faz alusão a uma linha de pensamento que questiona e busca superar as ideias clássicas de verdade, razão,
identidade, a ideia de progresso e ao fim das grandes narrativas. Todavia, ele não é um
movimento homogêneo e, na sua complexidade e mistura de tendências, já se percebe
que conserva muito do Modernismo. Não é ruptura, mas continuidade, aprofundamento e intensificação (e mesmo modificação) de muitos traços modernos. Com base na
extensa pesquisa bibliográfica empreendida foi possível concluir que na pós-modernidade não se acabou com tudo o que havia sido feito na modernidade, apenas foram
feitas modificações com intuito de superar a Modernidade, tendo como características
dessa superação a eliminação das fronteiras entre arte erudita e popular, o ecletismo, a
intertextualidade, o individualismo narcisista e o niilismo exarcebado.
Palavras-chave: Transformação; Pós-Guerra; Aprofndamento; Ecletismo.

Amplamente difundida nas sociedades economicamente avançadas, a noção de uma
“pós-modernidade”, complexa é utilizada para os fins mais díspares, é outra que parece
haver-se implantado solidamente na época contemporânea. A ideia de um “pós-modernismo” teria surgido pela primeira vez na década de 1930, no mundo hispânico, uma
geração antes do seu aparecimento na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Então, Frederico de Onís teria empregado o termo postmodernismopara descrever um refluxo conservador dentro do próprio modernismo. A ideia de um estilo “pós-moderno” entrou para
o vocabulário da crítica hispanófona, mas não teve maior ressonância, até vinte anos
depois, em seguida a Segunda Guerra Mundial.
Para Aijaz Ahmad, “temos que tratar o pós-modernismo estético como um estilo cultural norte-americano no momento de sua globalização e, portanto, irrecuperavelmente
ligado a certa tendência hegemônica que é imperialista em suas próprias origens” (In:
WOOD & FOSTER, 1999, p. 63). Já Holgonsi Soares Gonçalves Siqueira escreveu que o contexto histórico pós-moderno (ou, a condição pós-moderna) caracteriza-se por profundos
desenvolvimentos e transformações que estão acontecendo no campo tecnológico, na
produção econômica, na cultura, nas formas de sociabilidade, na vida política e na vida
cotidiana. Nesta nova realidade social, precisamos nos apropriar de novos conceitos e categorias que se tornaram imprescindíveis para a compreensão das atuais configurações
e seus movimentos, e para tomadas de decisão. Em Connor (1996: pg 66), a pós-modernidade se destaca pela situação na qual “a univalência e a identidade são substituídas pelos
princípios de multivalência ou pluralidade”. Segundo Harvey (1993), muitos aspectos são
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identificados com o pós-modernismo, como a volatilidade dos signos, a fragmentação
cultural, a confusão das identidades e a estetização da vida cotidiana.
Em outro artigo publicado na imprensa, Holgonsi Soares Gonçalves Siqueira revela seu
entendimento de que a sociedade pós-moderna é, por excelência, a sociedade globalizada, e, nesta, o que chamamos de cultura pluralizada caracterizar-se-ia pela diversidade
e não pela uniformidade e pelo fim do isolamento geográfico.
“Nesta sociedade, o pluralismo cultural não se restringe mais a centros específicos, os
quais, devido ao isolamento geográfico permitiam que os conflitos resultantes do choque e da hostilidade ao Outro, fossem resolvidos pelo enraizamento da tradição” (SIQUEIRA: in: “A Razão”, 27. set. 2001).
Num tempo-espaço comprimido pelos novos meios de transportes e das novas tecnologias de informação e comunicação, intensificaram-se os fluxos de informação e de pessoas (agora ameaçado), colocando todos em contato com todos, e principalmente com
diferentes maneiras de viver, pensar e sentir a vida. Por isto, na globalização, o pluralismo cultural é recolocado sob a forma de redes (assim como o terrorismo), e cada espaço
transforma-se numa rede de relações sociais altamente complexas, num entrelaçar cada
vez mais intenso de diferentes culturas. Citando U. Hannerz, diz Holgonsi que, no mundo como um todo, “as culturas, ao invés de ficarem facilmente isoladas umas das outras
como peças de um mosaico com a orla compacta, tendem a sobrepor-se e a misturar-se”.
Assim, “os choques de valores, opiniões, perspectivas e pautas de ação dos indivíduos ou
de uma coletividade, só podem ser resolvidos através do diálogo ou da força”.
Foi nessas conceituações, discussões e análises a proposta deste trabalho. Primeiramente o texto, de forma até enciclopédica, colocará as inúmeras definições e conceituações
referentes à modernidade e pós-modernidade, referentes às discussões acadêmicas, nas
áreas das ciências sociais, literatura e movimentos artísticos presentes na atualidade.
Foram identificadas também as contribuições dos diversos teóricos influentes – estruturalistas, modernos e pós-modernos – para se chegar a um entendimento elementar da
noção de pós-modernidade, onde se observará a rejeição do iluminismo.

Metodologia
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Ocorreu uma série de encontros para que o orientador pudesse apresentar todas as
normas que são obrigatórias na área da pesquisa cientifica, inclusiva com a utilização
do livro Metodologia Científica: educação à distância, distribuída pelo orientador com o
objetivo de ajudar na preparação do projeto.
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Levantamento bibliográfico: Fez-se o levantamento bibliográfico das seguintes obras no
decorrer da pesquisa para a compreensão do conceito de trabalho, alienação, consumo:
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofando: iniciação à filosofia. SP: Editora Moderna, 2010.
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. SP: Editora Ática, 2011.
Rover e outros. Metodologia Científica: educação a distância. SC: Editora Unoesc, 2006.
PELLEGRINI, Tânia. Palavra e Arte: 2º grau. SP: Editora Atual, 1996.
GUALANDI, Alberto. Lyotard. SP: Editora Estação Liberdade, 2007.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. RJ: DP&A, 2001.
A pesquisa foi totalmente literária, e com o propósito de analisar os conceitos, as discussões e as análises feitas pelos autores escolhidos e citados anteriormente.

Resultados e Discussão
Pós-Modernismo: uma definição
O Pós-Modernismo é o mais recente movimento cultural e artístico do mundo ocidental.
Pós-modernismo é o nome aplicado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas
sociedades avançadas desde 1950, quando, por convenção, se encerra o modernismo
(1900-1950), principalmente nos países avançados. Nas palavras de Carol Stabile estamos cercados pela mídia e pelo fim da realidade, onde só sabemos que não podemos
compreender como chegamos até lá.
Sejam bem-vindos ao pós-modernismo: ao mundo do espetáculo da mídia, do sumiço da
realidade, do fim da história, da morte do marxismo e de um grande número de outras
alegações deste milênio [...] A sociedade aproximou-se da beira do mundo agora nivelado, alegam os pós-modernistas, e a única coisa que conseguimos saber com certeza
éque não podemos compreender o que nos levou para lá ou o que existe abaixo de nós,
no abismo ( STABILE, 1999, p. 146)
Na visão do ficcionista, poeta e ensaísta paranaense, Jair Ferreira dos Santos5 a pós-modernidade consiste num ecletismo exarcebado, onde se incorpora todos os estilos passados, onde se acaba com vários princípios, como ele próprio descreve, onde optamos
pela imagem ao objeto, a cópia ao original, o simulacro ao real.
Por ora, contentemo-nos com saber que o pós contém um des — um princípio esvaziador, diluidor. O pós-modernismo desenche, desfaz princípios, regras, valores, práticas,
realidades. A desreferencialização do real e a des-substancialização do sujeito, motivadas pela saturação do cotidiano pelos signos, foram os primeiros exemplos. Muitos
outros virão. (SANTOS, 1986, p. 18)
Apesar do fim de grandes princípios que vigoraram no modernismo não ocorre o fim o de
tudo, pois “o pós-modernismo é um fantasma que passeia por castelos modernos” (Santos,
1986 p. 18), ou seja, existem muitas ambiguidades entre modernismo e pós-modernismo.
TématicasCidadania e Pós-Modernidade

A nova cidadania está se consolidando cada vez mais devido à “profundos desenvolvimentos e transformações que estão acontecendo no campo político tecnológico, na produção
econômica, na cultura, nas formas de sociabilidade, na vida política e na vida cotidiana”
fazendo com que o Estado tenha dificuldade em solucionar problemas e situações que se
modificam muito rapidamente demandando maior atenção para problemas macros, de
modo que as questões mais particulares sejam tratadas mais próximas os indivíduos.
Sendo assim podemos analisar que a nova cidadania está inteiramente ligada aos novos movimentos sociais comandados por inúmeros agentes, devido há tantas questões
particulares. Isto é o que a torna mais sem fronteira e mais participativa, possibilitando
aos indivíduos tomarem parte essencial ao seu processo de desenvolvimento. Sendo
ampliadas pelo reconhecimento da nova cidadania atrelada as novas tecnologias de
comunicação e informação como cita Holgonsi Soares
Sob esta ótica a nova cidadania é gerada pela interatividade (no ciberespaço tempo todas
as autoridades e “auras” são postas em xeque), pela garantia de expressão para todos e
pela transcendência virtual dos aspectos territoriais e culturais locais (SIQUEIRA, 2002)
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Com os vários conceitos que emergiram com a pós-modernidade, quero compartilhar
aqui o da nova cidadania, onde a livre iniciativa dos cidadãos é ponto constitutivo por
impecabilidade, dessa nova cidadania.
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Como outros conceitos, a cidadania na pós-modernidade não tem um significado plenamente fechados, pois estes são reestabelecidos nas “especificidades dos contextos e
de cada luta política” (A.Heller). Assim “A nova cidadania não se esgota mais no direito
de voto e a outros direitos formais garantidos por via externa” ela avança beneficiando
aqueles que estavam excluídos através das novas tecnologias de comunicação e informação, “podendo reconhecer que a nova cidadania se trata de uma cidadania ampliada”.

Conclusão
O pós-modernismo é a continuidade, aprofundamento e intensificação de muitos traços
modernos com a adição novas tecnologias de comunicação e informação que leva-nos a
uma saturação de informações e essa pode ser também, chamadas de pós-industrial, um
período cheio de avalanches de inovações arquitetônicas, artísticas, sociais, literárias e
tecnológicas, onde o universo virtual passou a ter uma constante e crescente influência
para com a população. Em razão disso, foi possível perceber que a economia mundial
passou a ser controlado pela informação em tempo real, o consumismo mostrou sua
face dominadora e o ser humano acaba como produto das massas, ou seja, o mundo
pós-moderno produz um sujeito homogeneizado. Foi analisado que no pós-modernismo há uma considerável falta de crença nos ideias que a modernidade nos passava
como na ciência, onde tudo parece ser relativo e nada parece preciso.
Podemos também perceber que o pós-modernismo não é um movimento uniforme e
que nele ocorre uma mistura de tendências o que lhe caracteriza como ecletista e também que nele se conserva muito dos traços modernos como é caso individualismo que
já havia na modernidade e só foi intensificado na pós-modernidade que é o chamado
individualismo narcisista.
O relatório analisou a pós-modernidade com base na compreensão de temas como cidadania, tolerância e diversidade cultural a partir de uma discussão conceitual e histórica
de pós-modernidade o que permitiu desmistificar preconceitos, contribuindo para uma
sociedade que acima de tudo respeite as diferenças.
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Resumo
Esta pesquisa teve como objetivo investigar o estado nutricional e avaliar o risco coronariano dos servidores do IFMA – Campus Timon através do cálculo do IMC e da obtenção
do indicador relação cintura-quadril (RCQ). Trata-se de um estudo trasnsversal, descritivo, de caráter quantitativo. A amostra foi composta por servidores de ambos os sexos
do IFMA Campus Timon. Para a coleta das variáveis antropométricas peso e estatura,
foram utilizadas balança digital e estadiômetro e para a obtenção das medidas dos perímetros da cintura e quadril foi utilizada trena metálica, valendo-se de técnicas padrões
validadas para as aferições. Quanto aos valores da pressão arterial, foram utilizadas
normas padronizadas para mensuração. Os dados foram registrados em fichas-padrão
para análise e cálculo do IMC e estabelecimento do índice de RCQ. O grupo feminino
apresentou maior prevalência de fatores risco de doenças crônico degenerativas que os
homens, sendo que a maior prevalência foi para a RCQ e CA. A antropometria pode ser
usada como ferramenta para identificação da gordura corporal em adultos, por serem
um método simples, de baixo custo e não invasivo.
Palavras-chave:Adiposidade; Antropometria; Saúde.
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A antropometria vem sendo usada há mais de um século, na avaliação nutricional e física do ser humano, consistindo na avaliação das dimensões físicas e da composição do
corpo humano, sem a necessidade de usar exames laboratoriais, é utilizada na avaliação por ser um método mais acessível e universalmente aplicado por ser de baixo custo,
simples, não invasivo e pela facilidade da execução (ROMANHOLO, 2007).
O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de obesidade e risco coronariano
nos servidores do IFMA – Campus Timon através do cálculo do IMC, relação cinturaquadril, circunferência abdominal e pressão arterial.

Metodologia
Trata-se deum estudo transversal, descritivoe de caráter quantitativo. A amostra foi
composta dos servidores em atividade no IFMA – Campus Timon, incluindo os professores e técnico-administrativos de ambos os sexos.
Para a coleta de variáveis antropométricas peso e altura, foram utilizadas balança di-
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A antropometria é indicada para a vigilância dos fatores de risco para doenças crônicas.
Para a OMS, além do peso e da altura, devem ser medidos os perímetros da cintura e
do quadril, pois o aumento da deposição de gordura abdominal na população fornecer
um indicador sensível dos problemas de saúde pública relacionados com o sobrepeso e
suas consequências (OMS, 2014).
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gital e estadiômetro adulto valendo-se de técnicas padrões validadas para as aferições.
Os dados colhidos foram distribuídos e transferidos para fichas-padrão contendo as
variáveis nome, sexo, idade, peso, altura, circunferências cintura, quadril e abdominal,
pressão arterial, IMC e RCQ. Foi calculado o IMC de cada servidor e verificada a situação
nutricional do mesmo. Foram ainda calculados os perímetros da cintura e do quadril,
com fita métrica. Os dados coletados foram analisados de acordo com a situação: abaixo
do peso, peso normal, sobrepeso e obesidade grau I, grau II e grau III, segundo a OMS.
As medidas da cintura e do quadril foram realizadas com o avaliado na posição ereta,
com o mínimo de roupa possível. Para medir o perímetro da cintura, a fita métrica foi
posicionada na menor curvatura localizada entre as costelas e a crista ilíaca. Para aferição do perímetro do quadril, a fita métrica foi posicionada na área de maior protuberância glútea, paralelamente ao solo, estando o avaliado com os pés unidos, conforme
recomendações de mensuração de medidas antropométricas.
Para a mensuração da pressão arterial foram utilizadas normas padronizadas dos procedimentos para se determinar corretamente o valor da pressão arterial.
Todos os entrevistados receberam anteriormente à entrevista o TLCE (Termo de Livre
Consentimento Esclarecido) para conhecimento e consentimento de participação.

Resultados e Discussão
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Foram avaliados 33 servidores, com faixa etária entre 25 e 39 anos, de ambos os sexos,
sendo19 do sexo masculino e 14 do sexo feminino. Nos homens, encontramos as seguintes médias: peso corporal 88,7 (kg), a estatura de 1,74 (m), gerando uma média de IMC
de 29,1 Kg/m², enquanto que nas mulheres, a médias foram: peso corporal de 65,1 (kg),
estatura 1,48 (m), resultando em um IMC médio de 25,8 Kg/m², conforme descrito na
Tabela 1. Nos dois grupos o resultado das médias de IMC são consideradas sobrepeso
segundo a OMS. Lessa (1998) afirma que o risco de desenvolver diabetes mellitus (DM),
dislipidemia e hipertensão arterial sistêmica (HAS) - condições que favorecem o desenvolvimento das doenças cardiovasculares (DCVs) - mostra-se aumentado nos indivíduos
com sobrepeso quando comparados àqueles com peso normal. Estudos como o de Cercatoet al. (2000) concluíram que a obesidade está claramente associada com um perfil
de risco desfavorável para doença cardiovascular.
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Tabela 1: Índice de Massa Corporal (IMC) dos servidores do IFMA Campus Timon do
sexo masculino e feminino.
Homens (N=19)
Parâmetros
Médias
Desvios

Peso (Kg)
88,7
24,96

Altura (m)
1,74
0,07

IMC (Kg/m²)
29,1
7,51

Mulheres (N=14)
Parâmetros
Médias
Desvios
Fonte: Dados da Pesquisa.

Peso (Kg)
65,1
13,64

Altura (m)
1,59
0,06

IMC
25,8
5,8

Um fato a ser destacado em relação aos achados neste estudoé a prevalência de indivíduos com peso acima do ideal identificada em uma população predominantementejovem, em que mais da metade do grupo encontrava-secom menos de 35 anos por
ocasião da pesquisa. Estudos realizados por Pinheiro et al. (2004) também encontraram
prevalências de sobrepeso e obesidade semelhantes ao desta pesquisa, o que, além de
reforçar os dados apresentados, parece indicar que a prevalência da obesidade no país
continua aumentando.
A classificação do estado nutricional, segundo o IMC, mostrou que no sexo masculino,
47,37% (n=09) encontravam-se, segundo a OMS, com peso ideal, 21,05% (n=04) com sobrepeso, 10,53% (n=2) com obesidade grau I e 15,79% (n=3) com obesidade grau II e
5,26% (n=1) dos servidores com obesidade grau III. Em relação ao sexo feminino, 50%
(n=07) encontravam-se, com peso ideal, 7,14% (n=1) abaixo do peso, 28,58% (n=4) com
sobrepeso, 7,14% (n=1) com obesidade grau I e 7,14% (n=1) com obesidade grau III, conforme demonstrado no gráfico 1.

Gráfico 1: Classificação do estado nutricional dos servidores do IFMA Campus Timon
segundo o cálculo do IMC.

Quanto ao RCQ a média masculina foi de 0,9 cm, considerada ideal pela OMS. Porém, a
média feminina foi de 0,8 cm, medida considerada como risco de morbidades segundo
a OMS, já que a medida de referência para a RCQ é <0,8 cm para mulheres. A RCQ caracteriza a distribuição de gordura corporal. A proporção indicaa quantidade de gordura
na parte superior do corpoem relação à parte inferior, de tal modo que valoresaltos de
RCQ determinam um padrão de obesidadeandróide ou padrão masculino – que implica
em umgrande risco para doenças como o diabetes mellitustipo 2. Por sua vez, valores
baixos de RCQ revelam umpadrão ginóide ou feminino de obesidade, no qual háuma
maior proporção de gordura localizada na parteinferior do corpo.Estudos têm demonstrado que a localização dagordura abdominal medida pela RCQ é muito maispreditiva
para doença cardiovascular e diabetes do queo IMC (AFONSO; SICHIERI, 2002).
A OMS (2014) confere ao grupo feminino uma maior prevalência de sobrepeso e obesidade em relação ao sexo masculino. Essa mesma tendência é observada para a RCQ. Neste caso, nossos dados corroboram com a literatura, uma vez que as mulheres apresentaram um percentual de obesidade abdominal estatisticamente superior ao dos homens.
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A utilização do IMC como recurso para avaliar obesidade apresenta a limitação de nãodescrever a ampla variação que ocorre na composição corporalde indivíduos, apesar
da larga utilização do índice, motivo pelo qual se recomenda que ouso do IMC deva
ser associado a medidas de distribuiçãode gordura, tais como a relação cintura-quadril
(RCQ) e acircunferência abdominal (CA) como forma de melhor predizer o risco de desenvolvimento de morbidades crônicas (ABESO, 2015).
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A prevalência de hipertensão entre os participantes foi de 33,3%, com um percentual
significativamente superior de hipertensos do sexo masculino, sendo verificado, que
42% apresentaram pressão elevada, enquanto que no grupo feminino foi observada
a prevalência de 21,42% de hipertensão. Os resultados obtidos evidênciam relatos na
literatura, que mostram que a hipertensão é mais prevalente no sexo masculino até
aproximadamente 45 anos, quando então esta situação se inverte (LESSA, 1998).
Esses resultados podem estar associados à inatividade física e uma alimentação inadequada, já que os servidores técnico-administrativos trabalham oito horas por dia, fazendo suas refeições muitas vezes de forma inadequada, chegando às vezes, a substituir
a refeição por lanches, já que a escola não dispõe de restaurante. Os professores passam
pela mesma situação, já que a maioria trabalha em regime de dedicação exclusiva, trabalhando dois turnos, o que para muitos é um fator que limita a prática de atividades
físicas regular.

Conclusão
Considerando que os fatores de risco identificados neste estudo, tais como, obesidade, relação cintura-quadril elevada, circunferência abdominal aumentada, etc, estão
intimamente relacionados com padrões comportamentais e, portanto, suscetíveis de
mudanças, torna-se necessária a formulação de programas voltados para a prevenção
de enfermidades crônicas para os trabalhadores em seu ambiente de trabalho, incentivando a adoção de hábitos alimentares saudáveis e a prática da atividade física para a
prevenção ou correção do excesso de peso
Os indicadores antropométricos podem ser usados como ferramenta para identificação da
gordura corporal em adultos, por serem um método simples, de baixo custo e não invasivo.
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SAÚDE VOCAL E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFESSORES
DO MUNICÍPIO E DO IFMA TIMON
Carlene de Souza Bitu¹; João Paulo Farias Lima²; Soraya Sara Viana Castro²;
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Resumo
O cenário do mundo do trabalho nas sociedades hodiernas, com sua gama de inovações
tecnológicas e organizacionais, tem trazido mudanças que alteram sobremaneira as
relações entre os diferentes protagonistas envolvidos nos processos de trabalho, não
só aumentando, mas também fazendo eclodir outros e vários agravos na saúde dos trabalhadores, dentre eles, as disfonias vocais. Os distúrbios da voz e o esforço vocalno
professor produzem ansiedades bastantes óbvias devido aos graves problemas profissionais e econômicos envolvidos. Sendo a voz não só um instrumento de trabalho, mas
um importante elo entre professor/aluno/família/comunidade, o professor acaba enfrentando problemas de saúde em decorrência de suas funções de docência. O professortem uma demanda vocal intensa, muitas vezes associada à competição com ruídos
ambientais, horas de fala ininterruptas e ainda intervalos pouco usados como descanso
vocal. Devido a este fator é de grande importância que este profissional desenvolva
habilidades de comunicação com o objetivo de preservar a voz buscando também seu
melhor desempenho, para que eles não desenvolvam abuso vocal, frente às inúmeras
tarefas que lhes são exigidas no seu cotidiano. O objetivo desse trabalho foi de contribuir para promoção da saúde vocal e prevenção dos agravos relacionados ao uso da
voz dos professores no ambiente escolar proporcionando aos professores orientações
de saúde vocal. A pesquisa foi realiza através da execução de palestras educativas sobre
saúde vocal em duas escolas do Município de Timon, além de outras desenvolvidas em
instituições particulares. Consideramos exitosa a aplicação da pesquisa em relação ao
conhecimento repassado e adquirido pelos professores nas palestras.
Palavras-chave: Voz profissional; Demanda Vocal; Voz do professor.

A voz é um componente essencial e existe nos instantes mais importantes da vida humana. É propagador de nossas emoções e sentimentos e remodela-se incessantemente
conforme a idade, saúde, condições ambientais, situação e contexto de comunicação.
Segundo Rodrigues, Vieira, Behlau (2011), a voz é fundamental na comunicação e interação no relacionamento humano e alguns cuidados devem ser tomados. Beber água,
ter uma alimentação saudável, evitar chocolate e derivado de leite antes do uso constante da voz e manter a postura enquanto fala são algumas das recomendações para
prevenir e diminuir os abusos vocais.
“É inegável que na época atual, vista como a era da informação, a voz assume uma importância enorme na maior parte das funções profissionais e possui riscos ocupacionais
diferenciados segundo cada contexto laboral e cultural”, conforme DRAGONE (2011).
Na profissão docente, a voz é fator relevante para o desempenho profissional e a atuação do professor em sala de aula, especialmente enquanto componente constitutivo da
identidade do professor como trabalhador, do impacto do docente sobre o discente e
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componente do processo ensino-aprendizagem (PENTEADO, 2003; PENTEADO, BICUDO,
2003; GRILLO, 2004).
Com isso, os professores são o grupo profissional que mais refere problemas vocais, e a
revisão de investigações elaboradas com base na análise de séries de casos provenientes de clínicas otorrinolaringológicas ou de terapia da fala também revela que esta é a
profissão mais representada, em elevado risco de disfonia devido aos ambientes físico
e psíquico em que decorre (FREITAS, 2006).
Os professores utilizam na sala de aula a voz forte, para que todos fiquem atentos a sua fala,
o que faz habitualmente com esforço, com locomoção nas articulações de forma exagerada,
com tendência à tensão. Esta não é a melhor conduta vocal para a atuação profissional.
Tendo como foco:
contribuir para as reflexões propostas de ações voltadas para a promoção da saúde do
trabalhador professor, é preciso melhor compreender as maneiras pelas quais a sociedade, por meio das relações de trabalho, cultura e qualidade de vida, influencia o processo saúde-doença-cuidado de professores (PENTEADO, 2007).
O professor tem uma demanda vocal intensa, muitas vezes associada à competição com
ruídos ambientais, horas de fala ininterruptas e ainda intervalos pouco usados como
descanso vocal. Devido a este fator é de grande importância que este profissional desenvolva habilidades de comunicação com o objetivo de preservar a voz buscando também
seu melhor desempenho, para que eles não desenvolvam uso e abuso vocal, frente às
inúmeras tarefas que lhes são exigidas no seu cotidiano (MOTTA, 2004).
Ensinar é uma ocupação de alto risco para problemas de voz para o professor. Trabalhando em situações ambientais negativas e em salas com acústica desfavorável. Devido
a isso, 50% dos professores chegam a desenvolver algum problema vocal e uma solução
alternativa para esse problema é a participação de programas para a educação vocal
(ALVES, 2009).
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É uma atitude que apresenta predisposição a vários desvios vocais na comunicação,
constituindo o que se denomina de disfonia, que demonstra toda e qualquer dificuldade
ou deformação na emissão vocal que impossibilita a elaboração natural da voz conforme
refere FRIAN (2012).
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A disfonia é qualquer dificuldade de emissão vocal que impeça a produção natural da
voz, podendo se apresentar como sintoma principal ou secundário. As manifestações
podem ser: esforço a emissão, dificuldade de manter a voz, variação na frequência fundamental, habitual ou na intensidade, rouquidão, falta de volume e projeção, da eficiência vocal e pouca resistência ao falar (DRAGONE, BEHLAU, 2010).
Qualquer pessoa precisa cuidar de sua voz, mas o professor deve ter uma preocupação
maior em relação a ela, já que a docência exige o uso contínuo e sistemático do aparelho
fonador. Os distúrbios da voz e o esforço vocal no professor produzem ansiedades bastante óbvias devido aos graves problemas profissionais e econômicos envolvidos. Um
dos aspectos imprescindíveis para a prevenção de problemas vocais e até diminuição
destes assim que percebidos são os hábitos do docente (MARE, 2010).
O tempo de profissão colabora para o aparecimento de problemas crônicos pelo uso
inadequado e contínuo da voz. Ferreira (1999) defende que “[...] a maioria dos professores desconhecem as suas condições de produção vocal provavelmente por falta de

informação no período de formação(nos cursos denominados de magistério, pedagogia
ou licenciatura) e de assessoria na admissão profissional[...].”
Este trabalho teve como objetivo geral contribuir para a saúde vocal e prevenção dos
agravos relacionados ao uso da voz dos professores. Tentamos realiza-lo a partida da
identificação os sintomas apresentados pelos professores do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) – Campus Timon, e do município de Timon ao fazer uso profissional da voz
no ambiente Escolar e proporcionar a eles orientações de saúde vocal.

Metodologia
A proposta do projeto foi realizar uma pesquisa exploratória, porém, devido a vários
problemas na execução do mesmo, realizamos palestras educativas sobre saúde vocal
em Unidades Escolares do Município.

Resultados e Discussão
Realizamos a palestra no dia 16/07/2015 no turno manhã durante a Semana Pedagógica
da Escola, como já referimos. Durante a palestra foi perceptível nos professores o interesse em ouvir sobre o assunto desse projeto, saúde vocal, pois os professores tinham
pouco conhecimento sobre o mesmo, tornando assim a palestra bem didática, uma vez
que os docentes interagiram com os palestrantes, através de perguntas, tirando suas
dúvidas, chegando até mesmo contar relatos vividos em sala de aula.

Estavam presentes 32 professores, sendo que a contribuição na vida profissional deles
foi imensurável, sendo abordados diversos assuntos, como os distúrbios vocais e algumas disfonias que comumente ocorre no ambiente escolar. Alguns se identificavam
com a disfonia e começavam a ficar mais atentos, outros desde o início da palestra já
estavam com seu caderno ou até mesmo uma folha anotando todas as dicas e formas
de prevenção que impedia a voz natural. Após o termino da palestra nos convidaram
para voltarmos em outra oportunidade, para ministrar palestra sobre aquecimento e
desaquecimento vocal.
Segundo, Belhau& Pontes (1995) a “disfonia representa qualquer dificuldade na emissão vocal que impeça a produção natural da voz”.
Belhau& Pontes (1995) caracterizou o quadro das disfonias em três grandes categorias
etiológicas:
a) Disfonia funcional: é uma alteração vocal decorrente do próprio uso da voz, ou seja,
uma desordem do comportamento vocal.
b) Disfoniaorganofuncional: é uma lesão estrutural benigna secundária ao comportamento vocal inadequado ou alterado.
c) Disfonia orgânica: independente do uso vocal, podendo ser causada por diversos processos, com consequência sobre a voz. Podemos citar alterações vocais por carcinoma
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Inicialmente explicamos o objetivo do projeto e a importância da saúde vocal para o
docente. Era notável que os professores, estavam muito interessados na palestra, mesmo porque muitos nunca tinham visto as pregas vocais e não sabiam como ocorria o
processo vocal, ou até mesmo nunca foram ao otorrinolaringologista, nem ao fonoaudiólogo, sendo que alguns deles tinham consciência dos sintomas que estavam sentindo,
mas não procuraram ajuda de especialistas.
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da laringe, doenças neurológicas, inflamações ou infecções agudas relacionadas a gripes, laringites e faringites.
A outra escola que participou da nossa pesquisa foi a Unidade Escolar Nazaré Rodrigues. Nesta escola foi diferente, já que os docentes já foram afastados por problemas
vocais, então eles já haviam procurado um especialista. Na palestra havia 16 professores, sendo que 15 eram mulheres e somente um homem. Foi possível observar que os
professores apresentavam dificuldade na dicção, além de voz nasalizada e, outras professoras tinham quadro de rouquidão.
Nessa escola além das orientações que já foram explanadas na outra instituição de ensino, discutimos algumas questões ambientais que prejudicam o desempenho vocal em
sala de aula, como por exemplo, o barulho do ar condicionado e outros advindos da
área externa à escola, além da acústica da sala que também não favorece o meio necessário para o professor evitar seu desgaste vocal, visto que o docente tem que fazer
esforço, aumentando assim seu tom de voz, para competir com os ruídos presentes no
ambiente escolar. Outro fato é, que as duas escolas ficam localizadas em ruas asfaltadas, favorecendo grande índice de tráfego, aumentando o barulho externo, piorando
assim, principalmente, á primeira escola mencionada aqui, uma vez que é uma rua
onde há passagem de ônibus coletivo e carros de grande porte.
A execução dessa atividade nos garantiu um aprendizado impar, pois percebemos que
o conhecimento foi assimilado e que, a partir, desse momento, os professores das escolas beneficiadas com nossas palestras vão agir de forma diferenciada em sala de aula e
mais que isso, vão ser consciente dos seus problemas e, assim, procurar ajuda especializada, caso venha apresentar alguma alteração vocal.

Conclusão
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A saúde vocal dos professores está condicionada a uma série de fatores que envolvem
desde o ambiente e as condições em que suas atividades são desenvolvidas, às questões da organização dos processos de trabalho, as relações interpessoais estabelecidas,
a presença de uma higiene vocal, hábitos e estilos de vida.
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É nesse contexto que procuramos promover a saúde e prevenção dos agravos vocais
dos professores, buscando compreender o processo saúde-doença dos mesmos sob a
perspectiva de sua relação com o trabalho e com seu instrumento de trabalho, a voz,
para que os mesmos possam perceber as diferentes manifestações dos processos de
adoecimento dentro da sala de aula.
Essa experiência foi por demais exitosa como uma pesquisa de PIBIC, pois proporcionou aos pesquisadores, descobrir que através da mesma , podemos difundir um conhecimento que ainda é do desconhecimento de muitos professores, não só os nossos, mas
também pelo Brasil afora, como é relatado em várias pesquisas.
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Resumo
O presente trabalho analisa os mecanismos de seleção e consumo dos livros didáticos
escritos em torno da disciplina escolar Ciências para as séries finais do Ensino Fundamental destinados a três instituições de ensino de Timon, as Unidades Escolares: Enoque Moura, Desembargador Odilo Costa Filho e José Sarney. Para tanto, foram realizadas entrevistas com docentes e aplicação de questionários com discentes das mesmas.
Através da metodologia aplicada pudemos perceber que o livro didático de Ciências
ainda constitui-se como o principal instrumento mediador de conhecimento utilizado
pelos professores. Porém, existem diversos fatores que dificultam a apropriação deste
material didático em sala de aula, como a quantidade insuficiente distribuída, a fragmentação e complexidade dos conteúdos presentes em algumas obras, dentre outros.
No entanto, não tivemos a pretensão de fornecer críticas a estas obras, tampouco aos
professores. Neste trabalho, o aspecto que merece maior atenção é a necessidade de
possibilitar ao professor participar ativamente da escolha do material didático com o
qual vai trabalhar, pois é, sem dúvida, este profissional da educação quem melhor conhece a vivência em sala de aula, a realidade dos alunos e, sobretudo, as dificuldades
do ato de ensinar.
Palavras-chave: Processo de Seleção de Livro Didático; Professores; Alunos.

O livro didático é um valioso recurso para o acesso à cultura e o desenvolvimento da
Educação. Em muitos lares brasileiros, ele é a primeira literatura, abrindo caminho
para o processo de aprendizado. Ao longo de dois séculos, quando começaram a ser produzidos no Brasil, os livros didáticos passaram por inúmeras transformações, visando
acompanhar as novas dinâmicas em sala de aula e contribuir para uma aprendizagem
significativa. Tais mudanças refletem o avanço e incorporação de novas tecnologias,
metodologias, recursos gráficos e diretrizes governamentais.
Dada a sua relevância, o livro didático constitui um amplo campo de pesquisas, configurando-se nos últimos anos como um importante objeto de discussão. Pesquisadores
acadêmicos vêm se dedicando a investigar diferentes aspectos relativos às coleções didáticas, denunciando suas deficiências e apontando soluções para melhoria de sua qualidade. Podemos destacar, por exemplo, os trabalhos de Núñez (2003),Soares e Souza
(2011),Bandeira (2012), dentre outros.
As investigações sobre livros didáticos revelam-se de grande importância no campo da
Educação. No entanto, uma importante lacuna nos estudos sobre o livro didático diz
respeito aos processos de consumo e apropriação deste material em sala de aula, bem
como a visão de professores e alunos acerca do mesmo.
Visto isso, a presente pesquisa objetivou identificar como ocorrem os processos de seleção e consumo dos livros didáticos de Ciências nos espaços das instituições escolares
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em questão, realizando-se entrevistas com docentes e aplicação de questionários com
discentes das mesmas.

Metodologia
O projeto de pesquisa no qual este trabalho se inseriu compreendeu várias etapas de
investigação: levantamento bibliográfico, leitura e análise dos Guias Nacionais do Livro
Didático para a disciplina escolar Ciências dos anos de 2011 e 2014, realização de entrevistas semiestruturadas com professores e aplicação de questionários com alunos.
Em consonância com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de 12
de dezembro de 2012 e Norma Operacional - CNS 001/2013, o projeto para a concretização deste trabalho foi submetido ao Conselho de Ética em Pesquisa – CEP, estando
seu Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) registrado sob o número
47446114.9.0000.5084.
Inicialmente realizou-se o levantamento bibliográfico no intuito de encontrar trabalhos que pudessem respaldar nosso objeto de estudo.Logo em seguida, aprofundou-se a
metodologia nos espaços das instituições escolares tomadas como locus da pesquisa, as
Unidades Escolares: Enoque Moura, Desembargador Odilo Costa Filho e José Sarney. Estas escolas foram selecionadas por atenderem aos seguintes critérios: (1) Ser instituição
da rede pública municipal de ensino; (2) ofertar as séries finais do ensino fundamental
e (3) atender a mais de 300 alunos por ano letivo.
Realizou-se três entrevistas semiestruturadas com docentes de Ciências do Ensino Fundamental, um de cada instituição pesquisada. Além disso, foram aplicados questionários de respostas fechadas a 30 alunos, 10 de cada instituição pesquisada, todos cursando o 9º ano, selecionados através de sorteio.

Resultados e Discussão
As entrevistas, juntamente com os questionários foram os elementos tomados como
fontes principais deste trabalho.
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Acerca da concepção sobre o livro didático de Ciências, observou-se um certo consenso
entre as entrevistadas, sendo possível perceber que o mesmo constitui-se como um suporte para os conhecimentos que precisam ser transmitidos, representando uma ferramenta fundamental no dia-a-dia em sala de aula.
Com relação a este aspecto, Bandeira (2012, p.2) afirma,
O livro didático, tal qual é concebido e utilizado em nosso modelo de escolarização, é
indiscutivelmente o instrumento pedagógico de uso fundamental em sala de aula, exercendo grande influência no meio escolar, contribuindo para a eficiência e eficácia no
processo de ensino e de aprendizagem.
Indagadas sobre o Programa Nacional do Livro Didático, todas as professoras afirmaram conhecê-lo, porém que o mesmo não é utilizado de fato para a escolha do livro.
Uma das professoras relata inclusive que na escola em que leciona não foram entregues
livros suficientes, tampouco os mesmos puderam ser escolhidos.

Percebemos com isso, que o envolvimento dos professores na escolha dos livros, no caso
das escolas pesquisadas, não se concretiza de fato. Em nossa concepção, o professor deveria ser o principal agente nesse processo de escolha, Ele deve “estar capacitado para avaliar as possibilidades e limitações dos livros recomendados pelo MEC, pois o livro deve
ser uma, dentre outras ferramentas para o ensino de Ciências”. (NÚÑEZ et al 2003, p. 3)
Sobrea frequência de utilização do livro didático em sala de aula, os resultados obtidos
com as professoras foram os seguintes:
Quadro 1: Frequência de utilização do livro didático de Ciências.
PROFESSORA
A
B
C

SEMPRE
X
X

RARAMENTE

NUNCA

X

Fonte: Dados da pesquisa.

Com relação à qualidade dos livros didáticos, foram apresentados os seguintes aspectos positivos: presença de muitas imagens, possibilidade de realização de experiências
científicas e propostas de aulas práticas. Aspectos negativos: fragmentação do conhecimento, abordagem insuficiente dos assuntos mais difíceis e grande complexidade dos
conteúdos se aplicados à realidade dos alunos.
De acordo com Soares e Souza (2011, p. 6)
Nos dias de hoje,a imagem tem sido mais valorizada nos livros didáticos e seu papel é
visto como menos decorativo e mais ilustrativo, no sentido de apoiar e complementar
o conteúdo textual. A relação entre imagem e texto, formas, cores, enfim toda comunicação visual do impresso, necessita ser observada, especialmente em relação à sua
capacidade mediadora.
Através da aplicação de 30 questionários com alunos foram obtidos dados acerca da qualidade dos livros didáticos. As escolas foram identificadas da seguinte forma: U. E. Enoque Moura - EM; U. E. Desembargador Odilo Costa Filho - OCF e U. E. José Sarney - JS.

Gráfico 1: Qualidade do livro didático de Ciências segundo os alunos.
Fonte: Dados da pesquisa.
Abordamos em seguida a opinião dos alunos sobre materiais complementares possivelmente utilizados nas aulas de Ciências.Os materiais apontados como os mais utilizados
foram vídeos e filmes. Sobre estes recursos, Lepienski e Pinho (2004, p. 8) afirmam,
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equipamentos audiovisuais são talvez um dos recursos didáticos mais utilizados depois
da aula expositiva e há consenso de que são aliados importantes para facilitar a aprendizagem, tornando o processo educativo mais atraente e dinâmico.
Utilizar recursos didáticos no processo de ensino-aprendizagem é de grande importância para que o aluno assimile o conteúdo trabalhado, sobretudo, no ensino fundamental, em que se há a necessidade por parte do professor de suprir as deficiências existentes em algumas coleções didáticas.

Conclusão
Diante do exposto acima, pudemos perceber que o livro didático de Ciências ainda
constitui-se como o principal instrumento mediador de conhecimento para os professores. Porém, existem diversos fatores que dificultam a apropriação deste material didático em sala de aula, como a quantidade insuficiente distribuída, a fragmentação e
complexidade dos conteúdos presentes em algumas obras, dentre outros. Deste modo,
pudemos verificar que nas instituições pesquisadas os professores tem buscado sanar
estas fragilidades no sistema de escolha e distribuição dos livros através da oferta de
materiais alternativos a seus alunos, como vídeos, filmes e experiências científicas, por
exemplo, construindo um processo de ensino e aprendizagem, no qual tanto o aluno
quanto o professor estão cada vez mais se apropriando de ferramentas inovadoras da
Ciência para a construção do conhecimento.
Por fim, um aspecto que merece bastante atenção é a necessidade de se possibilitar ao
professor participar ativamente da escolha do material didático com o qual vai trabalhar.
Pois é, sem dúvida, este profissional da educação quem melhor conhece a vivência em sala
de aula, a realidade dos alunos e, sobretudo, as grandes dificuldades do ato de ensinar.
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Resumo
Esta pesquisa tem por objetivo fazer uma análise sobre o Transporte público por ônibus
na cidade de Timon - MA. A cidade conta com vários tipos de Transporte urbano, porém
quando se refere a transportes coletivos percebe-se que esta modalidade se restringe
aos ônibus, pois é o transporte público mais utilizado na cidade. Por esse motivo sentiuse a necessidade de analisar esse transporte que possui tanta importância na mesma,
pois sabe-se que o transporte urbano é uma das atividades principais da cidade. Para a
realização deste estudo as fontes utilizadas foram referências bibliográficas que pudessem ajudar na compreensão dos conceitos e do funcionamento do transporte urbano,
documentos referentes a este tipo de transporte e percepção da população em relação
a este serviço.
Palavras-chave: Mobilidade urbana; Serviço de Transporte; Coletivos.

A questão da mobilidade urbana tem cada vez mais se centradoa nas discussões das
cidades contemporâneas. Com o crescimento desordenado das urbes, discutir a mobilidade se tornou vital. Neste sentido, o transporte público se torna um dos componentes
essencial para a efetivação da mobilidade urbana, uma vez que é o meio de transporte
urbano mais utilizado nas cidades brasileiras. Em Timon, uma cidade de aproximadamente 163.342 habitantes com a área da unidade territorial de 1.764.610, tem como o
transporte público mais utilizado o ônibus, porém esse transporte no geral apresenta
muitos problemas. Em “O que é transporte público”, o autor Wright Charles Leslie afirma que o ônibus convencional “é carroceria de má qualidade montada em cima de um
chassi de caminhão. A suspensão dura, os degraus altos, as portas estreitas, e a roleta
mal posicionada são fatores que incomodam os passageiros e dificultam seu acesso e
egresso.” (WRIGHT , 1988, p.36)
Neste sentido, a maioria dos ônibus que atualmente rodam nas cidades brasileiras encontra-se em péssimas condições, e sem dúvida, um dos pontos que se deve levar em
consideração é a idade da frota. Além da idade da frota, deve ser levado em consideração as péssimas condições dos ônibus, a falta de cumprimento de horários, elevadas tarifas, frota insuficiente, etc. Todos estes elementos tornam o transporte público um serviço extremamente insatisfatório para as cidades brasileiras, bem como para a cidade
de Timon, que assim como as grandes cidades, passa também por problemas crônicos
no seu sistema de transporte público por ônibus, o qual esta pesquisa tem por objetivo
discutir e análisar.
Assim, esta pesquisa se propôs a analisar o serviço de transporte urbano por ônibus na
cidade Timon-MA, bucando discutir em linhas gerais os termos contratuais da atual empresa responsável pelo serviço do transporte público, identificar os dados referentes ao
serviço do transporte público desta cidade, tais como a quantidade da frota de ônibus,
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as linhas e os itinerários, os horários. Além destes, buscou-se ainda a qualidade da prestação do serviço de transporte público da cidade e, por fim, identificar a percepção dos
usuários do transporte coletivo sobre a atuação da empresa responsável pelo serviço.

Metodologia
Inicialmente foi feita a pesquisa bibliográfica buscando aprimorar as leituras já iniciadas para a elaboração do projeto. Dessa forma foi possível discutir a questão urbana,
especificamente, o transporte público de forma mais ampla e abrangente.
Em segunda instância, a pesquisa foi desenvolvida na busca de dados referentes ao
transporte público da cidade de Timon. Para tanto, fomos a procura dos dados oficiais
disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Timon, bem como pela Secretaria Municipal de Transporte, porém não tivemos resultados positivos, pois segundo nos informou
o SR. Jeremias Diretor da secretária de transporte de Timon, o serviço de transporte público por ônibus que opera em Timon não tem vínculo com a prefeitura, pois segundo o
mesmo “é uma empresa interestadual”.Logo após fomos a ANTTonde encontrar dados
que foi útil na montagem do diagnóstico deste serviço na, tais como dados contratuais
da empresa que administra o transporte público, a frota de ônibus atual, quantidade e
identificação das linhas de ônibus, número de usuários, entre outros.
Posteriormente, foi formulado um questionário para ser aplicado em forma de entrevista aos passageiros para que se possa identificar e compreender suas percepções sobre o serviço prestado.
Por fim, foi feita a pesquisa de campo a fim de que se possa observar as linhas de ônibus, nas paradas de ônibus, nos próprios veículos, das condições dos veículos, etc.
Após todas estas etapas, foram analisados os dados e cruzados com os questionários e as
observações feitas em campo para compor o diagnóstico a que esta pesquisa se propõe.

Resultados e Discussão
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Participaram da amostragem 30 usuários do transporte público em Timon, sendo 30%
homens e 70% mulheres, com idades diferentes, as faixas etárias de dividem entre menores de 18 anos até os que possuem idades maiores de 60 anos e de diferentes bairros
da cidade.
Dados obtidos
Percepção sobre acessibilidade
Sobre acessibilidade se questinou sobre a facilidade de acesso a diversos bairros da
cidade. Segundo os dados obtidos podemos observar que 43% dos usuários consideram
fácil o acesso a diversos bairros; outros 43% afirmam que não é fácil e 14% afirmam que
o acesso é parcialmente fácil. Estes dados nos levam a compreensão de que os usuários
se sentem bem assistidos com relação aos ônibus terem acesso aos seus bairros.
Pontualidade
Outra questão levantada por esta pesquisa foi a pontualidade dos ônibus, uma vez que
entendemos a responsabilidade deste quesito na vida dos usuários é fundamental já que
diz respeito ao cumprimento de horários em suas atividades cotidianas, como trabalho,

escola, entre outras. Como enfatiza Eloísa Antunes, a pontualidade “é fundamental em
todos os horários, principalmente, nos horários de pico, especialmente, pela manhã,
quando a maioria dos trabalhadores está indo para o serviço” (ANTUNES, 2009, p. 85).
De acordo com os dados coletados, 57% dos usuários do transporte coletivo de Timon
afirma não haver pontualidade por parte dos ônibus, 30% afirma que os ônibus são
parcialmente pontuais. Vale ressaltar que, os entrevistados que categorizaram como
parcialmente pontuais evidenciaram também que nos horários de pico os ônibus, na
maioria das vezes, atrasam mais do que nos demais horários. Assim, de acordo com esta
pesquisa, as inúmeras reclamações com relação à pontualidade dos ônibus que rodam
na cidade de Timon se fundamentam, uma vez que mais da metade consideram que não
existe o cumprimento dos horários estabelecidos. Essa falta de pontualidade pode está
relacionada ao queVasconcellos, Eduardo Alcântara disse, “Historicamente, os Poderes
Públicos postergaram o debate porque priorizaram o transporte individual da maioria,
algo que pode ser constatado nos investimentos vultosos de obras viárias que atendem
o automóvel acima de outras formas de circulação” (VASCONCELLOS,1999). Ou seja,
essa falta de pontualidade pode estar associada a estrutura da cidade que não facorece
os ônibus, essa afirmação pode ser confirmada observando os dados do IBGE, que mostra a quantidade de ônibus pequena perto da quantidade de carros e motocicletas.
Lotação dos ônibus
Os dados obtidos nesse quesitosão preocupantes,demosntrando que 77% dos usuários
afirmaram que os ônibus são lotados e 0% afirmou que os ônibus trafegam pela cidade
com a lotação adequada. Dentre as explicações para tal situação, tem-se a frota insuficiente de ônibus que rodam pela cidade, pois Timon conta com apenas 42 ônibus, além
da impontualidade dos mesmos, como foi colocado no ponto anterior. A falta de ônibus
que suportem a quantidade de usuários que todos os dias se utilizam desta modalidade
de transporte coletivo em Timon, reflete em ônibus lotados e em usuários insatisfeitos
com a prestação do serviço.

Os pontos de ônibus é um quesito importante na questão do transporte público e que
esta pesquisa se preocupou também em analisar. Levando em consideração que os ônibus não são pontuais, o que leva os usuários a passarem um tempo maior nas paradas
à espera da condução, os pontos de ônibus ou mais popularmente conhecidas “as paradas” são elementos cruciais que demonstram a qualidade do transporte público. O ideal
é que as paradas sejam lugares com o máximo de conforto possível, mas o que se vê
pela cidade é bem diferente do ideal. Como se vê nesta fotografia abaixo na qual é uma
parada de ônibus no bairro do Parque Alvorada.

Figura 1: Ponto de ônibus no Parque Alvorada.
Fonte: Elabora pela autora (2015).
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Esta é uma realidade comum na cidade de Timon, onde muitos dos pontos de ônibus
não estão adequados, chegando muito das vezes nem haver indicação com placas que
ali é um local de parada dos ônibus. A fotografia acima dá um indicativo das condições
em que a grande maioria dos pontos se encontra sem nenhuma estrutura: ausência de
cobertura, de bancos, de placas de indicação. Aqui, um usuário do transporte público
aguarda o ônibus sem nenhum conforto, vulnerável ao sol, à chuva entre outros. À
noite, ainda existe um agravante porque além da pouca iluminação das ruas, como as
paradas não são adequados os passageiros ainda ficam vulneráveis a violência urbana,
como assaltos e furtos enquanto esperam seus ônibus.
Segurança em Relação a acidentes
De acordo com os dados obtidos, 57 % dosusuários do transporte público não se sentem
seguros quanto aos acidentes, o que é um caso preocupante, pois se os passageiros não
se sentem seguros significa que algo vem provocando essa insegurança. Alguns ônibus
apresentam estruturas precárias e esse pode ser um dos motivos que levou os passageiros a se sentirem inseguros.Não é difícil encontrar na cidade algum usuário que já
foi deixado no meio do caminho por falhas mecânicas nos ônibus. Além da questão
mecânica, estes veículos rodam pela cidade com portas com defeitos, bancos soltos e
quebrados, sinalizador de parada sem funcionar, sujeiras por todo o veículo e etc. Isso
ocorre porque existem ônibus muito velhos, no documento adquirido através da ANTT
podemos perceber que existem ônibus ativos que foram comprados em 1996, ou seja estão a 19 anos rodando na cidade. Este quadro não pode despertar segurança em quem
todos os dias se depara com a situação caótica do transporte público. Outro indicativo
desta sensação de insegurança por parte dos usuários são as péssimas condições de
algumas ruas que cheias de buracos e sem o devido calçamento deixam os usuários do
transporte coletivo vulneráveis a acidentes.
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Com base nos dados obtidos através da pesquisa podemos perceber que o serviço de
transporte público da cidade se mostrou ineficiente. Esta pesquisa abordou questões
referentes à acessibilidade, pontualidade, condições físicas dos veículos, lotação, limpeza e higiene dos ônibus, adequação e estrutura das paradas, segurança dos veículos e
dos pontos, comportamentos dos funcionários da empresa que presta o serviço. Assim,
tentou-se construir um panorana do serviço de transporte público que pudesse indicar
como a população timonense tem percebido este serviço que é vital para a cidade. Levando em consideração os dados apresentados, chegou-se a conclusão de que o transporte público de Timon não tem conseguido satisfazer os usuários de uma forma geral,
uma vez que a grande maioria dos dados obtidos através da aplicação do questionário
demosntram que os passageiros não se sentem assegurados por um serviço de qualidade. Assim, esperamos que esta pesquisa possa contribuir com as discussões sobre a
questão do serviço de transporte público em Timon, bem como da mobilidade urbana
para que em um futuro próximo os timoneneses possam ter um serviço público de qualidade como todo cidadão merece.
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Resumo
Grande parte dos alunos do Ensino Fundamental da cidade de Zé Doca sentem uma
grande dificuldade de assimilar os conteúdos da disciplina de Ciências, uma vez que
esta estuda, em sua grande parte, os fenômenos da natureza. O uso da metodologia tradicional de ensino e a falta de inovação durante as aulas teóricas dificultam ainda mais
a assimilação e o gosto pelo conhecimento. A partir desse problema surge a importância
de realizar experimentos práticos que possam criar uma ponte de conhecimento entre
o assunto abordado teoricamente e o mundo cotidiano do discente. Utilizar ferramentas
didáticas para a melhor compreensão de conteúdos meramente teóricos pode ser uma
saída para a diminuição da deficiência de aprendizagem que atingem a maioria dos
adolescentes em escolas públicas maranhenses, principalmente da cidade Zé Doca. Este
projeto foi desenvolvido na Escola Municipal Francisco Cavalcante Brito, localizada no
Município de Zé Doca com alunos do 9º ano entre os meses de outubro a dezembro de
2014 e teve como objetivo propor a utilização da garrafa PET (Politereftalato de Etileno)
como principal componente didático e alternativo para a compreensão desses fenômenos, além de instigar nos alunos à conscientização pelo reaproveitamento do lixo, através da atividade seletiva. Durante as práticas pôde-se demostrar os temas relacionados
à: Equilibro Térmico, Convecção Térmica, Princípio de Pascal e Reações Químicas. Os
resultados obtidos mostraram que a maioria dos alunos conseguiram assimilar os conteúdos de forma mais fácil, tornando o processo de ensino aprendizagem bem mais
dinâmico e significativo.
Palavras chave: Fenômenos da natureza; garrafa PET; reaproveitamento.

Durante a vida o homem se relaciona consigo, com outros animais e com a natureza
de um modo geral. Dentre essa teia de relacionamentos algumas disciplinas escolares
envolvem uma importância impar na dinâmica de como ocorrerá a interação do sujeito
com o meio natural (JUNIOR et al., 2011).
Uma dessas disciplinas é a Ciências do ensino fundamental, a qual instrumentalizará o
ser social a melhor compreender os fenômenos químicos e físicos que o cerca (JUNIOR
et al., 2011). Porém, muitos alunos sentem grande dificuldade de assimilar conteúdos
relacionados a esses fenômenos. Segundo Lopes et al., (2013), entre os diversos fatores
que causam este problema, acredita-se que os mais constantes são: conteúdos ministrados sem assimilação com a realidade e a vivência do aluno; dificuldade em pensar
em termos de modelos abstratos e aulas meramente expositivas, com a ausência de
demonstrações relacionadas com o conteúdo teórico ministrado.
As aulas práticas são uma maneira eficiente de ensinar e melhorar o entendimento dos
conteúdos que abrangem fenômenos, facilitando a aprendizagem. Os experimentos facilitam a compreensão da natureza da ciência e dos seus conceitos, auxiliam no desen-
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volvimento de atitudes científicas e no diagnóstico de concepções não científicas. Além
disso, contribuem para despertar o interesse pela ciência. A não utilização de métodos
para auxiliar no ensino-aprendizagem do discente acaba por contribuir para déficits
sobre o conteúdo explanado e questões científicas (MACÊDO et al., 2014).
Além da utilização de materiais alternativos a atividade seletiva como o reaproveitamento de resíduos sólidos, garrafas PET especificamente, podem ser um acervo de enriquecimento pedagógico em aulas práticas, uma vez que os alunos além de assimilarem
melhor conteúdos considerados relativamente difíceis, ainda aprendem a reaproveitar
materiais recicláveis, diminuindo impactos ambientais.
Um dos temas ambientais mais destacados na agenda de discussão sobre o meio ambiente refere-se aos resíduos sólidos, sobretudo nos grandes centros urbanos. Diferentes estudos e publicações científicas têm enfocado variados fenômenos relacionados à
geração, coleta, disposição e reciclagem do lixo urbano (BERTHIER, 2003; PIETERS, 1991
Apud DIAS et al, 2014).
Como se sabe, a degradação do resíduo plástico abandonado é extremamente lenta,
podendo levar décadas ou mesmo séculos (GORNI, 2004 Apud DIAS et al, 2014). Ashby
(2003) explica o motivo desse problema: polímeros são materiais com média ou baixa
reciclabilidade, basicamente porque o custo de sua recuperação geralmente é superior
ao da obtenção da matéria-prima virgem.Por esse motivo, torna-se cada vez mais urgente a necessidade de reutilizar o lixo que consumimos, pois o número de habitantes
nas grandes cidades cresce e, como consequência, surge o aumento do lixo produzido.
Relacionar experimentos práticos com educação ambiental pode ser uma saída para a
conscientização de jovens a buscarem novas alternativas para a ampliação do conhecimento científico e ainda despertá-los para a preservação do meio ambiente, através do
reaproveitamento do lixo.
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A elaboração deste projeto envolve a garrafa PET – como ferramenta fundamental na
elaboração de experimentos – e a atividade seletiva com o reaproveitamento de resíduos sólidos, onde se fará uso desses princípios para a produção de aulas práticas a serem aplicadas em escolas públicas da rede Municipal de Ensino como enriquecimento
do acervo pedagógico, uma vez que observa-se uma carência dos mesmos nesse setor.
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Metodologia
Para o desenvolvimento do projeto realizou-se uma pesquisa bibliográfica para planejamento das experiências na área de ciências que utilizassem a garrafa PET. Em sala,
foi realizada a exposição dos conteúdos relacionados aos experimentos através da compreensão textual e problematização, instigando o senso crítico através do conhecimento
prévio dos alunos.
As atividades desenvolvidas entre os meses de outubro a dezembro de 2014, totalizaram 05 aulas práticas relacionadas ao conteúdo programático do 9º ano do Ensino Fundamental, de acordo com a Tabela 1.
Tabela 1. Aulas práticas realizadas na Escola Cavalcante Brito.
Aula
1

Tema
Aula prática
Apresentação do projeto e aula sobre as
Contorcionismo com o PET
propriedades da garrafa PET

2
3
4

Equilíbrio Térmico
Convecção Térmica
Princípio de Pascal

5

Reações Químicas

O líquido que sobre e desce
A fumaça que desce
O submarino na garrafa
Como apagar a chama de uma
vela sem usar “nada”?

Ao término do projeto, foram aplicados dois questionários, um contendo 10 questões
objetivas, 02 equivalentes a cada assunto e prática abordada em sala de aula e outro
de caráter qualitativo, contendo 04 questões de julgo pessoal sobre a importância da
aplicação do projeto.

Resultados e Discussão
Após o levantamento das respostas dadas através do questionário respondido pelos 19
alunos da turma do 9º ano que acompanharam o desencadear de todo o projeto, obtevese os seguintes resultados para as questões objetivas:

Questões

Porcentual

1º conteúdo

1ª e 2ª

71%

2º conteúdo

3ª e 4ª

65,8%

3º conteúdo

5ª e 6ª

55,2%

4º conteúdo

7ª e 8ª

68,4%

5º conteúdo

9ª e 10ª

34,5%

Conforme mostra na tabela 02, 71% dos discentes assimilaram o primeiro conteúdo
em ligame com a prática “contorcionismo com o PET”, onde se mostrou a grande capacidade termoplástica das garrafas PET. 68,4% entenderam o quarto conteúdo, onde
se verificou através da prática do “submarino na garrafa” a relação inversa e indiretamente proporcional que existe entre as duas variáveis de estado “pressão e volume”.
Além disso, muitos deles ficaram surpresos ao saberem que o mesmo processo ocorre
nos submarinos de verdade, que através de tanques de lastro, recebem e expelem água
para afundar e boiar.
O quinto conteúdo foi o menos assimilado, apenas 34,5% dos discentes entenderam a
prática relacionado ao conteúdo de reações químicas. A prática “como apagar a chama
de uma vela sem usar “nada”?” dispunha da compreensão sobre reagentes e formação
de produtos. Possivelmente, a falta de conteúdos básicos sobre reações e balanceamento
de equações químicas é um dos principais fatores para o não entendimento da prática
abordada. Além do mais, o que apagou a chama da vela foi o CO2 decomposto do ácido
carbônico produzido através da reação entre o vinagre e o bicarbonato de sódio. Muito
provavelmente, a grande quantidade de informações e a nomenclatura dos compostos e
suas respectivas reações geraram confusão para a obtenção do conhecimento desejado.
Sobre a importância da aplicação e sobre o aproveitamento do projeto, obtiveram-se os
seguintes resultados, de acordo com as tabelas a seguir:
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Tabela 03: Importância da execução do projeto.
Respostas
Muito importante
Importância Regular
Irrelevante

Quantidade de alunos

Percentual

18
01
0

94,7%
5,3%
0%

Tabela 04: Rendimento dos conteúdos relacionados às práticas durante o projeto.
Respostas
Sim, sem dificuldade
Sim, a maior parte deles
Não, senti dificuldade

Quantidade de alunos

Percentual

07
09
03

36,8%
47,4%
15,8%

Tabela 05: Importância das aulas ministradas e das práticas realizadas durante o projeto para continuação da jornada escolar.
Respostas
Sim, ajudarão bastante
Não ajudarão muito
Não ajudarão de forma alguma

Quantidade de alunos

Percentual

18
01
0

94,7%
5,3%
0%

Tabela 06: Aceitação dos experimentos realizados em sala de aula durante o projeto.
Respostas
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Gostei razoavelmente
Não gostei
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Quantidade de alunos

Percentual

16
03
0

84,2%
15,8%
0%

Conforme mostra as tabelas 03, 04, 05 e 06, os resultados obtidos foram bastante proveitosos, visto que a maioria dos alunos gostaram das experiências, consideraram-nas
importantes e proveitosas para a continuação de sua jornada escolar e grande parte
deles conseguiram assimilar os conteúdos ministrados durante esse período.

Conclusão
A realização deste projeto possibilitou aos discentes a compreensão e a aquisição de
conhecimento através de novas metodologias, antes desconhecidas ou não valorizadas,
permitindo ainda, a interação entre alunos e monitor, contribuindo ainda mais na formação básica dos discentes do Ensino Fundamental.
Além disso, a coleta seletiva dos resíduos sólidos utilizados nas aulas práticas estimulou os
alunos, de forma consciente e inconsciente o cuidado pela preservação do meio ambiente.
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Resumo
A reflexão sobre as práticas de preservação do meio ambiente está em foco na atualidade, sendo que um dos problemas das áreas urbanas está relacionado à praticidade
das atividades relacionadas à produção industrial, aos serviços e às ações sociais do
homem que geram grandes quantidades de resíduos. Dos vários fatores de degradação
ambiental podemos citar, por exemplo, o lixo, que só passa a ser um problema para a
comunidade quando esse é acumulado em grandes volumes nas residências, e o homem, sem ter conhecimento do que deve ser feito com esses resíduos acaba fazendo o
que for mais fácil para livrar-se desses rejeitos dispensando-os em locais inadequados
formando grandes aglomerados, mais conhecidos como “lixões”. Em Zé Doca – MA, assim como em outros municípios brasileiros, a situação se repete e se torna notória a
ameaça à saúde de habitantes que transitam nas proximidades em que esses rejeitos
são acumulados. Neste trabalho faremos levantamento de dados do nível conhecimento sobre coleta seletiva da comunidade do IFMA Campus Zé Doca com aplicação de
questionário, análise da composição gravimétrica dos resíduos produzidos no Campus
e apresentação de seminários/palestras para a comunidade sobre desenvolvimento sustentável. Espera-se que este trabalho possa inserir na comunidade a importância da
forma mais correta de descartar resíduos sólidos.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Educação Ambiental; Política Nacional de Resíduos
Sólidos; Coleta Seletiva.

Na atualidade, uma das grandes preocupações ambientais está relacionada aos resíduos sólidos gerados pelas atividades humanas. A geração de lixo, ou dos resíduos sólidos como esse termo é referido na literatura técnico-científica, tem proporcionado um
dos agravantes ambientais mais importantes da nossa civilização. Esse problema tem
aumentado nos últimos anos devido a diversos fatores, como o crescimento gradativo e
desordenado da população, a aceleração do processo de ocupação do território urbano
e do aumento dos bens de consumo descartáveis, popularizados pelo aumento da produção industrial. Esses fatores têm levado o homem a produzir grandes quantidades de
resíduos sólidos, muitas vezes sem políticas efetivas que contemplem um gerenciamento adequado na sua destinação final (SISINNO, 1996).
A problemática da geração crescente de resíduos resultantes de sociedades caracterizadas pelo consumo predatório dos recursos naturais tem preocupado a maior parte dos
países por conta dos impactos ambientais negativos gerados. Neste cenário, e considerando as premissas da sustentabilidade, um bom sistema municipal de resíduos sólidos
urbanos deve medir, de alguma forma, a quantidade e a qualidade dos resíduos gerados
pela sua população (POLAZ & TEIXEIRA, 2009).
A disposição inadequada dos resíduos sólidos pode promover a contaminação do solo,
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do ar e das águas superficiais e subterrâneas, além da proliferação de vetores de doenças (OLIVEIRA, 1999). A contaminação do solo pode ocorrer por intermédio da infiltração dos líquidos percolados (chorume) gerados pela passagem da água através dos
resíduos sólidos em processo de decomposição e até mesmo pela simples degradação ou
decomposição dos resíduos.
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 (Besenet al., 2010).
Os resíduos sólidos possuem várias denominações, e naturezas, origens diferenciadas e
diversas composições. A gestão dos vários tipos de resíduos tem responsabilidades definidas em legislações específicas e implica sistemas diferenciados de coleta, tratamento
e disposição final (Jacobi &Besen, 2006).
A Lei nº 12.305/2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), passou a regulamentar especificamente a destinação final dos resíduos no país com o objetivo de proteger
o meio ambiente e a saúde humana, estabelecendo instrumentos de gestão como os
planos de resíduos sólidos e a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras
ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida dos produtos. A gestão de RSU influencia na qualidade de vida da população e se apresenta como um aspecto fundamental para o desenvolvimento urbano
de forma sustentável, representando um ponto de interseção entre a saúde coletiva e a
sustentabilidade ambiental.
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A coleta seletiva tem por objetivo a separação ou pré-separação dos materiais que podem ser recuperados na própria fonte geradora, com acondicionamento diferenciado
para cada material. Para este processo apresentar resultados satisfatórios, toda a comunidade deve estar inserida e participar do processo de separação dos resíduos sólidos
recicláveis (FUZARO & RIBEIRO, 2007).
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Segundo Waite (1995) apud Ribeiro e Besen (2007), entre as vantagens ambientais podemos destacar a redução do uso de matéria-prima virgem e a economia dos recursos
naturais renováveis e não renováveis, a economia de energia no reprocessamento de
materiais, a valorização das matérias-primas secundárias e a redução da disposição de
lixo nos aterros sanitários e dos impactos ambientais decorrentes.

Metodologia
Aplicação dos questionários investigativos
Durante cerca de cinco meses foram aplicados cem questionarios na camunidade do
campus. Esses questionarios foram entrenguesaleotóriamente entre os discente dos
cursos oferecidos pelo campus a saber: análises químicas, biocobustiveis e pronatec, e
também para alguns servidores.
Análise gravimétrica dos resíduos sólidos
Com EPI’s, em diferentes pontos do campus foram coletados amostras dos residuos sólidos
produzidos na instituição. Após a coleta hove a preparação e separação do material coletado. Realizou-se a pesagem do material todo e depois a pesagem das partes segregadas (plástico, papel, vidro, metal e material de procedência orgânica), para a análise gravimétrica.

Resultados e Discussão
Aplicação dos questionários investigativos
Houve a aplicação dos questionários investigativos sobre coleta seletiva no campus.
Após a coleta realizou-se a análise dos dados e construções de gráficos para melhor visualização dos dados obtidos.
Segundo FUZARO & RIBEIRO, 2007 a coleta seletiva tem por objetivo a separação ou préseparação dos materiais que podem ser recuperados na própria fonte geradora, com
acondicionamento diferenciado para cada material.
Na figura 1.1, 90% dos entrevistados responderam que sabem o que é coleta seletiva,
enquanto que o restante, 10%, não sabem.

Figura1.1: Porcentagem de pesssoas que sabem ou não o que é coleta seletiva.
A reciclagem do lixo tem papel fundamental na preservação do meio ambiente, diminuindo a extração de recursos naturais; devolvendo para a terra uma parte de seus
produtos, com a compostagem; e reduz o acúmulo de resíduos nas áreas urbanas, com
o reaproveitamento de vidro, papel, papelão, plástico etc.

Segundo os dados da figura 1.2, cerca de 83% da comunidade do campus saberiam separar corretamente o lixo para a reciclagem, enquanto que os 17% restantes disseram
que não.

Figura 1.2: Porcentagem de pesssoas que saberiam ou não separar corretamente o lixo
para reciclagem.
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Para RODRIGUES, 1997, reciclar significa transformar os restos descartados pelas residências, fábricas, lojas e escritórios em matéria-prima para a fabricação de outros produtos. Não importa se o papel está rasgado, a lata amassada ou a garrafa quebrada. Ao
final, tudo vai ser dissolvido e preparado para compor novos objetos e embalagens. A
matéria orgânica também pode ser reciclada, no qual sobras de comida, dentre outros
resíduos orgânicos, sofrem ação dos micróbios, formando adubo para o solo.
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Análise gravimétrica dos resíduos sólidos
O lixo escolar se origina das atividades desenvolvidas na escola, e o seu destino, quando
possível, deve ser a reciclagem. O que não for possível reciclar deve ser destinado aos
aterros sanitários que a prefeitura da cidade reserva exclusivamente para isso
Houve a realização da análise gravimetrica dos residuossolidos produzidos pela comunidade do campus. Com os dados coletados e analisados houve a elaboração do grafico
de pizza apresentado na figura 2.0.

Figura 1.3: porcentragem da composição gravimétrica dos resíduos sólidos do IFMA
campus Zé Doca.
Pela análise da figura 1.3, podemos observar que quase metade, 47%, dos resíduos sólidos gerados no campus são papeis. Em relação aos outros materias temos a seguinte
porcentagem: 21% são plástico,garrafasPET’s principalmente; 15% são metais, latinhas
de refrigerantes principalmente, 13% são material orgânico como restos de alimentos
(bolos, pasteis, pizzas, tortas etc.) e apenas 4% são vidros.
Esses ressultados mostram que na escola há uma grande quantidade de folhas de papel, plastico e outros lixos como o orgânico por causa das cantinas, com o lixo orgânico nós podemos
fazer um grande numero de adubo para as plantas, por isso é um lixo muito importante.
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Conclusão
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Os resíduos gerados por aglomerações urbanas, processos produtivos e mesmo em estações de tratamento de esgoto são um grande problema, tanto pela quantidade quanto
pela toxicidade de tais rejeitos. A solução para tal questão não depende apenas de atitudes governamentais ou decisões de empresas; deve ser fruto também do empenho de
cada cidadão, que tem o poder de recusar produtos potencialmente impactantes, participar de organizações não governamentais ou simplesmente segregar resíduos dentro
de casa, facilitando assim processos de reciclagem. O conhecimento da questão do lixo
é a única maneira de se iniciar um ciclo de decisões e atitudes que possam resultar em
uma efetiva melhoria de nossa qualidade ambiental e de vida.
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Resumo
Este projeto trata dos trabalhos de caracterização tecnológica das principais fibras vegetais localizadas na região do Alto Turi, mais precisamente no município de Zé Doca.
As fibras foram coletadas na região da pesquisa, no estado do Maranhão.
As palmeiras selecionadas para o estudo são: o babaçu, o buriti e o tucum, todas essas espécies já tem seu potencial econômico conhecido, já que a muito servem os seus
subprodutos para os domicílios da população mais humilde do estado. A escolha das
palmeiras para este trabalho observa o ecossistema da região do Alto Turi, caracterizado
pela vegetação pré-amazônica, devido a proximidade com as divisas do estado do Pará.
Palavras-chave: Fibras - artesanato-melhoramento - produto.

Introdução
A família das palmeiras compreende um pouco mais de 200 gêneros e 2800 espécies de
acordo com Kahn (1997), distribuída pelo mundo todo. Henderson, Galeano e Berbal
(1995), afirmaram que são, aproximadamente, 200 gêneros e apenas 1500 espécies de
palmeiras em todo o mundo, e que destas, 67 gêneros e 550 espécies ocorrem naturalmente nas Américas.

Kahn (1997) comenta que, da mesma forma que outras regiões do mundo, as palmeiras
da Amazônia precisam ser mais bem exploradas e que o uso e consumo dos produtos oriundos destas palmeiras pelas populações nativas mostra o grande potencial que
existe dessas matérias-primas no aparecimento de vários produtos industrializados,
principalmente, na área de alimentos.
A partir desses dados que apresentam a importância das palmeiras, apresentaremos neste projeto, como as mesmas tem sido utilizadas como segmento de geração de renda na
região do Alto Turi, ainda quanto a sua aplicação em produtos do segmento Moda Casa e
produtos do universo do Vestuário, e se ha possibilidade de seu uso de forma industrial.

Metodologia
A metodologia utilizada nesta pesquisa foi fundamentada nas idéias do Materialismo
Histórico Dialético e para a realização da mesma utilizou-se o método dialético. Primeiramente foram observados os fatos, os acontecimentos e num segundo momento estes
dados foram organizados para a sistematização da pesquisa.
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Dividem a ocorrência das palmeiras em sete regiões nas Américas, e a região Amazônica é a mais extensa de todas, com aproximadamente 6,5 milhões de quilômetros
quadrados, que inclui toda a floresta da bacia amazônica e Orinoco, como também as
Guianas. Henderson (1994) estimou que 34 gêneros e 189 espécies e variedades ocorrem nessa região.
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De acordo com Neves (2013) destaca-se a obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo. Nesse tipo de pesquisa é frequente que o pesquisador procure entender os fenômenos segundo a perspectiva dos participantes da situação estudada e a partir daí, situe sua interpretação dos
fenômenos estudados.

Resultados e Discussão
Para uma análise mais perceptiva de como estes aspectos refletem no cotidiano escolar,
às estruturamos em etapas:
Levantamento bibliográfico e realização de leituras recomendadas pela orientadora e
posteriormente debatidas.
Coleta de dados (mapear a produção de artesanato com fibras vegetais e seus pontos de
venda), na cidade de Zé Doca/MA e regiões circunvizinhas e visita ao principal ponto de
venda de produtos de fibras vegetais do município.

Figura 1: Mercado Municipal de Zé Doca.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Fonte: Arquivo pessoal Profª Renata Vasconcelos.
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Após a conclusão da segunda etapa, visitamos alguns artesãos da cidade de Zé Doca e
também de cidades circunvizinhas, outra constatação feita, foi o grau de escolaridade
dos artesãos. Todos eram analfabetos, e sabiam apenas assinar o nome, não tinham
interesse em ir para a escola, pois tinham tido experiências educacionais negativas,
descartando as possibilidades de ainda serem alfabetizados, embora reconheçam que
a escola é importante e que sua formação escolar é necessária e faz falta no cotidiano.

Figura 2: Sr. José confeccionando artesanato com fibra.
Fonte: Arquivo pessoal Lucas Oliveira.

Conclusão
A pesquisa não se encerra nessa etapa, tendo em vista que a caracterização tecnológica
não foi uma etapa finalizada. Este estudo foi eficiente no que se refere ao levantamento
dos materiais bibliográficos sobre a temática, no mapeamento da produção artesanal
com fibras vegetais e seus pontos de venda.
Essa pesquisa não pretende se encerrar nessa etapa, mas continuará os trabalhos com os
artesãos da região do alto Turi, para que possamos capacitá-los e junto com eles desenvolver produtos para os segmentos de moda casa e vestuário. Pois constatamos a abrangência e a procura desse produto na região da cidade de Zé Doca e cidades circunvizinhas.
Portanto essa pesquisa não se finda aqui, continuaremos investigando os processos já
citados em busca de melhorias para os artesãos e os produtos artesanais.
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RESUMO
Foi possível determinar uma nova rota de purificação de glicerina loira proveniente de
biodiesel, baseando-se no coeficiente do produto da solubilidade dos sais em glicerina e
em solução água/glicerina. Além de oportunizar a utilização do carvão de coco babaçu,
que é altamente poroso em virtude da densidade da madeira e liberação de gases no
processo de queima, o qual é absorvente de impurezas para glicerina na granulométrica testada.
Palavras-chave: Glicerina; Qualidade; Refino.

INTRODUÇÃO

Na produção do biodiesel são gerados resíduos e coprodutos que devem ser aproveitados, de forma que toda a cadeia de produção do biodiesel seja sustentável e economicamente viável. Os principais resíduos sólidos são a torta ou farelo gerados pelo processo
de prensagem dos grãos para a extração do óleo vegetal, e a glicerina ou glicerol, produzida no processo de fabricação do biodiesel por transesterificação. Diversas formas de
aproveitamento desses resíduos têm sido utilizadas para diminuir o impacto ambiental que eles poderiam causar caso fossem descartados diretamente no meio ambiente,
além de agregar valor econômico à cadeia de produção do biodiesel (MOTA, 2012).
A glicerina pode ser empregada em vários ramos da indústria. Sua maior aplicação reside em indústrias de medicamentos, produtos de higiene bucal e indústrias de cosméticos. No setor alimentício, desempenha o papel de umectante na fabricação de balas,
refrigerantes e doces. Nas indústrias farmacêuticas destaca-se na aplicação de xaropes,
pomadas, composição de cápsulas, antibióticos, etc. Em indústrias de cosméticos, o glicerol tem a função de emoliente e umectante em cremes hidratantes, pastas de dente,
desodorantes e maquiagem.
Nas diversas aplicações da glicerina a pureza é de fundamental importância nos processos de síntese de remédios, alimentos e resinas. Seu grau de pureza ideal reside na
faixa entre 80 a 95% e, em torno 99,5%, no caso da chamada glicerina técnica aplicada
na indústria farmacêutica (SALVADOR, et. al. 2008).
O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de biodiesel do mundo. Sua pro-
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Glicerol ou glicerina é uma substância orgânica, pertencente à função álcool, especificamente um triol que se apresenta naturalmente no estado líquido, com sabor adocicado,
viscoso, incolor, inodoro e higroscópico. De acordo com a União Internacional de Química Pura Química e Aplicada (IUPAC), seu nome oficial é 1, 2, 3-propanotiol(Santos et.
Al. 2013).
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dução foi estimulada com a criação do Programa Brasileiro de Produção e uso de Biodiesel (PNPB) em 2004. Por outro lado, a Lei 11.097, de 13 de janeiro de 2005, obrigatoriamente estabeleceu a incorporação de 2% (B2) em volume de biodiesel ao óleo diesel
de origem fóssil em todo o território brasileiro, a partir de 2008 (PINHEIRO, et. Al. 2010).
Em função da criação da lei 11.097, de 13/01/2005 e outros incentivos governamentais
a produção de biodiesel. Houve grande aumento da produção de glicerina, que em virtude de sua purificação ser um processo caro, vem desestimulando a produção de biodiesel. Assim a pesquisa teve por objetivo elevar o grau de pureza e agregar valor à
glicerina bruta oriunda do processo de transesterificação de óleos vegetais.

MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia seguido é mostrada no smartart1, onde observa-se que o ponto principal
onde obteve-se inovação ocorreu na etapa 2 , por meio da desidratação da amostra e na
utilização de carvão de coco babaçu para realizar a purificação.
1 etapa: Uma solução de H3PO4 é adicionada à glicerina bruta e em seguida agitada para
completar a homogeneização que resulta na transformação dos produtos saponificados
em ácidos graxos livres e consequente separação da mistura em três fases distintas assim distribuídas: a) fosfato de sódio (ou fosfato de potássio dependente do catalisador
usado) no fundo; b) mistura glicerina e (m)etanol no meio e c) ácidos graxos livres no
topo (PERA, et. al 2008).
2 etapa: A glicerina neutralizada é separada, desidratada em estufa a 105 °C e após 24 h
foi filtrada em carvão ativado e carvão de coco babaçu.
3 etapa: A amostra foi lavada com eter de petróleo e redesidratada por 4 horas.
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4 etapa: A amostra é refiltrada nos adsorventes supracitados com auxilio de uma bomba de vacuo.
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SMARTART 1: esquema de purificação da glicerina loira proveniente do biodiesel

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A glicerina apresentou os indicadores de qualidade de conforme a tabela 1 para amostra filtradas em carvão de coco babaçu . Na tabela2 para estão presentes as amostras
filtradas em carvão ativado. Em comparação, pode-se evidenciar que são necessários
maiores estudos sobre a eficiência do carvão de coco babaçu como adsorvente, em vista
que o carvão ativado convencional mostrou-se mais eficiente. Entretanto, destaca-se
que a desumificação da glicerina foi o passo que tornou possível a obtenção deum produto de melhor qualidade.
TABELA 1: esquema de purificação da glicerina loira proveniente do biodiesel.
Indicadores de
qualidade

Amostras de
glicerina bruta

Amostra de
glicerina após
neutralização

Amostras de glicerina
após filtração em carvão
“ativado” (coco babaçu)

Turbidez (NTU)

30

25

15

Densidade (g/cm3)

1,6

1,35

1,30

14500

82000

84200

Condutividade elétrica
(µS/m)

A presente rota apresenta como fator de vantagem em relação a destilação, menor
quantidade de energia necessária para realizar a purificação. Em vista que o calor necessário para evaporar 1 g de glicerina é >> que o calor necessário para evaporar o
mesmo quantitativo de água. Quanto a pureza as duas são bem próximas e para a nova
rota empregada a uma grande diminuição da probabilidade de poliagroleína no processo de aquecimento, em vista que a temperatura necessária, 105° C é bem menor que a
necessária para obtenção da destilação. A geração de resíduo sólido (carvão/impurezas)
é pouco e, o mesmo pode ser reaproveitado de modo sustentável na produção de fertilizantes ou reutilizado, na condição de adsorvato novamente após tratamento.

Parâmetros de qualidade
Condutividade elétrica (S)

Glicerina bruta

Glicerina após
neutralização e
desumificação

Glicerina após
carvão ativado e
lavagem com éter

145

82,1

83,2

Densidade (g/cm3)

1,6

1,31

1,28

Turbidez (NTU)

30

25,4

12,54

A geração de resíduo sólido (carvão/impurezas) é pouco e, o mesmo pode ser reaproveitado de modo sustentável na produção de fertilizantes ou reutilizado, na condição de
adsorvato novamente após tratamento.
O processo de desidratação pode levar a uma pequena perda de material se não for
devidamente conduzido. A viscosidade elevada da glicerina pode representar um fator
de gastos em filtrações, uma vez que é necessária a utilização de bomba de vácuo para
acelerar o processo, é aconselhável a exploração da precipitação dos sais com abaixamento da temperatura.
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TABELA 2: esquema de purificação da glicerina loira proveniente do biodiesel.
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CONCLUSÃO
A pesquisa permitiu o estabelecimento de uma nova rota de purificação de glicerina
proveniente de biodiesel, por meio da exploração do coeficiente do produto de solubilidade da glicerina e de sua imiscibilidade com éter de petróleo, que é miscível com
impurezas presentes na mesma. Entretanto, faz-se necessário estudos sobre a utilização
do carvão de coco babaçu em substituição ao carvão ativado, além do estabelecimento
dos quantitativos perda de glicerina durante o processo.
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Os sorvetes são basicamente produtos elaborados com leite e ou derivados lácteos e
ou outras matérias-primas alimentares e nos quais os teores de gordura e ou proteína
são total ou parcialmente de origem não láctea, podendo ser adicionados de outros ingredientes alimentares. O leite utilizado no preparo desse alimento pode ser fonte de
contaminação cruzada para os produtos lácteos processados. O controle microbiológico
de sorvetes é de extrema importância e por não sofrer qualquer processo de cocção ou
esterilização após seu preparo final, como acontece com outros alimentos, pode se tornar num veículo de disseminação de microorganismos patogênicos, e, por conseguinte,
toxinfecções. Com isso, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica de sorvetes produzidos e comercializados em estabelecimentos situados
no município de Zé Doca, MA. Para tanto, foram coletadas 25 amostras de sorvetes, as
mesmas foram adquiridas em cinco estabelecimentos do município supracitado. Em
cada amostra adquirida foi realizada analise do número mais provável de coliformes
a 45 ºC, contagem de fungos e quantificação de Escherichia coli e Staphylococcus aureus, todas as amostras foram realizadas em duplicata. Os resultados obtidos de forma
relevante na pesquisa foram expressos em tabela informativa com o valor logaritmo
mediano de cada amostra. Com valoração acima do permitido pela legislação vigente
concluiu-se que tal alimento caracteriza um risco potencial à saúde do consumidor.
Palavras-chave: Alimento Seguro; Análise; Contaminação.

Introdução
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define gelados comestíveis como
produtos alimentícios obtidos a partir de uma emulsão de gorduras e proteínas, com ou
sem a adição de outras substâncias, ou de uma mistura de água, açúcares e outros ingredientes que tenham sido submetidas ao congelamento, em condições que garantam
a conservação do produto no estado congelado ou parcialmente congelado, durante o
armazenamento, o transporte e a comercialização (BRASIL 2005).
A contaminação microbiana desse tipo de alimento assume grande importância para
a saúde dos consumidores, pelo risco de causar Doenças Transmitidas por Alimentos
(DTAs) (OLIVEIRA et al., 2012). O controle microbiológico dos sorvetes é de grande importância e por não sofrer qualquer processo de esterilização após o produto finalizado,
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como acontece com outros alimentos, pode se tornar num veículo de disseminação de
microorganismos patogênicos, e, por conseguinte, toxinfecções (GONÇALO, 2002).Entre
os principais patógenos veiculados por alimentos destaca-se o Staphylococcus aureus,
esse, possui uma ampla capacidade de sobreviver e se multiplicar facilmente nos alimentos quando encontra as condições adequadas considerado um dos mais frequentes
causadores de toxinfecções, em virtude do importante papel dos manipuladores durante diversos procedimentos, associados aos riscos de contaminação da matéria prima,
bem como condições inadequadas de armazenamento, conservação e cocção. (GERMANO & GERMANO, 2011).
Para evitar ou reduzir os riscos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), medidas
preventivas e de controle de higiene devem ser adotadas na cadeia produtiva, nas unidades de comercialização e nos domicílios, visando a melhoria das condições sanitárias
dos alimentos. A maioria dos sorvetes comercializados é consumida por crianças, incluindo aquelas em idades frágeis, sendo assim deve-se ter cuidados rigorosos durante
a escolha da matéria-prima e das etapas de processamento de sorvete (WARKE et al.,
2000).Diante do exposto, a presente pesquisa objetivou avaliar a qualidade microbiológica de sorvetes produzidos e comercializados em estabelecimentos situados no município de Zé Doca, MA.

Metodologia
Foram coletadas amostras de néctares advindas de cinco estabelecimentos, totalizando
25 amostras.Posteriormente foram analisadas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos do Instituto Federal do Maranhão, Campus Zé Doca. A metodologia adotada para
a determinação do número mais provável de coliformes totais e à 45ºC, contagem de Staphylococcus aureus,Quantificação de Escherichia colie contagem de fungos descrita pelo
CompendiumofMethods for theMicrobiologicalExaminationoofFoods (APHA, 2001).
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Determinação do número mais provável de coliformes a 45 °C
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Para a enumeração de coliformes a 45 °C foi empregada a técnica dos tubos múltiplos.
Alíquotas de 1 mL de cada diluição foram inoculadas em séries de três tubos contendo
9 mL de caldo lauril sulfato triptose (LST), com tubo de Duhran invertido (teste presuntivo). Os tubos foram incubados a 35 °C por 24-48 horas. A partir dos tubos com leitura
positiva (turvação e formação de gás), realizou-se o teste confirmativo de coliformes a
45 °C em caldo Escherichia coli (EC) a 45,5 °C por 24 horas. Com o auxílio da Tabela de
Hoskins (SPECK, 1976) os resultados egistrou-se como NMP/mL de coliformes a 45 °C.
Contagem de fungos
Para contagem de fungos, foi utilizado o método de plaqueamento em profundidade
(pourplate) em meio ágar sabourauddestrosado acidificado. Para tanto, alíquotas de 1
mL de cada diluição foram semeadas em placas de petri adicionadas de 15–20 mL de
Ágar, seguindo de homogeneização. As placas foram incubadas a 20–25 °C durante 3–5
dias. Após o período de incubação, considerou-se para contagem somente as placas que
apresentarem de 30 a 300 colônias. Em seguida, multiplicou-se o valor da contagem
pelo fator de diluição correspondente, expressando o resultado em Unidades Formadoras de Colônias por mililitros da amostra (UFC mL-1).
Quantificação de Escherichia coli
Para isolamento da Escherichia coli foram retirados assepticamente 25 mL de cada
amostra de sorvete e transferidos para 225 mL de Caldo Infusão de Cérebro e Coração

(Caldo BHI), com posterior incubação em estufa à 37 °C, por três horas. Após o período
de incubação, foram acrescentados ao inóculo 250 mL de Caldo Escherichia coli (Caldo
EC), com incubação a 37 °C por 24 horas. O plaqueamento seletivo foi realizado em Ágar
Eosina Azul de Metileno (EMB). Os resultados para a quantificação foram expressos em
Unidade Formadora de Colônia por grama (UFC mL-1).
Quantificação de Staphylococcus aureus
Para quantificação de Staphylococcus aureus, foi utilizado o método de plaqueamento
em superfície (spread plate) em meio Ágar Sal Manitol. Para tanto, alíquotas de 100 μL
de cada diluição foram semeadas na superfície do Ágar e espalhadas com uma alça
de Drigalsky, até que a mesma seja totalmente absorvida pelo meio de cultivo. Após a
secagem do inóculo as placas foram invertidas e incubadas a 35 ºC por 24–48 horas. Os
resultados obtidos foram multiplicados pela recíproca da diluição utilizada e expressos
pelo número de Unidades Formadoras de Colônia por mililitro da amostra (UFC mL-1).

Resultados e Discussão
Os resultados obtidos na pesquisa com 25 amostras de sorvetes para coliformes a 45C°,
contagem de fungos e quantificação de Escherichia coli e Staphylococcus aureus, estão
descritos na tabela 1.Onde possuem o valor logaritmo mediano por estabelecimentos:
Tabela 1: Análise microbiológica de gelado comestível (sorvete), comercializados na cidade de Zé Doca-MA, 2014.
Estabelecimento

Coliformes a
45°C NMP/mL

Staphylococcus
Aureus UFC/mL

A
B
C
D
E

29
240
29
93
>1100

11,2x10³
35,6x10²
11,8x10³
34,5x101
1,54x102

Bolores e
Leveduras
UFC/mL
32,4x10²
5,2x10²
0,396x103
1,45x102
0,125x103

Quantificação de
Escherichia coli.
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

GELADOS COMESTÍVEIS E PRODUTOS PARA O PREPARO DE GELADOS COMESTÍVEIS
Tolerância
a)
Tolerância para Amostra
MICRORGANISMO
para
Amostra
Gelados comestíveis e
Representativa**
INDICATIVA*
produtos especiais gelados
Coliformes a 45ºC/g
5x10
5
2
10
5x10
a base de leite e produtos
2
lácteos (sorvetes e picolés
Estaf.coag.positiva/g
5x102
5
2
10
5x102
com ou sem cobertura,
sanduíche e bolo de
sorvete) e similares;
Salmonella sp/25g
Aus
5
0
Aus
Preparados e concentrados
para o preparo de gelados
Comestíveis
*Amostra indicativa: é a amostra composta por um número de unidades amostrais inferiores ao estabelecido em plano amostral constante na legislação específica.
**Amostra representativa: é a amostra constituída por um determinado número de unidades amostrais
estabelecidos de acordo com o plano de amostragem.
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Tabela 2: Padrões estabelecidos pelaRDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001 da ANVISA,
para gelados comestíveis.
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Consoante a RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001estabelecida pela (ANVISA) Produtos em
condições sanitárias insatisfatóriasSão aqueles cujos resultados analíticos estão acima
dos limites estabelecidos para amostra indicativa ouamostra representativa. São aqueles cujos resultados analíticos demonstram a presença ou a quantificação de outros
microrganismos patogênicos ou toxinas que representem risco à saúde do consumidor.
Comparando à legislação, os valores obtidos na pesquisa foram bem mais elevados.Rizzo-Benato (2004) ao analisar amostras de sorvetes totalizando 36 observou que 11 delas
possuíam valores inaceitáveis para coliformes, excedendo o preestabelecido por legislação.Tal acontecimento se restringe a vários aspectos dentre eles a qualidade da agua
e do leite utilizados no processo, bem como a falta de boas praticas de higiene adotadas
pelos manipuladores.

Conclusão
As amostras de sorvetes coletadas e analisadas no município de ZeDoca-MA, encontram-se inapropriadas para o consumo humano, tal assertiva decorre de seu potencial
contaminante, sendo; portanto, um risco à saúde do consumidor.
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RESUMO
A piscicultura vem sendo uma das atividades mais importantes da região e em
constante crescimento esta se difundindo rapidamente entre pequenos e médios
produtores, cerca de 70 % dos custos é referente à alimentação das culturas. O fator encarece o peixe na mesa do consumidor e vem representando um obstáculo
para o desenvolvimento dessa atividade na região. As rações podem ser produzidas a partir de diversas matérias primas, em vista que o tambaqui e a tilápia
adaptam-se rapidamente a alimentações variadas, capacidade desenvolvida pelo
fato de serem onívoros quando adultos. A produção pode representa um meio
alternativo de renda e diminuição do preço do peixe comercializado. Nesta perspectiva, o presente artigo trata da formulação e fabricação de uma ração a partir
de dejetos não putrificados descartados pelo comercio local de Zé Doca - MA.
Palavras–chave: ração para peixe, sustentabilidade, economia.

Costuma-se designar ração o manufaturado produzido de forma nutricionalmente balanceado a partir de matérias primas naturais e/ou sintéticos utilizados na alimentação
animal a fim de garantir benefícios nutricionais de forma rápida e eficiente para determinado fim. As rações são produzidas a partir de vegetais, animais, insumos e ativos
variados em conformidade com a cultura que se destina, sendo encontradas em abundancia no mercado em geral, na agricultura é de fundamental importância e, segundo
Ribeiro (et al. 2010) representa cerca de 70% dos custos na produção, sendo a principal
causa o uso de rações com elevado teor de proteínas, por tanto a qualidade e quantidade desta é fundamental para o sucesso da piscicultura.
A princípio esta pesquisa tratava da elaboração e uma ração para tambaqui (Colossomamacropomum) e tilápias (Tilapiarendalli), principalmente em virtude da disseminação da aquicultura na região do Alto Turi, consistindo principalmente na produção de
tilápias, entretanto em virtude no não repasse de recursos do fomento os pesquisares
optaram por realizar o estudo somente com a tilápia, pois em geral apresentam maior
resistência, quando adultos são onívoros e podem se adaptar facilmente a dietas variadas, contudo uma dieta enriquecida em proteínas, sais minerais, carboidratos e vitaminas pode prover melhorias na produção.
A piscicultura é uma das atividades zootécnicas com ampla potencialidade no Brasil.
A despeito das ótimas condições relativas à riqueza ictiofaunística, das condições climáticas, do estoque de águas interiores e do espetacular crescimento apresentado nos
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últimos anos (SANTOS, et al., 2013). Os resíduos alimentares tem um longo histórico na
alimentação direta e produção de rações para peixes, no entanto o diferencial desta pesquisa é a implementação da manipulação inteligente dos resíduos – os quais são multivariados de acordo local e época – para produção de uma ração dentro dos padrões
estabelecidos pela literatura de modo barato e ecologicamente coerente.
No mercado municipal de Zé Doca-MA, frutarias, açougues e matadouro periféricos
descartam cerca de uma caçamba de resíduos orgânicas ao dia, dentre os quais frutas,
carnes, legumes, folhas, tubérculos, dentre outros são desperdiçados quando ainda em
bom estado para produção de ração animal. Se aproveitados na produção de ração para
piscicultura alem do grande ganho econômico também pode ocasionar a melhoria das
condições higiênico sanitárias da localidade, diminuição de urubus, roedores e insetos
nas residências periféricas e no próprio local de vendo e armazenamento, ocasionando
geração de renda e diminuição do preço do peixe comercializado.
O projeto se propois a transformar resíduos orgânicos não putrificados de origem animal e vegetal para produzir farinhas naturalmente enriquecidas para serem utilizadas
na pré-formulação de rações com diferentes teores nutritivos, a serem disponibilizados
para testes o mais próximo possível da dieta natural dos peixes supracitados para proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais, e aminoácidos.

MATERIAL E MÉTODOS
A fabricação de ração por meio da obtenção de resíduos orgânicos partiu da metodologia descrita a baixo, sofrendo modificações durante o processo, em vista que trata-se da
produção de ração via um método que durante os procedimentos sofre alterações afim
de se tornar mais eficiente. Constituindo desta forma, parte dos métodos resultados detalhadamente descritos em discussão.
Os resíduos serão obtidos em frutarias e matadouros ou açougues da cidade, serão previamente selecionados e separados, onde será lavada com solução higienizadora de hipoclorito de sódio e secada a jato de ar quente.
Trituração primaria e secagem do material
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O material será triturado em cubos de aproximadamente 0,5 cm e secado de duas formas
para se avaliar o rendimento do método: a) em estufa em por 8 horas a 100 °C; b) a jato
de ar seco por 8 horas; a quantidade de umidade será determinada conforme expresso.
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Transformação dos resíduos em farinha
Os resíduos secos passarão por processo de criogenação para que atinjam o ponto de
transição vítrea e possam ser triturados em liquidificador industrial, levando-as a pó.
Posteriormente foram armazenadas separadamente as farinas de cada produto para
analise seguinte.
Dosagem e pre-formulações
Preparou-se uma bula nutricional de cada farinha a partir de registro da literatura as
quais realizou-se tratamento matemático para calculo dos teores de metabolitos primários, por regra de três e operações basicas, montando-se tabelas de pre-formulas dos
valores de farinhas a serem misturadis.
Produção da ração
As farnhas foram misturadas conforme descrito pelos calculos de formulação, trituras
em liquidificador de bancada e pilétizadas em extrusora. Após tal processo foi disponibilizada para consumo.

Testes experimentais
A disponibilização da ração ocorre uma vez ao dia, em dois tanques, sendo um destes
contendo especimes exclusivamente alimentados com ração comercial e o outro com a
ração produzida pelos pesquisadores.
Análise e observação
Os tanques são secados a cada 30 dias, onde o tamanho e massa dos peixes é avaliado, bem
como seu comportamento frente à disponibilização diaria de ração. Bem como a turvação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os procedimentos descritos no item 4 as etapas realizados no item 5.
Renderam-se quantidades favoráveis de farinhas das frutais e hortaliças, entretanto foi
notória a influencia da superfície de contato, dos agentes oxidativos na qualidade do
produto obtido. Frutas como maçã e raízes como batata apresentaram período de oxidação consideráveis, capazes de comprometer sua qualidade, entretanto, encontra-se
em teste um mecanismo de retardamento a oxidação via ácido cítrico e ascórbico, que
são impregnados nestas frutas retardando sua oxidação no período de secagem.
A secagem ocorreu em estufa simples. Nesta os vegetais acondicionados a temperatura
de 45° a 50 ° C em bandejas de alumínio separadas de acordo com o tipo de vegetal, o
tempo de secagem variou bastante de acordo com os vegetais que lá estavam. Foi notório que quanto maiora superfície de contato menor o tempo de secagem, no entanto,
para os vegetais supracitados mais difíceis tornou-se controlar a oxidação. Os vegetais
após tornarem-se quebradiços, foram retirados de estufa e triturados em liquidificador
de bancada até a formação de um (a) pó/farinha.

Quanto os produtos de origem animal recolhidos dos açougues da cidade, encontrase maiores dificuldades de trabalhos, em virtude do percentual de ossos, o qual varia
bastante, chegando a representar de 68% a 80% do peso bruto. Estes quantitativos dificultam a extração da carne por mecanismos convencionais, tendo que ser realizado
manualmente na pesquisa. Fator que pode ser eliminado se um equipamento industrial
for utilizado na trituração e separação dos resíduos animais.

Figura 1: Amostras de farinhas e pré-farinhas de material orgânico tratado.
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As farinhas foram acondicionadas em sacos plásticos estéreis e armazenadas sob refrigeração continua até o período de pré-formulação. Nesta etapa os produtos receberam
tratamento bibliográfico examinando-se as pesquisas existentes sobre suas composições.
Sabe-se que devido terem sido recolhidos após descarte, parte de seus nutrientes podem
ter se perdido, entretanto, acredita-se que os valores perdidos são insuficientes para desestabilizar a composição da ração de mono significativo, para teste de pré-formulações.
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Após desossar, a carne foi submetida a trituração em extrusora de carne, nesta etapa, é
importante frisar que o ideal é que a carne esteja previamente triturada em pequenos
pedaços, pois a alta concentração de gorduras e sebos pode provocar o entupimento da
maquina. Os percentuais de gordura e sebo são muito altos assim como o percentual de
ossos, chegando a representar de 50% a 70% da polpa, variando com o local de coleta.
Observe a figura 2 onde é realizada extrusão de uma determinada massa de carne.
A polpa de carne foi submetida a processo de aquecimento em forno microondas por 8
minutos para liquefação da gordura, filtrando-se o material particulado e retirando-se
o excesso de gordura, a fim de obter um concentrado protéico da carne bovina. Em seguida, o material foi triturado em liquidificador de bancada e armazenado em geladeira a -15 °C. A gordura extraída no processo de filtração foi encaminhada ao laboratório
de bicombustíveis da instituição a fim de garantir o devido fim ao material gorduroso
desnecessário, conservando-se apenas 5% para possível implementação da ração.
A maioria dos frutos descartados não se encontra em estado de decomposição, apenas
apresentam-se com aspecto visual “ruim” e, quando apresentam-se em estado de decomposição este é em fase inicial, quando grande parte do fruto ainda está saudável.
Em exame de qualidade dos frutos no ato da coleta, mais de 90% destes apresentavamse em boa estado, podendo ainda ser consumido pelos usuários. No entanto, seu descarte ocorreu em virtude de aspectos estéticos de sua forma e tamanho e casca.
Após trituração a polpa animal foi submetida à secagem em estufa a 50° C em bandejas de
alumínio por 24 h. Nesta etapa as gorduras se derretem e ocorre a pasta se ajusta parcialmente a forma da bandeja, conforme Figura 3. Quando ocorreu a desidratação a polpa foi
levada quebrada em pequenos pedaços após resfriamento e armazenada em congelador
a -15°±-10°C C em recipiente de polietileno de alta densidade devidamente lacrado.
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O ideal seria a farinha que a farinha de ossos integrasse a ração, o que garantiria quantidades substanciais de nutrientes, além de se evitar o desperdício dessa matéria prima.
Poder-se-ia utilizar resíduos de peixes na fabricação das rações, até mesmo para enriquecê-la de nutrientes essências, entretanto optou-se pela base da ração ser de origem
vegetal, em vista os benefícios que podem trazer.
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Após o tratamento adequado o material orgânico foi embalado em recipientes conforme figura 1. A amostra da polpa de carne encontra-se no recipiente na foto a direita.
Como estas serão utilizadas para confecção dos piletes de ração segunda as pré-formulações das tabelas 1 e 2. As ração foi fabricada através da mistura das farinhas em liquidificador de bancada e aglutinação em extrusora, para confecção dos pilétes.

Figura 3: Mistura de farinhas e piletes após passar pela extrusora.

Para realização da pré-formulação das rações foi utilizado o registro bibliográfico para
se mensurar os quantitativos de metabolitos primários essenciais na alimentação da
tilápia de acordo os valores pré-estabelecidos pela literatura citados por TEIXEIRA (et.
al., 2012), FURUYA (2010) e RIBEIRO (et. al., 2012). A Tabela 1 mostra três pré-formulações para a ração em que a base são os vegetais.
Tabela 1: Pré-formulações dos quantitativos esperados.

Pre-formulações Carboidratos (%) Lipídios (%) Proteína bruta (%) Fibras (%)
PF-V01

45

3

37

5

PF-V02

40

3

33

14

PF-V03

35

5

41

9

A Tabela 2 mostra os quantitativos em massa de cada farinha que devem ser
misturadas para obtenção de uma ração dentro dos padrões de qualidade para
alimentação da tilápia.

FARINHAS
Chuchu
Alface
Couve
Cebola
Maracujá
Melão
Batata
Maçã
Polpa animal

PF-V01 (g)

PF-V02 (g)

PF-V03 (g)

7
4
5
1
7
5
2
8
15

3
8
6
1
10
5
2
6
15

3
9
5
1
5
4
3
6
17

As composições químicas dos substratos utilizados nesta pesquisa – em especial frutas e
hortaliças – foram verificadas na Tabela Brasileira de Composição Química de Alimentos (NEPA, 2011), o que evitou a realização de uma etapa de forma “desnecessária”. Os
dados percentuais da Tabela 2, pode sofrer alterações em virtude do teor de aglutinante
adicionado para formação dos piletes e sangue desidratado. Os valores da tabela são
para se preparar uma porção de amostra de ração.
Foram estalados dois tanques (pequenas piscinas infantis) para testes com a ração na
área verde do IFMA - Campus Zé Doca, os quais foram cobertos com tela plástica e implantados em ambiente de insolação moderada/ leve, mantendo-se a temperatura da
água ambiente, limpa e com boa oxigenação sendo supervisionada 2 vezes ao dia. A
figura 6 mostra os tanques.
As amostras de alevinos foram doadas pelo “pesque pague do seu Pimentel” situado
na cidade de Zé Doca – MA aproximadamente as 12 h, os quais foram acondicionados
em recipientes plásticos com gás oxigênio na fase de crescimento inicial, com tamanho
médio de 1,5 cm. Estes foram depositados nos tanques por volta das 6 da tarde do dia
29/05. Procura-se manter as mesmas variáveis de crescimento e vivencia em ambos os
tangues. A coleta das amostras de alevinos pode ser visualizada na figura 5.
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Figura 4: Tanques de criação de peixes fase alevinos e de juvenil.
Houve boa aceitação global da ração produzida pela Piaractussp. configurando–se a presente ração como um meio alternativo de alimentação aos peixes, entretanto o custo da
extração de água dos alimentos base da ração pode representar a maior adiversidade em
sua produção. A ração começou a ser testada apenas na fase juvenil por razões tecnicas.
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Figura 5: Loca de coleta de amostras de alevinos.
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O objetivo de alimentar os peixes é provê-los de forma econômica uma nutrição adequada para o seu crescimento e perfeito desenvolvimento. Para isto, devem ser utilizados alimentos de qualidade e nas quantidades corretas, além de empregar técnicas de
alimentação apropriadas (RIBEIRO, GOMIERO, LOGATO, 2005). A ração desenvolvida
prover isso, pois a diferença de massa entre ospeixas ao longo da alimentação com as
rações convecionais e a produzida foi pequena, valendo-se destacar que os peixes alimentados com a ração orgânica produzida apresentaram crescimento mais acelerado
que os demais.
Segundo a literatura, FURUYA (2010) e RIBEIRO (et. al.2012) os quantitativos de nutrientes para a tilápia são, de acordo com as fases de crescimento e sua demanda nutricional.
Por isso foi respeitado as faixas limites de metabolitos primários em cada pré–formulação para o que se acredita ideal.

CONCLUSÕES
Foi possivel produzir uma ração alternativa a partir de resíduos orgânicos descartados
em açougues e frutarias de Zé Doca, permitindo analisar a fabricação de ração da pes-

pectivaecologica e do pequeno produtor, que não dispôem de grande aparato tecnico
para fabricação e que por isso muitas vezes alimenta o pescado de forma inadequada,
retardando a produção e a qualidade do pescado. Entretanto é necessario avaliar metodos mais lucrativos para extração da aágua presente nos alimentos para fabricação das
farinhas, em vista que as ortaliças possuem grande quantidade de água.

AGRADECIMENTOS
Ao CNPQ por financiar a pesquisa com a conseção de bolsa PIBITI e ao IFMA- campus Zé
Doca pelo suporte material e espaço físico. Bem como ao pesque-pague Pimentel.

REFERÊNCIAS
RIBEIRO, Paula Adriane Perez; GOMIERO, Juliana Sampaio Guedes; LOGATO, Priscila
Vieira Rosa; MANEJO ALIMENTAR DE PEIXES, UFLA. Material Expositivo, 2005.
FURUYA, Wilson M. Tabelas brasileiras para a nutrição de tilápias, GFM Gráfica e Editora Ltda, Toledo-PR, 2010.
RIBEIRO, Paula Adriane Perez; MELO, Daniela Chemim de; COSTA, Leandro Santos; TEIXEIRA, Edgar de Alencar; Manejo nutricional e alimentar de peixes de água doce, relatório a UFMG, Belo Horizonte – MG, 2012.
NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO – NEPA; Tabela brasileira de
composição de alimentos, 4 ed. UNICAMP, campinas- SP, 2011.
TEIXEIRA, Edgar de Alencar; CREPALDI, Daniel Vieira; FARIA, Paulo Mário Carvalho de;
RIBEIRO, Lincoln Pimentel; MELO, Daniela Chemim de; EULER, Ana Carolina Castro;
Composição corporal e exigências nutricionais de aminoácidos para alevinos de tilápia
(Oreochromis sp.), Rev. Bras. Saúde Prod. An., v.9, n.2, p. 239-246, abr/jun, 2008.

SANTOS,Elton Lima; CAVALCANTI, Maria Caroline de Almeida; FREGADOLLI, Fábio
Luiz; MENESES, Douglas Rodrigues de; TEMOTEO, Mariana Correia; ROCHA, José Edmar de Lira; FORTES Clemens; Considerações sobre o manejo nutricional e alimentar de
peixes carnívoros, revista eletrônica nutritime, Artigo 191 - Volume 10 - Número 01 – p.
2216 – 2255 – Janeiro-Fevereiro/2013.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

KUBITZA, Fernando; uma coleção de artigos sobre tilápia. Publicado no Panorama da
Aqüicultura 1999 - 2008, Ed. Novembro, Canadá, 2009.

589

ELABORAÇÃO DE COOKIE SEM GLÚTEN A PARTIR DA FARINHA
DE INHAME ENRIQUECIDA COM FARINHA DO MESOCARPO DO
COCO BABAÇU
1

Valdeane de Jesus Santos; 2Raiane Vieira Cardoso; 3Josilene Lima Serra; 4Ayrton Lima Barbosa;
5
Jean Aquino de Araújo; 6Lucélia da Cunha Rodrigues;

1
Estudante do curso de Tecnologia em Alimentos no Instituto Federal do Maranhão, Campus-Zé Doca;
E-mail: valdeaneangel@gmail.com;
2

Mestrando em Ciência e Tecnologia de Alimentos na Universidade Federal do Pará; E-mail: raianecardoso@ufpa.br;

3

Professora do Instituto Federal do Maranhão, Campus-Zé Doca; E-mail: josilene.serra@ifma.edu.br;

4
Estudante do curso de Tecnologia em Alimentos no Instituto Federal do Maranhão, Campus-Zé Doca;
E-mail: ayrtonbarbosa10@hotmail.com;
5

Mestrando em Ciência e Tecnologia de Alimentos na Universidade Federal do Pará; E-mail: jeanaquino@ufpa.br;

6

Professora do Instituto Federal do Maranhão, Campus-Zé Doca; E-mail: lucelia.rodrigues@ifma.edu.br;

O Inhame desempenha importante papel socioeconômico no Brasil, prestando enorme
contribuição ao desenvolvimento rural. Sua farinha não contém glúten, onde o mesmo
pode ocasionar a chamada doença celíaca, além disso, o inhame é de alto valor nutritivo e energético, sendo utilizado no desenvolvimento de produtos alimentícios para
o consumo humano. Contudo A farinha do mesocarpo possui propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, muito consumido por pessoas em tratamento de reumatismo,
artrite reumatóide, úlceras, tumores e inflamações em geral (útero e ovário). Além de
ser rico em fibras, indicado também no combate a colite e obesidade. Portanto, com objetivo de formular um alimento nutritivo, sem glúten, e como principal matéria-prima,
as farinhas mencionadas anteriormente. Com base nisso foi-se elaborado uma farinha
a partir do inhame. Daí elaborou-se um biscoito tipo cookie com 50% e 100% de farinha
de inhame adicionado de farinha do mesocarpo, tendo um biscoito controle (apenas
amido). Estes foram avaliados quanto às características microbiológicos (Pesquisas de
Staphylococcus aureus, Coliformes totais e a 45°C, e Contagem de bolores e leveduras),
análises físico-químicas (umidade, cinzas, proteínas, lipídios e carboidratos), e aceitabilidade utilizando escala hedônica de nove pontos, no qual o biscoito tipo “cookie”
foi avaliado quanto aos atributos sensoriais. Os resultados obtidos foram submetidos à
análise estatística pelo teste de Tukey e ANOVA. Os mesmos obtiveram boas condições
microbiológicas e físico-químicas obedecendo a legislação, quanto aos atributos sensoriais o biscoito com 50% de farinha de inhame foi mais aceito pelos provadores, obtendo
também um considerável conteúdo proteico.
Palavras-chave: valor nutritivo; Biscoito; Análises.

Introdução
O inhame é um tubérculo que pertence à família das Dioscoreaceae, rico em nutrientes,
como carboidratos, proteínas e vitaminas, que auxiliam o sistema imunológico. Deste
tubérculo pode-se obter a farinha para produção de bolos, massas e biscoitos, podendo
substituir, total ou parcialmente a batatinha, a mandioca, o milho, o trigo e outras espécies amídicas que requerem esses produtos em sua formulação (ZUANY, 2008).
O uso da farinha de inhame possui propriedades de restaurar e manter o sistema imunológico saudável e resistente, pois é rico em vitaminas C e do Complexo B, como a
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B1(importante no crescimento das crianças) e B5 (auxilia o sistema imunológico), proteínas e sais minerais. Contudo ainda promove uma excelente fonte energética, devido
ser rica em carboidratos e amido (ZUANY, 2008).
Contudo possui mais vantagens, diferentemente do tyrigo, do centeio, da cevada e da
aveia, pois o amido do Inhame não possui glúten, ideal para doentes alérgicos celíacos.
O glúten pode ser definido como a massa coesiva que permanece quando a pasta de
farinha de cereais é lavada para remover os grânulos de amido (KOTZE, 2001).
A farinha do mesocarpo possui propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, muito
consumido por pessoas em tratamento de reumatismo, artrite reumatóide, úlceras, tumores e inflamações em geral (útero e ovário). Além de ser rico em fibras, indicado
também no combate a colite e obesidade (ALBIERO et al., 2007; MELO et al., 2007).
Esse trabalho teve por objetivo elaborar uma formulação de biscoito tipo “cookie” sem
glúten, a partir da farinha de inhame (Dioscorea sp.) enriquecida com a farinha mesocarpo do coco babaçu.

Metodologia
Inicialmente, foi utilizado cerca de 2000 g de tubérculos sadios. Os mesmos foram lavados em água corrente; imersos em hipoclorito de sódio a 200 ppm por 15 minutos; enxaguados com água corrente e cortados em fatias com um ralador doméstico (empresa
Keita®), com espessura entre 1 e 1,5 mm, após o corte dos tubérculos, as fatias foram
mantidas em água fervente por cinco minutos e em seguida lavadas em água fria. Com
um pano limpo, secaram-se as fatias e logo após, essas foram mantidas por 8 horas
a 70 ºC em estufa de fluxo contínuo (Odontobrás®). Após a secagem, as fatias foram
trituradas e peneiradas, em seguida pesou-se e acondicionou-se a farinha em sacos de
polietileno de baixa densidade, a temperatura ambiente e identificada como farinha
com branqueamento (FCB).
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Matéria-Prima
Amido de milho
Farinha de Inhame
Leite
Margarina
Açúcar
Fermento em pó
Gema de Ovo
Mesocarpo babaçu

FP
180 g
35 mL
100 g
85 g
3,5 g
1 unidade
-

F50
90 g
90 g
35 mL
10 g
85 g
3,5 g
1 unidade
9g

F100
100 g
35 mL
100 g
85 g
3,5 g
1 unidade
27 g

Fonte: Dados da pesquisa.
Foram colocados em um recipiente plástico à margarina, açúcar, leite e gema de ovo,
esses foram misturados por 3 minutos até constituírem uma massa homogênea e macia.
Na segunda etapa, foram adicionados os ingredientes secos, farinha de inhame, amido
e por último o fermento, onde foram misturados até formarem emulsão, esta foi levada
ao congelador por 1 hora. Após esse período, dividiu-se a massa em pequenas porções
de aproximadamente 15 a 16 gramas que foram moldadas manualmente em formato

circular. Os biscoitos foram assados em formas de alumínio untadas com margarina, em
forno industrial (empresa Brachama®), entre o tempo de 18 a 24 minutos, à temperatura de 180 °C. Após assados, os biscoitos foram resfriados em temperatura ambiente e
acondicionados, sob atmosfera comum, em potes de vidro para as análises pertinentes.
Analises físico-química
As análises físico-químicas (umidade, cinza, proteínas, lipídios, carboidratos) foram
realizadas nas duas farinhas produzidas (FCB e FSB) e nas formulações de biscoito, todas as amostras foram realizadas em triplicata, conforme metodologia descrita pelo
Instituto Adolfo Lutz (2008).
Análises microbiológicas
A metodologia adotada para a determinação do número mais provável de coliformes totais
e à 45ºC, contagem de Staphylococcuscoagulase positiva e bolores e leveduras, foi a descrita
pelo CompendiumofMethods for theMicrobiologicalExaminationofFoods(APHA, 2001).
Análise sensorial
A análise sensorial foi realizada com 60 julgadores não treinados pertencentes ao quadro de docentes e discentes do IFMA. Os testes sensoriais aplicados neste estudo foram
realizados de acordo com Dutcosky (2011):

Resultados e Discussões
Obteve-se um rendimento de 13%, ou seja, para cada 100 g de inhame in natura, obtevese 13 g de farinha de inhame.
Análises físico-químicas:
Os teores de umidade dos biscoitos FP, F50 e F100, apresentaram médias de 2,0, 1,40 e
2,20 g, respectivamente. Os valores obtidos neste trabalho apresentaram-se situados
dentro do teor de umidade máxima para biscoitos especificados pela ANVISA, que é de
14% (BRASIL, 1978).

Parâmetros avaliados (g%)

Amostras

Legislação

FP

F50

F100

(%)

Umidade

2,00 ± 0,00a

1,40 ± 0,34ª

2,20 ± 0,20a

Máx.14%p/p

Cinzas

1,00 ± 0,20ª

1,80 ± 0,00b

2,60 ± 0,00c

Máx. 3% p/p

Lipídios

21,50 ± 0,70ª

21,70 ± 0,00

22,00 ± 0,00

-

Proteínas

4,05 ± 0,46ª

4,72 ± 0,24a

6,68 ± 0,43b

-

Carboidratos

71,28 ± 0,41ª

72,07 ± 0,10a

66,31 ± 0,43c

-

a

a

Fonte: Dados da pesquisa.
Avaliação microbiológica dos biscoitos:
Os resultados obtidos nas análises microbiológicas dos biscoitos com e sem adição de
farinha de inhame podem ser verificados na Tabela 3.
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Tabela 3: Resultado das análises microbiológicas do biscoito padrão e dos biscoitos elaborados com farinha de inhame e adição de mesocarpo do babaçu.
Formulações
Análises

FP

F50

F100

Legislação

Coliformes a 35 °C (*NMP/ g-1)

<3

<3

<3

Não referenciado

Coliformes a 45 °C (NMP/g-1)

<3

<3

<3

10

Ausente

Ausente

Ausente

5x102

Staphylococcus(**UFC/ g-1)
Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com a Tabela 3 foi possível observar que os resultados das três formulações
para as análises de bactérias do grupo coliformes (35°C e a 45°C) estão dentro dos padrões microbiológicos exigidos, tendo em vista à ausência (<3NMP/25 g) desses micro
-organismos nas formulações elaboradas para o biscoito. Do mesmo modo, os resultados apresentados para Staphylococcus, bolores e leveduras foram negativos, mediante a
ausência de colônias. Portanto mantém-se dentro dos padrões microbiológicos de acordo com a legislação vigente.
Avaliação sensorial
Teste de Aceitabilidade:
Os escores do teste de aceitação para o biscoito padrão e os biscoitos formulados com
diferentes teores de farinha de inhame estão expressos na Tabela 5. Observou-se que as
amostras não diferiram estaticamente entre si (p<0,05) para os atributos cor e aroma.
Desta forma, constatou-se que os assessores gostaram igualmente das amostras, apesar
das diferentes concentrações de farinha de inhame.
Tabela 4: Escores médios dos atributos sensoriais das diferentes formulações de
biscoito de inhame sem glúten

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Atributos sensoriais avaliados

594

Amostras
FP

F50

F100

Cor

7,03 ± 1,57a

7,38 ± 1,38a

7,18 ± 1,29a

Aroma

7,30 ± 1,58a

7,40 ± 1,21a

6,81 ± 1,65a

Textura

7,75 ± 1,48a

7,55 ± 1,40ab

6,58 ± 1,52c

Sabor

7,53 ± 1,78a

7,66 ± 1,16a

6, 50± 1,73b

Aceitação global

7,65± 1,49a

7,68 ± 0,9a

6,60 ± 1,49b

Fonte: Dados da pesquisa.
Os resultados do índice de aceitabilidade calculados para a avaliação sensorial dos atributos cor, aroma, textura, sabor, e impressão global das três formulações de biscoitos
sem glúten foram todos superiores a 70%. A formulação F50, se destacou em relação às
outras formulações, visto que seus índices variaram de 78,1 a 86,1%. As formulações
FP, F50 e F100 apresentaram 73,5; 88,4 e 36%, respectivamente, de soma das menções
positivas em relação à intenção de compra referidas pelos assessores, considerando as
notas “certamente compraria” e “provavelmente compraria”.

Conclusão
Todos os biscoitos elaborados foram considerados aceitos, porém a formulação contendo 50% de farinha de inhame (F50) se destacou, visto que, obteve maior percentual de
intenção de compra e preferência. Desta forma constatou-se que é possível desenvolver
um produto sem glúten, a base de inhame com qualidade nutricional, microbiológica
e sensorial que atendam às necessidades dos portadores da doença celíaca e/ou intolerantes, bem como à população de um modo em geral.
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Resumo
A farinha de milho é caracterizada como um alimento sem uniformidade quanto às
suas propriedades sensoriais e físico-químicas, porém quanto à contaminação microbiana é bastante suscetível ao ataque de bolores, leveduras e bactérias mesófilas. O presente estudo teve como objetivo analisar a qualidade microbiológica e físico-química da
farinha de milho comercializada em diferentes armazéns na cidade de Zé Doca, Maranhão. A análise microbiológica foi realizada pela contagem de Unidades Formadoras de
Colônias (UFC.g-1) de bolores, leveduras e bactérias mesófilas. Quanto à caracterização
físico-química, todas as amostras apresentaram boa qualidade quanto aos teores de
cinzas, umidade, acidez alcoólica, pH, cálcio e magnésio.
Palavras-chave: Contaminação microbiológica; Análises físico-químicas; Farinha de milho.

Introdução

As contaminações microbiológicas podem ocorrer em todas as etapas pelas quais passam os produtos agrícolas, desde a colheita até o processamento, embalagem, transporte, acondicionamento e através de diversos meios: i) solo; ii) água; iii) ar e iv) contato
físico, mecânico ou manual (SOUZA et al., 2003).
Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar microbiológica e físico-química da farinha de milho comercializada em armazéns na cidade de Zé Doca,
Maranhão. Comparando-se os resultados com as normas de qualidade aceitáveis para a
comercialização, estabelecidas pala legislação em vigor.

Metodologia
As análises foram realizadas no Laboratório de Microbiologia do IFMA, Campus Zé
Doca.Foram analisadas 64 amostras de farinha de milho no período de agosto de 2014
a julho de 2015. De cada amostra foram pesados 25g e diluídos em 225 ml de água
peptonadaestéril a 0,1% correspondendo à diluição e 10-1 até 10-5. Para o teste de Bactérias contendo o meio Plate Count Agar (PCA) quanto para Fungos contendo Ágar Batata
(BDA). Com a incubação respectivamente a 35ºC durante 5 a 8 dias à 35ºC durante 48
horas, segundo Silva et al. (2007).
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O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho, totalizando 53,2 milhões de toneladas na safra 2009/2010. A primeira ideia é o cultivo do grão para atender ao consumo
na mesa dos brasileiros, mas essa é a parte menor da produção. O principal destino da
safra são as indústrias de rações para animais nesta primeira parcela, o milho é consumido pelo menos de três formas principais, in – natura, farinha e polvilho, conhecidos
respectivamente como milho verde, fubá e maisena (MAPA, 2014).
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As análises físico-químicas seguiram a seguinte ordem: umidade, cinzas, pH, glúten. Todas
essas análises foram realizadas nos Laboratórios de Química do IFMA Campus Zé Doca.

Resultados e Discussão
Tabela 1: Resultados das análises microbiológicas para bactérias mesófilas da 1ª coleta
da farinha de milho, com resultados expressos em unidade formadora de colônias por
gramas (UFC/g)
Amostras

10-1 (UFC/g)

10-2 (UFC/g)

10-3 (UFC/g)

10-4 (UFC/g)

10-5 (UFC/g)

A
B
C
D
E
F

2x101
1,9x102
-

2x102
102
-

3x10-2
2x10-3
1,5x10-4

7x10-4
2x104
3x104
8x10-4
104

1,2x106
5x105
5x10-5

2,7x102

Fonte: Laboratório de Microbiologia IFMA - Campus Zé Doca
Os resultados microbiológicos encontrados no presente trabalho são indicativos de
boas condições higiênico-sanitárias da matéria-prima e da manipulação das amostras
desidratadas. O regulamento técnico sobre padrões microbiológicos, RDC nº 12, de 2 de
janeiro de 2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Quanto à conservação e
condições microbiológicas, atendem os padrões exigidos pela legislação federal, sendo
a metodologia empregada efetiva na prevenção do desenvolvimento microbiano.
Tabela 2: Valores médios e desvio padrão das analises físico-química da farinha de
milho comercializada nos armazéns do município de Zé Doca – MA, DP: Desvio Padrão;
MG: Média Geral; VR: variância

A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2

64,93
64,26
66,58
75,29
62,67
70,83
69,88
67,35
69,40
71, 01
67,72
53,34

33, 44
42,58
40, 08
46,26
36,35
44,73
27,97
46,73
31,75
37,69
44,20
51,74

Acidez alcoólica
(ml)
4,55
5,15
9.1
4,7
4,65
4,1
4
4,1
4,5
4,7
4,6
4,6

Média

±66,93

±40,29

±4,90

±5,81

±8,85

Variância

±27,50

±44,46

±1,69

±0,16

±0,39

Des.
Padrão

±5,24

±6,66

±1,30

±0,40

±0,63
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Fonte: Química I e II IFMA – campus Zé Doca.

5,85
6,025
5,8
5,63
6
5,72
6,01
6,05
5,58
5,6
5,73
5,77

Cálcio e
magnésio (ml)
8,5
9
10
9
9,05
8,55
9
9
7,1
9
9
9

PH/

De acordo com as análises, pode-se observar que, com relação ao teor de umidade, todas
as amostras apresentaram-se acima dos padrões exigidos pela legislação, encontrandose na faixa de 4,93% (amostra F) a 9,33% (amostra E). Ferreira Neto et al. (2003). O estudo mostra aqui abordado, mostra outros números em relações aos teores de umidade
que foi de 66,93% a media(Tabela 2). Em relação os outros testes, estão de acordo com a
literatura e a legislação. A legislação também não estabelece limites para os valores de
proteínas e lipídeos em farinhas e segundo Chisté (2006).

Conclusões
Os resultados obtidos até então neste trabalho permitem concluir que a farinha de milho apresenta em sua composição uma elevada concentração de álcool e seu ph bastante ácido, além de outros nutrientes importantes para o desenvolvimento humano
e animal, como seu conteúdo em minerais, principalmente cálcio e magnésio. A partir
dos resultados das análises microbiológicas, a farinha de milho apresentou resultados
satisfatórios, dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente, sendo considerada apropriada quanto à qualidade higiênico-sanitária. As amostras de farinha de milho
dos armazéns Zé Doca – MA apresentou baixa contaminação por bolores, leveduras e
bactérias mesófilas. As amostras de farinha de milho analisadas apresentaram-se dentro dos padrões nutricionais estabelecidos. Apenas a amostra C que teve numera máximo de contaminação dentre todas.
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Resumo
Os fungos zoospóricos podem ser encontradoscom distribuição cosmopolita em diferentes tipos de substratos. Esses tipos de fungos apresentam flagelos em suas estruturas de reprodução sexuada e/ou assexuadas. Eles podem ser parasitas de algas, peixes,
plantas e crustáceos. A pesquisa intitulada Identificação de organismos zoospóricos e
riscos socioambientais em lagoas na cidade de Zé Doca, Maranhão tem como objetivos
principaisrealizar levantamento da diversidade dos fungos zoospóricos presentes no
complexo de lagoas em Zé Doca-Maranhão, destacando aqueles com potencial patogênico à plantas e animais de forma a oferecer à comunidade científica e populações ribeirinhas informações precisas quanto à existência de riscos à saúde dessa população. Os
métodos utilizados levaram em consideração pesquisas de natureza quantitativa, qualitativa e bibliográfica, com uma análise criteriosa da realidade que se apresenta. Em seguida, como partes práticas e experimentais, foram realizadas coletas, análises e identificações dos materiais provenientes das lagoas da cidade de Zé Doca, Maranhão. Os
resultados puderam confirmar a presença de organismos zoospóricos nas duas lagoas
analisadas, com identificação de 2 reinos, 4 famílias e 11 táxons. A análise da qualidade
das águas das lagoas foram realizadas estudando-se os índices de coliformes totais, termotolerantes e Salmonella sp. Observou-se que as águas das duas lagoas encontram-se
fora dos padrões regulamentados por leis. Constituindo-se impróprias para o consumo
e contato humanos. Os achados de organismos zoospóricos constituem os primeiros
relatos para a região, sendo necessárias novas informações e ampliação das pesquisas
para melhor conhecimento da ecologia desses organismos na natureza.

Introdução
Os fungos são organismos heterotróficos, estando, literalmente, em todos os lugares da
Terra. Obtêm seus alimentos secretando enzimas digestivas no substrato onde se desenvolvem. Podem crescer sobre ou dentro do seu alimento. Por outro lado, os fungos são extremamente benéficos, pois muitas dessas enzimas são responsáveis pela decomposição
de animais e de plantas que se encontram na natureza. No entanto, eles também secretam
enzimas que podem atacar materiais de alto valor para o homem, provocando perdas irreparáveis de objetos, tanto em nível alimentar como material. Além disso, podem provocar doenças em plantas e animais que entrem em contato com certos agentes patogênicos.
A diversidade de organismos zoospóricos tem sido relatada em estudos realizados por
todo o mundo. Kiziewick et al. (2004) relatam o crescimento de fungos aquáticos em corpos d’água em rios na Polônia, destacando que esses organismos são dependentes de muitos fatores ambientais, incluindo os parâmetros físicos e químicos da água. Estudos com
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fungos zoospóricos crescendo em substratos queratinosos foram relatados por Czeczuga
et al. (2004), os quais mostraram o desenvolvimento desses fungos em penas de pássaros
aquáticos, dando destaque ao desenvolvimento de Pythium nesses tipos de substratos.
No Brasil, são poucos os estudos com fungos zoospóricos, mesmo considerando a grande dimensão do país e seus ricos biomas com características peculiares. De acordo com
Milanezet al. (2007), são relatadas até o momento 348 espécies de fungos zoospóricos,
representando 17,5% do total registrado no mundo, sendo 120 espécies pertencentes a
Chytridiomycota, 197 a Oomycota, 18 a Blastocladiomycota, cinco a Hyphochytriomycota, quatro a Labyrinthulomycota e quatro a Plasmodiophoromycota.
A maioria das lagoas na cidade de Zé Doca encontra-se completamente poluída, devido
à ocupação desordenada de suas orlas e ao lançamento de esgotos e de lixo, o que reduz
a capacidade de escoamento do sistema e as transforma em enormes focos de doenças
e de desconfortos para a população.
Relacionando os fungos com o uso da água das lagoas em Zé Doca-MA, pretende-se fazer
uma investigação detalhada da classificação e da prevalência de algumas espécies de
fungos presentes nessas áreas.
Além disso, deve-se analisar, através da coleta e classificação, os possíveis fungos com
potencial patogênico presentes nas águas das lagoas, que possam acometer plantas e
animais, bem como os moradores que possam utilizar dessas águas na pesca ou na irrigação de hortas.

Metodologia
A técnica utilizada para a descrição dos organismos zoospórios foi de Milanez (1990),
consistindo na iscagem dos fungos por meio de diferentes substratos (celulósicos, queratinosos e quitinosos), em laboratório.
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As amostras de água foram acondicionadas em recipientes de vidro esterilizados de boca
larga (frascos de Wheaton de 100ml), com tampa plástica com furos para permitir a oxigenação da água. Em cada frasco foram adicionadas duas unidades de substratos celulósicos (palha de milho, sementes de sorgo, epiderme de cebola, papel celofane e papel filtro),
quitinosos (asas de cupim) e queratinosos (ecdises de cobra e fios de cabelo humano),
antes da coleta, os quais serviam como substratos de colonização dos fungos zoospóricos.
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As amostras de solo foram coletadas com o auxílio de uma espátula metálica esterilizada,
sendo armazenadas em sacos de polietileno de capacidade de 500g devidamente identificados com os respectivos pontos de coletas. Para as amostras de solo, foram removidas
as camadas superficiais e utilizadas àquelas referentes a uma profundidade de aproximadamente 20 cm, coletando-se cerca de 250g de solo para cada ponto demarcado.
O material coletado foi transportado para o Laboratório de Microbiologia no IFMA –
Campus Zé Doca para as análises.
Realizou-se, em laboratório, o isolamento dos fungos, sua identificação e o destaque
àqueles com potenciais de patogenicidades às espécies próximas aos locais de coleta,
destacando plantas e animais.
Foi executado um estudo sobre o nível de qualidade da água utilizada pelos moradores
das regiões das lagoas, a fim de avaliar a presença de coliformes fecais. Vale ressaltar
que se dará ênfase às frequências com que essas espécies foram encontradas.

Logo após, foi realizada a seleção de espécies de fungos zoospóricos para a formação de
culturas, além da divulgação dos resultados junto às comunidades próximas as lagoas e
à comunidade científica que se interessar em ler tal trabalho de pesquisa.

Resultados e Discussão
A pesquisa foi realizada na cidade de Zé Doca, Maranhão. A cidade encontra-se localizada na microrregião do Pindaré. A cidade encontra-se em processo de reestruturação
urbana, com a maioria das residências em locais de riscos, sendo algumas no entorno
de lagoas.
As coletas foram realizadas em duas lagoas (A e B) na cidade de Zé Doca. Foram selecionados e demarcados pontos de coletas para as amostras de água e de solo, totalizando
6 amostras.
Das três coletas realizadas nos meses de novembro de 2014, janeiro e março de 2015,
nas estações chuvosa e seca, foram obtidos 88 isolamentos de organismos zoospóricos.
Dos isolados, 8 espécies correspondem ao filo Oomycota e 3 espécies ao reino Fungi,
filos Blastocladiomycota e Chytridiomycota, conforme representado na Tabela 1.

REINO CHROMISTA (STRAMINIPILA)
Filo Oomycota
Pythiales
Pythiaceae
PythiumgraminicolumSubramaniam
PythiumpalingenesDrechsler
Saprolegniales
Saprolegniaceae
AchlyadubiaCoker
AchlyaorionCoker&Couch
Achlya prolifera C.G. Nees
Achlya recurvaCornu
AphanomyceskeratinophilusÔokubo&Kobayasi
DyctyuchuspseudodictyonCoker& Braxton exCouch
REINO FUNGI
Blastocladiomycota
Blastocladiales
Blastocladiaceae
Allomycesanomalus R. Emers
Allomycesarbusculus E.J. Butler
Chytridiomycota
Chytridiales
Chytridiaceae
CylindrochytridiumjohnstoniiKarling
Fonte: Pesquisa direta, 2015. (Laboratório de Microbiologia, IFMA Campus Zé Doca).
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Tabela 1: Representantes de organismos zoospóricos isolados de três coletas em lagoas
na cidade de Zé Doca, Maranhão
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Os 11 táxons encontrados na pesquisa referem-se aos primeiros estudos realizados com
fungos zoospóricos na cidade de Zé Doca, Maranhão.
Em relação a ocorrência de organismos zoospóricos na água e no solo, foi possível observar que a maior incidência foi no meio aquático, com Aphanomyceskeratinophylus
(39,77%), Allomycesanomalus (22,75%) e Allomycesarbusculus(20,45%), apresentando
as maiores frequências.
Resultados semelhantes foram observados por Rocha (2002) no Parque Nacional de Sete
Cidade no Piauí e por Trindade-Junior (2013) em estudos realizados em lagoas na cidade de
Teresina-PI. Schoenlein-crusius e Milanez (1998), encontraram maior índice de organismo
na micota de água, com 83% dos organismos pesquisados.Pires-Zottarelli (2007), encontraram índices similares para as frequências de organismos Oomycota em água e solo.

Conclusões
No estudo, procurou-se fazer um levantamento dos organismos zoospóricos e da qualidade da água de duas lagoas na cidade de Zé Doca, Maranhão. Observou-se que a
abundância total das espécies de fungos foi maior na estação chuvosa, sendo a família
Saprolegniaceae a de maior representatividade. Houve uma disparidade com relação
ao crescimento dos organismos zoospóricos nos substratos, sendo que a palha de milho,
sementes de sorgo e fios de cabelos apresentaram as maiores frequências de colonização. A micota de água foi a que mostrou maior ocorrência de crescimento, dandose destaque para os seguintes táxons AphanomyceskeratinophilusÔokubo&Kobayasi,
Allomycesanomalus R. Emerse Allomycesarbusculus E.J. Butler.
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RESUMO
O trabalho apresenta resultados finais acerca do panorama do Teatro nas escolas da
rede pública localizadas na área urbana, do município de Zé Doca, em que se verificou
como essa Linguagem Artística é trabalhada nas referidas escolas, buscando-se informações mais abrangentes acerca dos conteúdos, metodologias de ensino, sistemática de
avaliação, projetos de intervenção artística, prática docente e também a percepção dos
discentes no tocante ao desenvolvimento das atividades teatrais. É necessário reforçar
que o teatro como conhecimento que é, busca respostas para os questionamentos sobre
o que é o mundo, o homem, a relação do homem com o mundo.Assim essa pesquisa foi
imprescindível por diversos fatores, dentre os quais se podem destacar: como fonte de
registro acerca do panorama do Teatro nas escolas e em Zé Doca/MA, bem como seu
ensino e/ou outros fatores inerentes a essa área de conhecimento, colaborando dessa
forma para a expansão de informações acerca dessa área do conhecimento e também
acerca da educação infantil no referido município. Portanto pesquisar essa temática
contribuiu para verificar como está este ensino de Teatro no referido município, bem
como buscar soluções diante dos possíveis problemas que foram encontrados, além de
ser indispensável para que os alunos, docentes, pesquisadores e demais interessados
possam ter acesso a informações importantes sobre o processo histórico, social e cultural em que estão inseridos e assim verificar se os conteúdos cognitivos que aprendem
nas escolas são significativos e relevantes para o processo de ensino-aprendizagem da
educação infantil me Zé Doca/MA.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa surgiu a partir das pesquisas iniciais realizadas pelo GEPAT (Grupo de
Práticas Artísticas Teatrais) - “Pessoas” do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) do município de Zé Doca em relação ao Teatro como prática educativa e sua relevância na e para a educação.
O grupo é composto por alunos dos cursos técnicos em Análises Químicas, Biocombustíveis
e Tecnologia em Alimentos cuja principal proposta é estudar e experienciar os aspectos
conceituais e práticos referentes às atividades artísticas, em especial, o Teatro, bem como
realizar atividades relacionadas à pesquisa e à extensão. Essa pesquisa surgiu a partir de
uma atividade extensionista realizada na comunidade Vila Boa Esperança em Zé Doca/
MA em que foram desenvolvidas atividades teatrais com as crianças dessa comunidade.
Os pesquisadores objetivam registrar o panorama do Teatro na Educação Infantil nas
escolas da rede pública do referido município, buscando-se analisar o contexto em que
ocorre essa educação, os sujeitos participantes, suas ações, seus desafios cotidianos em
prol de uma educação básica de qualidade.
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O Teatro na escola é também uma proposta de aprendizagem, mas que anteriormente
não era assim reconhecido. De acordo com Brasil (2013) as práticas teatrais não estavam incluídas no currículo escolar como prática obrigatória, e somente eram reconhecidas quando faziam parte das festividades escolares na celebração de datas como
Natal, Páscoa ou Independência, ou nas festas de final de período escolar.
O Teatro era tratado com uma única finalidade: a da apresentação. Os alunos decoravam os textos e os movimentos cênicos eram marcados com rigor. Desse modo buscarse-á verificar se tais informações contidas no parágrafo anterior ainda ocorrem e como
esse Teatro está inserido no contexto da educação infantil.
Como Santana (2014) menciona em seus estudos, o processo educacional se faz de forma dialética no qual o educando constrói o conhecimento a partir do contexto que funde aprendizagem e experiência social através de uma antropologia política (de compaixão e solidariedade humanista) e uma epistemologia histórico-cultural de crença e fé
nos seres humanos para a mudança de um mundo de opressões e injustiças.
Essa pesquisa tem como objetivo Investigar o panorama do Teatro na educação infantil
nas escolas da rede pública do município de Zé Doca, bem como os sujeitos, o contexto
em que estão inseridos e o processo de trabalho no tocante ao desenvolvimento das
atividades teatrais.

METODOLOGIA
Esta pesquisa foi fundamentada nas ideias do Materialismo Histórico Dialético, cujo
objetivo único não é somente descrever os materiais coletados no decorrer da pesquisa,
mas sim verificar as transformações e contribuições advindas através dessa pesquisa
para a vida dos indivíduos que estão diretamente ou indiretamente envolvidos nesse
processo de pesquisar.
De acordo com Neves (2013) destaca-se a obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo.
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Nesse tipo de pesquisa é frequente que o pesquisador procure entender os fenômenos
segundo a perspectiva dos participantes da situação estudada e a partir daí, situe sua
interpretação dos fenômenos estudados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para verificar e analisar de que forma estes aspectos são percebidos no cotidiano escolar, esta pesquisada estruturou-se em etapas.A primeira etapa do trabalho de campo se
referiu à coleta de dados (lista com nome das escolas infantis, ver Tabela I), na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Zé Doca/MA. O próximo passo foi apresentar o
projeto de pesquisas nas escolas e o termo de livre consentimento aos docentes para a
participação das pesquisas nas escolas.
ZONA URBANA
Nº

CHECHE/EM

INEP

ENDEREÇO

01 Creche Municipal Professor José Everton de Sousa 21273103 Vila da Colone- Centro
02 EM de Educação Infantil Alegria do Saber

21278032 Rua Amorim

03 EM de Educação Infantil Cândido Bispo Rocha

21278008 Rua Timon, Vila Barroso

04 EM de Educação Infantil Irmã Bezinha

21222720

Rua Colinas, 640- Bairro São
Francisco

05

EM de Educação Infantil Maria de Jesus Lopes
21277974 Av. Cel. Stanley Fortes Batista
Pereira

06 EM de Educação Infantil O Bom Pastor I

21247919

Rua Ricardo Lima, 1,115Vila Nova

07 EM de Educação Infantil O Bom Pastor II

21247900

Rua Ana Justina, 600- Vila
Gusmão

08 EM de Educação Infantil O Pequeno Príncipe

21085234 Rua Icatu, 241- Vila Barroso

09 EM de Educação Infantil PiuPiu

21222711 Rua São Luís- Bairro Amorim

Tabela I
Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)-Zé Doca/MA.
Desta forma, verificaram-se que em todas as escolas pesquisadas o Teatro é utilizado como
método de ensino e aprendizagem, os professores que trabalham com esta área não têm
formação adequada, nenhum deles tem formação inicial em Teatro e nem muito menos
em Arte, quase nunca participaram de formação continuada para a área do Teatro.
O teatro se faz presente nas aulas, mais especificamente nas datas comemorativas. Como
Dia das Mães, Páscoa, Dias das crianças, Dia dos Índios. Pode-se perceber a carência e
a dificuldade que as professoras têm em usar o teatro na escola em virtude da falta de
materiais e espaço adequado para trabalhar as atividades além da formação adequada
para trabalhar com o teatro. Algumas docentes afirmaram que: “Vivemos uma educação precária, incapaz de investir em recursos que irão ajudar na aprendizagem dos
alunos”.
“Na escola em que leciono há pouco espaço para realização dessas práticas”

Fotografias dos EMEI Mª de Jesus Lopes Peireira, José Erventon e Bom Pastor II, Zona
Urbana.
Fonte: Arquivo Pessoal de Ana Paula, registros obitidos na pesquisa.
É necessário ofertar um ensino de Teatro que possibilite as vivências artísticas de forma
plena e não somente como uma opção secundária. A escola contemporânea exige cada
dia, novas habilidades e alternativas que incentivem o aluno a desenvolver o hábito
do pensamento crítico e autônomo, e a capacidade de confrontar-se em situações
desafiadoras e conflitantes.
Spolin (2007) destaca as oficinas de jogos teatrais como atendentes a esses requisitos
quando afirma que estas não são designadas como passatempo do currículo, mas sim
como complementos para aprendizagem escolar, ampliando a consciência de problemas e ideias fundamentais para o desenvolvimento intelectual dos alunos.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

As fotografias retratam a realidade do teatro, e da infraestrutura encontrados na pesquisa.

609

CONCLUSÃO
O Teatro na Educação como uma nova área do conhecimento (KOUDELA, 2006) é uma
conquista. No entanto muitos fatores ainda limitam e dificultam a sedimentação não
apenas no que se refere às pesquisas teóricas como ao desenvolvimento de práticas
significativas também.
O trabalho com o teatro nas Escolas Municipais de Educação Infantil de Zé Doca ainda é
muito restrito, destacando alguns fatores principais como: falta de recursos financeiros
e de profissionais especializados na área.
Outro aspecto a ser ressaltado é que mesmo diante de toda a precariedade de estrutura
física e de qualificaçao docente, as atividades teatrais são realizadas em várias escolas,
se tivesse investimento financeiro que possibilitasse melhor infraestrutura física, formação continuada, enfim ações que estimulassem a inserção e realização de práticas que
oportunizem um significativo processo de ensino e aprendizagem em Teatro, a realidade
seria diferente, ou pelo menos teria condições de apresentar resultados diferentes.
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Resumo
O pão francês é um alimento tradicionalmente consumido pela população brasileira,
principalmente em refeições como o café da manhã e o lanche da tarde. Nas últimas décadas, em busca de um produto perfeito aos olhos do consumidor, houve a necessidade
de aumentar e diversificar a produção de pães no que se refere ao processo produção.
Assim, passou-se a adicionar aditivos em produtos de panificação. Dentre esses se encontra o bromato de potássio que é um aditivo com carácter oxidante, sendo utilizado
para aumentar a retenção de gases no produto, porém sua utilização é proibida no
Brasil por ser um composto tóxico e carcinogênico. Pensando nisso, o presente estudo
objetivou-se em analisar a presença de bromato de potássio em pães comercializados
em diferentes cidades da microrregião de Pindaré no estado do Maranhão. Para tanto,
foram coletadas em dez diferentes panificadoras de 03 cidades da microrregião de Pindaré (Bom jardim, Governador Newton Bello e Zé Doca), totalizando trinta amostras
que por sua vez, foram identificadas e transportadas para o laboratório de Química do
Instituto Federal Campus Zé Doca. As análises foram feitas em triplicatas, conforme as
normas do Instituto Adolfo Lutz pelo método indireto com reativo fucsina-bissulfito,
onde concluiu-se que as amostras da cidade Zé Doca obtiveram resultados positivos
para a presença de bromato de potássio e das outras duas cidades não foi identificado
o aditivo nas amostras.
Palavras-chave: aditivo; oxidante; risco carcinogênico.

O pão é resultado do cozimento em forno da massa feita com farinha de cereais, principalmente trigo, água, sal e fermento (biológico ou químico), sendo esses os componentes básicos para a sua produção. Dentre esses encontra-se o tipo francês que é um
alimento tradicionalmente consumido pela população brasileira, principalmente em
refeições como o café da manhã e o lanche da tarde (SILVA et al., 2003).
Os processos atuais de fabricação dos produtos de panificação, e a alta escala de produção exigida pelo mercado foram os principais responsáveis pela utilização de aditivos
em panificação. Embora os aditivos não sejam considerados matérias primas essenciais,
a sua presença é fundamental para a obtenção de produtos de qualidade, principalmente aqueles aditivos que atuam na correção de possíveis deficiências na qualidade da
farinha de trigo (PAVANELLI, 2000; FOOD BRASIL, 2009).
Dentre esses fatores, a problemática enfrentada envolve a produção de uma massa que
apresente características sensoriais próprias ao produto, como cor, volume, sabor e
odor agradáveis (CANELLA-RAWS, 2003). Na busca por esse aperfeiçoamento da farinha no uso de pães, o bromato de potássio passou a ser empregado como oxidante, tan-
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to na própria farinha quanto diretamente no pão. O resultado dessa reação é o favorecimento de maiores pontes dissulfídricas nos produtos, o que ocasiona maior retenção
de gases e, consequentemente, maior volume aos produtos, melhor textura e umidade
interna (DALLAGO, 2005). Em alguns países o uso de bromato de potássio é permitido
como aditivo alimentar, principalmente na fabricação de pães (MARTINS et al.,1998).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece o bromato de potássio como agente
cancerígeno. Segundo a OMS, foram observados efeitos danosos à saúde em animais de
laboratório. Um significativo aumento na incidência de carcinomas renais foi o resultado de se adicionar a substância na água de ratos de laboratório. Através de estudos toxicológicosin vivo e in vitro, o Comitê Conjunto da OMS de Peritos em Aditivos Alimentares
considerou o bromato de potássio como sendo um carcinógeno genotóxico, e, portanto,
impróprio para uso como aditivo em farinhas e pães. Segundo a OMS, o bromato de
potássio provoca a destruição das vitaminas do complexo B e dificulta a recuperação de
pacientes com doenças crônico-degenerativas (SENAC, 2004).
Em consequência, a Legislação Brasileira o considera impróprio para uso como aditivo
em farinhas e pães, conforme a Lei nº 10273/2001 (BRASIL, 2001). A inobservância a
essa proibição legal constitui infração sanitária, sujeitando-se o infrator ao processo e
às penalidades previstas por lei. Por outro lado, o bromato de potássio, sendo economicamente pouco dispendioso e de uso mundialmente proibido (com exceção de Estados
Unidos e Japão), continua sendo usado de forma clandestina no Brasil.
Diante do alto índice de consumo e o potencial de risco carcinogênico, se fez necessário
investigar os pães tipo francês comercializados em cidades do Maranhão nos estabelecimentos voltados para consumidores de diferentes classes sociais, a fim de descobrir se
esse aditivo continua sendo usado de forma clandestina nessas cidades.

Metodologia
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As amostras de pães tipo francês foram coletadas em dez diferentes panificadoras de
03 cidades da microrregião de Pindaré (Bom jardim, Governador Newton Bello e Zé
Doca), totalizando trinta amostras, pois foram feitas em triplicatas. As mesmas foram
coletadas em sacos plásticos e etiquetadas com as seguintes informações: local da coleta, data e número da amostra (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, BJ1, BJ2, BJ3, BJ4 e GB1). Em seguida,
foram acondicionadas e transportadas ao laboratório de química do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Zé Doca.
Materiais
Balança semi-analítica, mufla, cápsula de porcelana, béquer de 50 mL, bastão de vidro,
pipetas graduadas de 1 e 5 mL, balão de fundo chato de 100 mL.
Reagentes
Água oxigenada, solução descorada de fucsina a 0,1% m/v, ácido sulfúrico 10% m/v.
Identificação do bromato de potássio
As análises foram realizadas segundo as normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz,
pelo método indireto com reativo fucsina-bissulfito, conforme descrito abaixo:
Foi pesada aproximadamente 50 g de cada amostra em uma cápsula de porcelana e fei-

ta a pré-queima no bico de Busen. Em seguida, foi pesada a amostra pré-queimada em
uma outra cápsula de porcelana, que por sua vez, havia sido retirado a umidade no forno mufla durante 30min a 550°C. Logo após, foi realizada a incineração da amostra no
forno mufla a 550°C, esperou esfriar, pesou-se novamente e iniciou-se os testes. Foram
dissolvidas as cinzas obtidas em uma solução de ácido sulfúrico a 10% m/v suficiente
para a dissolução, filtradas. Em seguida, adicionou-se 2 mL de peróxido de hidrogênio a
30% e 3 mL do reativo- fucsina-bissulfito.

Resultados e Discussões
Das análises realizadas nos 05 maiores estabelecimentos (padarias) que comercializam
pães do tipo francês na cidade de Zé Doca, todas as amostras (estabelecimentos A a E)
obtiveram resultados positivos para a presença de bromato de potássio. Da amostra
coletada na cidade de Governador Newton Bello (estabelecimento F), foi comprovado
um resultado negativo. E, das análises realizadas nas 04 amostras (estabelecimentos G
a J) da cidade de Bom Jardim, comprovaram um resultado negativo para a presença do
bromato, todos descritos conforme na tabela 1.

Estabelecimentos

Amostras em triplicatas

Resultados

A

Z1

Positivo

B

Z2

Positivo

C

Z3

Positivo

D

Z4

Positivo

E

Z5

Positivo

F

GB1

Negativo

G

BJ1

Negativo

H

BJ2

Negativo

I

BJ3

Negativo

J

BJ4

Negativo

Fonte: Dados da pesquisaAtravés da metodologia descrita pelo Intituto Adolfo Lutz
(2005), podemos verificar diante dos testes se existe a presença de bromato de potássio
pelo aparecimento de coloração rósea/violeta no teste realizado, conforme a figura 01.

Figura 01: aparecimento da coloração em testes realizados com amostras.
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Como resultado das análises realizadas nas amostras da cidade de Zé Doca, podemos
observar que os estabelecimentos que comercializam os pães tipo francês, estão em desacordo com a legislação vigente (BRASIL, 2001) que afirma que o uso desse aditivo na
formulação dos pães é estritamente proibido decorrente de penalidades para aqueles
que o usam. Já, nas amostras adquiridas nas cidades de Gov. Newton Bello e Bom Jardim
não foi verificado a presença do bromato de potássio em nenhuma delas. O fato comprova que existe a obediência e seguimento da normatização imposta pela legislação.

Conclusões
A partir dos resultados obtidos nesse trabalho observou-se que a legislação que determina a proibição para o uso de aditivos em produtos de panificação, não está sendo
cumprida pelos estabelecimentos (padarias) que comercializam os pães na cidade de
Zé Doca do estado do Maranhão. Pondo assim, em risco a saúde da população que o
consomem, pois esse aditivo é comprovadamente cancerígeno e tóxico. E, nas outras
duas cidades o presente trabalho não identificou a utilização do bromato de potássio
nas amostras adquiridas.
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Resumo
A maior parte de toda a energia consumida no mundo provém do petróleo, do carvão e
do gás natural, onde os combustíveis derivados do petróleo tem sido a principal fonte
de energia mundial. Como essas fontes são limitadas, a busca porenergias renováveis
tem sido frequente. Os óleos vegetais aparecem como uma alternativa para substituição
do diesel em motores de ignição por compressão, quando transformados em ésteres de
ácidos graxos e biodiesel, além disso, eles apresentam vantagens frente aos derivados
do petróleo, pois a sua queima gera quantidades mínimas de gases tóxicos, reduzindo consequentemente as emissões na atmosfera. Porém, este combustível apresenta
algumas desvantagens, como o biodiesel é produzido pela transesterificação, ele tem
similar suscetibilidade à oxidação, que pode causar problemas no sistema automotivo
e no armazenamento do combustível, além de formação de depósitos e corrosão do
motor. As companhias que transportam e armazenam o biodiesel estão preocupadas
com a possibilidade de o combustível formar sedimento durante a estocagem, pois a estabilidade oxidativa está relacionada principalmente com a etapa de armazenamento.
Muitos fatores influenciam na oxidação do biodiesel, entre eles a presença de traços de
metais, provenientes da natureza do tanque de armazenamento, de catalisadores utilizados no processo, a presença de água e o número de insaturações. O principal objetivo
deste trabalho foi estudar a estabilidade oxidativa do biodiesel extraído de babaçu (Orbignyaphalerata) através do parâmetro de índice de acidez.
Palavras-chave: biocombustíveis; oxidação; índice de acidez.

O modelo de desenvolvimento e estilo de vida adotado por sociedades atuais é baseado principalmente no uso de diferentes recursos energéticos, especialmente petróleo
e seus subprodutos. No entanto, estes combustíveis não são renováveis e a crescente
demanda originada pelo crescimento acelerado dos países desenvolvidos gera um aumento cada vez maior do consumo dos derivados do petróleo, acarretando em um aumento do seu preço e pela degradação ambiental, como o efeito estufa, chuva ácida, aumento do buraco da camada de ozônio, alterações climáticas, etc. (CHAVES, 2008). Estes
problemas ambientais ocasionados pela queima desses combustíveis e diversos outros
fatores como as constantes crises e os altos preços do barril do petróleo, fez o homem
refletir sobre a necessidade de buscar novas fontes de energia, que prometem uma
relação mais harmoniosa com o desenvolvimento sustentável, conservação de energia,
eficiência e preservação ambiental (AGARWAL, 2007).
Esta procura resultou em vários biocombustíveis produzidos a partir de fontes renováveis de energia com o biodiesel se revelando como uma fonte promissora. O biodiesel é
um combustível de queima limpa, originário de fontes naturais e renováveis como óleo
vegetal, óleo comestível saturado gerado na cocção e fritura de alimentos, gordura ani-
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mal e álcool. O biodiesel tem eficiência energética, substitui o diesel (KNOTHE, 2010),
reduz as emissões de gases do efeito estufa, entre outras vantagens ecológicas, isto porque o CO2 liberado na queima do biodiesel será absorvido pelas oleaginosas utilizadas
como matéria-prima para a produção desse combustível, criando um ciclo fechado de
carbono, o que não ocorre com os subprodutos do petróleo (DEMIRBAS, 2007).
O Brasil, acompanhando o movimento mundial de iniciativas favoráveis ao combate
aos gases causadores do efeito estufa, lançou em dezembro de 2004 o Programa de Produção e Uso do Biodiesel e introduziu a partir de janeiro de 2005, o biodiesel na matriz energética nacional, estabelecendo percentuais mínimos de mistura de biodiesel
ao diesel comercializado. Sendo necessário apenas que o biodiesel apresentasse um
padrão de qualidade, bem definido.Várias análises são necessárias para a determinação
da qualidade do biodiesel, entre elas o índice de iodo e o índice de acidez são métodos
analíticos de elevada importância (AGARWAL, 2007).
O monitoramento da acidez no biodiesel é de grande importância na estocagem, na
qual a alteração dos valores neste período pode significar a presença de água. O método
recomendado pela ANP é o EN 14104, que utiliza uma solução alcoólica de KOH como
titulante e fenoftaleína como indicador. A ASTM recomenda o método potenciométrico
D 664. Segundo Knothe, este método não apresenta boa reprodutibilidade e recomenda
o método ASTM D974, que se baseia na titulação em sistema não aquoso e utiliza solução
de KOH em isopropanol como titulante. Todas as normas descritas acima estabeleceram
limites máximos de acidez de 0,5 mg de KOH/g.
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Atualmente no Brasil, os estados de Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás e São Paulo
são os quatro maiores produtores de biodiesel no país, concentrando 82% da produção,
isto ocorre, pois existem muitas plantações de soja nesses territórios, e como o biodiesel
mais utilizado no Brasil é produzido a partir dessa oleaginosa, as indústrias são atraídas e a geração desse biocombustível fica polarizada nessas regiões (IPEA, 2013).
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A concentração produtiva nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste denota que as demais
regiões, Norte e Nordeste, precisam de atenção do Programa Nacional de Produção e
uso do Biodiesel (PNPB) para enfrentar deficiências econômicas e sociais, que têm raízes nas zonas rurais. Porém, essas regiões possuem muitas plantas nativas que são ricas
em óleos. O Nordeste brasileiro possui uma área com cerca de 12 milhões de hectares
plantadas com babaçu, sendo que a maior parte está concentrada no estado do Maranhão (SANTOS, 2008). Para fins de produção de biodiesel, o óleo de babaçu extraído das
amêndoas, por ter composição predominante de triacilglicerídeos de ácidos láuricos,
possui excelentes qualidades para a transesterificação devido à sua cadeia curta que
interage mais efetivamente com o agente transesterificante, obtendo-se um biodiesel
com excelentes características físico-químicas (LIMA et al., 2007).
Baseado nisso, este trabalho tem como objetivo preparar e avaliar a estabilidade oxidativa do biodiesel produzido a partir do óleo extraído do babaçu.

Metodologia
Para o processamento do biodiesel a partir do óleo de babaçu, dividiram-se as amostras do óleo em porções de 300 g cada.Esta etapa foi realizada em uma proporção óleo/
catalisador (1:6), ou seja, 0,8% com relação à massa do óleo para o catalisador, para
esta função foi utilizado o hidróxido de sódio (NaOH). Para essa proporção de 0,8% utilizou-se 204 g de metanol e 2,4 g de hidróxido de sódio, dessa massa total de metanol,
reservou-se 50 g para fazer a diluição do hidróxido de sódio. Submeteu-se o óleo a aque-

cimento na manta e quando o mesmo alcançou a temperatura de 50ºC, adicionou-se o
metanol lentamente e em seguida, a solução de hidróxido de sódio. Manteve-se a temperatura entre 50ºC e 60ºC durante 1 (uma) hora em constante agitação. Após o decorrer
do tempo o óleo foi submetido a um repouso de 24 horas em um funil de decantação
para separação de fases. Ao final das 24 horas o líquido contido no funil encontrava-se
dividido em duas fases: uma fasecomposta do biodiesel (parte superior)apresentando
coloração amarelada e a outra fase (parte inferior) com coloração avermelhada,devido
à presença de glicerina.
Para a purificação do biodiesel, efetuou-se a lavagem do biodiesel com 10% de solução aquosa de ácido sulfúrico (H2SO4) e água fervente.Em seguida, agitou-se o funil e
adicionou-se água fervente até obter uma coloração incolor. Posteriormente, já com o
biodiesel purificado, a amostra passou por um processo de “desumificação”, o mesmo
foi submetido à manta aquecedora por 30 minutos a uma temperatura de 120ºC, ao final, encontrava-se límpido com uma coloração amarela.
Para o método de índice de acidez foi adotado a norma ASTM 664, cujo princípio é a
massa de KOH ou NaOH em mg, gasta na neutralização dos ácidos livres presentes em
1 g da amostra, utilizando para isto o método de titulação ácido-base (não-aquoso). Foram utilizados os seguintes reagentes:
Tabela 1 Reagentes utilizados para determinação de índice de acidez em biodiesel.
Titulante
0,1 mol.L-1NaOH

Solvente
Etanol

Indicador
Fenolftaleína a 1%

Amostra
Biodiesel

Para o titulante, preparou-se a solução de NaOH a 0,25 mol.L-1 e deixou-se em repouso
por 24 horas. Para a padronização do hidróxido de sódio, preparou-se uma solução de
biftalato de potássio a 0,25 mol.L-1.
Pesou-se 5,0 g do biodiesel de babaçu em um erlenmeyer de capacidade de 250 mL, em
seguida, adicionou-se 25 mL de etanol previamente neutralizado. Agitou-se a amostra até
completa dissolução e em seguida, adicionou-se fenolftaleína 1%, que agiu como indicador.

Resultados e Discussão
Após a coleta da amostra, o óleo passou por uma análise superficial, onde se observou
a viscosidade e odor do mesmo. Constatando-se que o mesmo se encontrava em bom
estado, seguiram-se as seguintes etapas:
“Desumificação” do óleo: retirou-se uma amostra de 350 mL e submeteu-se à retirada
da água na manta, aqueceu-se o óleo a uma temperatura de 105°C e controlou-se por
10min, após isso a amostra tornou-se límpida.
Filtragem do óleo: o óleo passou por uma filtração com auxílio de funil e papel de filtro.
A finalidade é retirar pequenos resíduos deixados no seu processamento.
Transesterificação: o óleo passou pelo processo de transesterificação e a reação foi mantida em constante agitação por uma hora. Após o tempo decorrido pode-se observar uma
mudança na coloração do produto. Obteve-se então uma mistura de biodiesel e glicerina.
Decantação: o biodiesel foi submetido a um repouso de 24horas para decantação e sepa-
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A titulação procedeu-se até obter uma coloração levemente rósea, que persistiu por no
mínimo 15 segundos. A análise foi realizada em triplicata.
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ração de fases biodiesel/glicerina. Após o decorrer desse tempo,observou-se duas fases
nítidas, o biodiesel na parte superior com uma coloração amarelada e a glicerina na
parte inferior com uma coloração avermelhada.
Lavagem e secagem: após a separação de fases a glicerina foi retirada e reservada. O
biodiesel passou por uma pelo processo de purificação e em seguida pela secagem.
O método deíndice de acidez revela o estado de conversação.Pode ser expresso também
em mL de solução normal por cento de v/p ou g de ácido oleico por cento p/p, segundo
a Portaria no 255, de 15 de setembro de 2003 na ANP. O biodiesel, não pode ter índice
maior que 0,80 mg KOH ou NaOH/g ou 3% g de ácido oleico (ANP, 2003).
Para avaliação desse método, foi realizada primeiramente a padronização da solução
de hidróxido de sódio que será utilizada como titulante, obteve-se um volume médio de
25,9 mL, para a análise em duplicata. Os cálculos para a obtenção do fator de correção
são obtidos a partir da EQ. 1:

Com relação à titulação para obtenção do índice de acidez, o processo foi realizado em triplicata em duas amostras de biodiesel de babaçu e obtiveram-se os seguintes resultados:
Tabela 2Volumes obtidos na titulação para determinação do índice de acidez em duas
amostras de biodiesel de babaçu
Amostra
Amostra 1
Amostra 2

Análise 1
0,9
0,9

Análise 2
0,9
0,9

Análise 3
1,0
0,9

(mL)
0,93mL
0,90mL
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O índice de acidez (I.A) (mgNaOH/g) é obtido a partir da EQ. 2:
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Onde: V – volume gasto de titulante (mL);N – normalidade da solução de NaOH;f – fator
de correção da solução de hidróxido de sódio (NaOH);Eq.g – Equivalente grama = 56,1;
S – Peso da amostra (g)
Para os dados da Tabela 2 da amostra 1, o valor de (I.A) será:

Para os dados da Tabela 2 da amostra 2, o valor de (I.A) será:

Conclusões
Neste trabalho, verificou-se que a análise para a determinação de acidez utilizando o
hidróxido de sódio (NaOH) como titulante mostrou-se bastante viável economicamente
e experimentalmente, tendo em vista que este apresenta um menor custo em comparação ao titulante padrão determinado pela ANP, o hidróxido de potássio (KOH).
De acordo com a Portaria no 255 de 15 de setembro de 2003 da ANP, as amostras 1 e 2 do

biodiesel de babaçu, apresentaram um teor de ácido oleico de 2,50 e 2,42 %, respectivamente, encontrando-se dentro da faixa aceitável pela Portaria em vigor, onde o máximo
permitido é de 3% g de ácido oleico (ANP, 2003).
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Resumo
Os vidros são utilizados em todo o mundo para diversas finalidades, dentre as quais
uma das mais importantes para ciência é o uso dos mesmos em laboratório. Nesta perspectiva é evidente a necessidade de pesquisas que visem minimizar o ônus provocado
pelas avarias de vidrarias em laboratório. Realizar reciclagem e manutenção de vidrarias no IFMA - Campus Zé Doca. A metodologia consistiu na separação das vidrarias inicialmente por classe. Em seguida, ocorre a lavagem com solução de hidróxido de sódio,
e realização da manutenção, reciclagem e teste de qualidade. Como resultados o projeto
possibilitou conduzir a minimização dos gastos no laboratório, uma vez que, a vidraria
avariada pode ser recuperada, seja na manutenção ou reciclagem.
Palavras-chave: Reciclagem; vidrarias; sustentabilidade.

Introdução

Nesta perspectiva é evidente a necessidade de pesquisas que visem minimizar o ônus
provocado pelas avarias de vidrarias em laboratório. As técnicas de reciclagem e reparos em vidrarias são simples e podem ser realizadas de modo relativamente rápido,
onde as vidrarias com pequenas avarias tipo (a) podem ser recuperadas em uma média
de 20 unidades por hora, as médias avarias tipo (b)15 por hora e as do tipo (c) totalmente inutilizadas, constituem-se o modelo de reciclagem mais demorado, sendo apenas 2
unidades parcialmente recuperadas por hora.
Neste viés a economia proporcionada pela reciclagem e manutenção de vidrarias é estimada em 70% das vidrarias quebradas, recursos estes que podem ser utilizados para
suprir outras demandas do instituto, além de gerir tecnologias, materiais e recursos
humanos contribuindo com bom aproveitamento logístico destes em beneficio próprio
e do meio ambiente.

Metodologia
As vidrarias quebradas serão obtidas na caixa de descartes de vidrarias nos laboratórios do IFMA- Campus Zé Doca, sendo armazenadas em recipientes de madeira. Elas
serão separadas por classes de avarias em 3: A, B e C, respectivamente em vidrarias
de pequenas avarias, médias avarias e totalmente inutilizadas. Em seguida, ocorrerá
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O vidro é um material inorgânico formado pelo processo de fusão, que foi resfriado a
uma condição rígida, sem cristalizar (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000). Eles são utilizados
em todo o mundo para diversas finalidades, dentre as quais uma das mais importantes para ciência é o uso em laboratório. Os vidros inorgânicos, em particular, são muito
resistentes aos ataques químicos [...]” (PADILHA, 2000). Todavia sua fragilidade tem demonstrado-se bastante onerosa em instituições de ensino e pesquisa, uma vez que a ocorrência de perca deste material é constante devido a baques e manuseios inapropriados.

621

alavagem com solução de hidróxido de sódio há 10 % e posteriormente nova lavagem
abundante com água.
Para a manutenção das vidrarias com pequenas (A)avariasserá realizado corte via choque térmico ou corte a fio, aquecendo-se o vidro e cortando-o fia tração com fio metálico ou tesoura ajustando-se as arestas das vidrarias com espátulas e pinças, brocas e
disco diamantado.
A realização da manutenção de vidrarias com médias (B) avarias ocorrerá pelos mesmos processos das vidrarias tipo (A) com a exceção da mudança do destino de uso, pois
as vidrarias tipo (B) serão destinadas a outro uso, geralmente qualitativas.
A reciclagem de vidarias totalmente inutilizada (c) será realizada via fundição entre
1200 °C e 1500 °C, em mufla. O processo se realizará pela trituração das vidrarias e
aquecimento a 1500 °C ou 1200 °C 1h;Retirada do forno muflaà 900 °C para formação da
gota de vidro;Inserção da gota vidro no molde primário; Incerção do produto do molde primário no molde secundário;Injeção de ar para inflação do vidro amolecido para
ocupação de todo o molde; Esfriamento e retirada do molde;Recozimento em mufla de
800°C a 900°C por 30 minutos e ajuste de imperfeições com pinça, cortador de vidro e
disco diamantado.
Após o esfriamento das vidrarias serão realizados os seguintes testes para comprovar
seu devido funcionamento através da medição de sua capacidade de armazenagem de
fluidos, utilizando-se água a temperatura padrão em comparativo com um recipiente
calibrado, e medição de sua resistência mecânica via ensaio de tração (somente para
as vidrarias tipo C pós-tratamento), no qual uma prensa hidráulica aplica valores crescentes de cargas sobre o corpo de prova ate sua destruição, onde constrói-se um gráfico
tensão-deformação que permite avaliar propriedades mecânicas de um corpo, conforme indicado por Dalcin (2007).
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Todas as vidrarias classificadas com pequenas e médias avarias (A e B) se encontram
restauradas, depois de passar pelo processo de corte e, sendo utilizadas apenas nas aulas prática nos cursos de ensino médio e superior. No entanto, para fins de pesquisa, as
vidrarias recuperadas não foram expostas para as análises, para não comprometer os
resultados com qualidade. Abaixo se tem imagens das vidrarias restauradas e recicladas no laboratório da instituição.

Figura 1: Balões volumétricos restaurados Figura 2: Tubos de ensaio restaurados
Todos os balões volumétricos restaurados podem ser usados sem perder a função original, já que a parte danificada não comprometeu o menisco do balão.

Algumas provetas restauradas estão sendo usadas em sua forma original para fins de
treinar os discentes a fazer medidas com precisão. Este processo faz parte de um dos
conteúdos “averiguação de medidas”, como para outros fins, ou seja, como recipiente
para colocar soluções usadas em aulas didáticas, pois algumas delas tiveram partes
danificadas que comprometeram a sua calibração. Enquanto os tubos de ensaio continuam com a mesma finalidade que tinham antes da avaria, pois essas vidrarias não
apresenta característica de precisão e nem precisa de calibração.
Para os tubos de ensaio que sofreram avarias no fundo, por exemplo, esses vidros depois dos
cortes foram utilizados como tubos conectores, já que a parte inferior foi comprometida.

Figura 3 e 4: Provetas restauradas e tubos de ensaio modificados para conectores.
As vidrarias do tipo (c) não foram restauradas ou recicladas em função das temperaturas elevadas requeridas para fabricação dos capilares. Assim aconselha-se para trabalhos futuros a utilização de maçarico, em vista que Segundo Crisigiovanni (2010), o
vidro é um líquido sub-resfriado, rígido, sem ponto de fusão definido e com uma viscosidade elevada, que impede sua cristalização podendo ser facilmente maleável. Desde
que se tenha as técnicas e fontes de calor necessárias.

Gráfico 1: Ambientes onde ocorrem fraturas de vidrarias mais comuns.
Com base nos dados do gráfico 1, se observa que a lavagem das vidrarias é o momento
em que ocorre maiores danos e fraturas, em especial irreversíveis do tipo (c), sugere-se
como medida para evitar a quebras o melhor alocamento das pias, que são rasas e com
torneiras fixas. Sendo assim, se sugere duchas suspensas, com regulador de fluxo de
água, maior profundidade das pias e maior espaço para locomoção de vidrarias longas,
como buretas, provetas e pipetas.
Quanto ao acondicionamento das vidrariais, observa-se que provetas são armazenadas
em pé, contrariando o princípio básico de segurança no trabalho de laboratório, que é
armazená-las deitadas.
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Gráfico 2: Média aproximada dos tipos e vidrarias mais quebradas em um período
de 12 meses.
Dentre as vidrarias quebradas, observa-se no gráfico 2 uma média aproximada dos tipos e danos mais frequentes, das quais as buretas e pipetas apresentaram menor facilidade de manutenção e reparos, as quais quebram, em sua maioria a baixo do controle
de fluxo (torneira) ou bico. Já as vidrarias facilmente concertáveis foram os tubos de
ensaio, os quais apresentam quebra na parte superior e/ou inferior.
O gráfico 3 mostra uma estimativa média das vidrarias mais quebradas nos laboratórios
em estudo com base em observações de campo. As quais permitem visualizar que as Buretas são as que sofrem maiores danos, possivelmente em função do tamanho, que pode
ser uma das características que influenciam na sua lavagem perigosa, observe gráfico 1.

Gráfico 3: Estimativa média de vidrarias mais quebradas no laboratório.
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O projeto visou demonstrar que a recuperação para a reutilização em laboratório para
fins didáticos se mostrou bastante significante, pois é nesta perspectiva que se promove a necessidade de sustentabilidade, com a realização da manutenção das vidrarias,
bem como a minimização do erário. Vale destacar, que o projeto ainda continuará sua
execução, pois será elaborada uma monografia com a temática voltada para o projeto
“Esplanada Sustentável” do governo Federal.
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Resumo
Esta pesquisa apresenta os resultados finais acerca do panorama do Teatro nas escolas
da rede municipal de ensino localizadas nas áreas centrais e mais afastadas do centro,
do município de Zé Doca/MA, em que se verificou como esta linguagem artística é trabalhada nas referidas escolas, buscando-se informações mais abrangentes acerca dos
conteúdos, metodologias de ensino, sistemática de avaliação, projetos de intervenção
artística, prática docente e também a percepção dos discentes no tocante ao desenvolvimento das atividades teatrais. Assim esta pesquisa foi imprescindível por diversos fatores, dentre os quais se podem destacar: como fonte de registro acerca do panorama do
Teatro nas escolas e em Zé Doca/MA, bem como seu ensino e/ou outros fatores inerentes
a esta área de conhecimento, colaborando desta forma para a expansão de informações acerca do processo de ensino e aprendizagem em Teatro na Educação Infantil no
referido município. O método utilizado na pesquisa se referiu ao método exploratórioqualitativo, tendo por base os estudos de Almeida, Araujo e Azar (2011). Como parte da
pesquisa qualitativa, foi realizada uma pesquisa de campo nas referidas escolas e os dados coletados (entrevistas orais com áudio, questionários, fotos) foram sistematizados
para a produção textual da pesquisa.
Palavras-chave: Memória; Teatro;Ensino

Esta pesquisa surgiu a partir das pesquisas iniciais realizadas pelo Grupo GEPAT - “Pessoas” do IFMA - Campus Zé Doca, em relação ao Teatro e sua prática educativa, bem
como sua relevância na e para a educação. Deste modo buscou-se verificar como este
Teatro está inserido no contexto da educação infantil. Como Santana (2013) menciona
em seus estudos, o processo educacional se faz de forma dialética no qual o educando
constrói o conhecimento a partir do contexto que funde aprendizagem e experiência
social através de uma antropologia política e uma epistemologia histórico-cultural de
crença e fé nos seres humanos para a mudança de um mundo de opressões e injustiças.

Metodologia
Esta pesquisa foi fundamentada nas ideias do Materialismo Histórico Dialético, cujo
objetivo único não é somente descrever os materiais coletados no decorrer da pesquisa,
mas sim verificar as transformações e contribuições advindas através dessa pesquisa
para a vida dos indivíduos que estão diretamente ou indiretamente envolvidos nesse
processo de pesquisar.
De acordo com Neves (2013) destaca-se a obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo.
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Esta pesquisa estruturou-se em quatro etapas, a primeira consistiu em pesquisar artigos, documentos científicos de um modo geral que abordem a temática da pesquisa, a
segunda etapa consistiu em visita às escolas que foram pesquisadas para apresentação
deste projeto de pesquisa, a terceira etapa se referiu à pesquisa de campo para a coleta
dos dados e a última etapa destinou-se à sistematização dos dados obtidos na pesquisa.

Resultados e Discussão
Para verificar e analisar de que forma estes aspectos são percebidos no cotidiano escolar, esta pesquisada estruturou-se em etapas. A primeira etapa do trabalho de campo se
referiu à coleta de dados (lista com nome das escolas infantis, ver Tabela 01), na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Zé Doca/MA. O próximo passo foi apresentar
o projeto de pesquisas nas escolas e o termo de livre consentimento aos docentes para a
participação daspesquisas nas escolas.
ZONA RUAL
Nº

EDUCAÇÃO INFANTIL

INEP

ENDEREÇO

01 EM de Educação Infantil Branca de Neve

21222738 Povoado Josias

02 EM de Educação Infantil Criança Esperança

21085226 Povoado Ebenézia

03 Escola Municipal Branca de Neve

21239711 Nova Conquista

04 Escola Municipal Sonho Infantil

21231508 Nova Conquista

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)-Zé Doca/MA.
Desta forma, verificaram-se que em todas as escolas pesquisadas o Teatro é utilizado
como método de ensino e aprendizagem, os professores que trabalham com esta área não
têm formação adequada, nenhum deles tem formação inicial em Teatro e nem muito menos em Arte, quase nunca participaram de formação continuada para a área do Teatro.
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O gráfico abaixo explana de forma direta o resultado no tocante à utilização do teatro
nas aulas nas escolas pesquisada.
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O teatro se faz presente nas aulas, mais especificamente nas datas comemorativas. Como
Dia das Mães, Páscoa, Dias das crianças, Dia dos Índios. Pode-se perceber a carência e
a dificuldade que as professoras têm em usar o teatro na escola em virtude da falta de
materiais e espaço adequado para trabalhar as atividades além da formação adequada
para trabalhar com o teatro. Algumas docentes afirmaram que: “Vivemos uma educação
precária, incapaz de investir em recursos que irão ajudar na aprendizagem dos alunos”.
“Na escola em que leciono há pouco espaço para realização dessas práticas”
A encontrada nas áreas mais afastadas do município foi uma realidade um tanto pior,
como as fotografias retratam a realidade do teatro, e da infraestrutura encontrados na
pesquisa.

Fotografias dos EMEI Branca de Neve e Sonho Infantil, Nova Conquista; Banca de Neve Josias.
Fonte: Arquivo Pessoal de Rivaldo Alves.
Fotografias dos EMEI Branca de Neve e Sonho Infantil - Zona rural.
Fonte: Arquivo Pessoal de Rivaldo Alves, registros obitidos na pesquisa.
É necessário ofertar um ensino de Teatro que possibilite as vivências artísticas de forma
plena e não somente como uma opção secundária. A escola contemporânea exige cada
dia, novas habilidades e alternativas que incentivem o aluno a desenvolver o hábito do
pensamento crítico e autônomo, e a capacidade de confrontar-se em situações desafiadoras e conflitantes.

Conclusão
O Teatro na Educação como uma nova área do conhecimento (KOUDELA, 2006) é uma
conquista. No entanto muitos fatores ainda limitam e dificultam a sedimentação não
apenas no que se refere às pesquisas teóricas como ao desenvolvimento de práticas
significativas também.

Outro aspecto a ser ressaltado é que mesmo diante de toda a precariedade de estrutura
física e de qualificaçao docente, as atividades teatrais são realizadas em várias escolas,
se tivesse investimento financeiro que possibilitasse melhor infraestrutura física, formação continuada, enfim ações que estimulassem à inserção e realização de práticas que
oportunizem um significativo processo de ensino e aprendizagem em Teatro, a realidade
seria diferente, ou pelo menos teria condições de apresentar resultados diferentes.
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O trabalho com o teatro nas Escolas Municipais de Educação Infantil de Zé Doca das zonas afastadas dos municípioainda é muito restrito, destacando alguns fatores principais
como: falta de recursos financeiros e de profissionais especializados na área.
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O leite é um alimento de extremo valor na dieta humana, mas, pela mesma razão, constitui excelente substrato para o crescimento de grande diversidade de microrganismos.
Dentre as bactérias que se podem encontrar no leite cru, destaca-se o Staphylococcus
aureus (S. aureus), um dos microrganismos mais comuns e prevalentes que ocasionam
mastite bovina em todo o mundo. Dessa forma, objetivou-se monitorar cepas de S. aureus resistentes à antibióticos comerciais em leite cru comercializado no município de
Zé Doca, Maranhão para um controle desse microrganismo, de modo a minimizar o
risco de exposição da população. A metodologia utilizada para o isolamento e identificação cepas de S. aureus bioquímicamente no leite cru comercializado no munícipio de
Zé Doca foi a técnica preconizada pelo CompendiumofMethods for theMicrobiologicalExaminationofFoods e para a realização do antibiograma, a técnica do CSLI. De acordo
com os resultados, de todas as cepas de S. aureus isoladas do leite cru comercializado
na cidade de Zé Doca, MA, 7 cepas (62,5%) das mesmas são resistentes ao antibiótico
comercial veterinário BPC e apenas 1 cepa (12,5%) apresentou sensibilidade ao antibiótico, ou seja, o mesmo não apresentou eficácia na eliminação desse patógeno. Já o
MPP foi eficaz na eliminação de (87,5%) das cepas isoladas do leite cru, pois essas apresentaram sensibilidade ao antibiótico pesquisado e apenas (12,5%) apresentou resistência ao agente antimicrobiano. Quanto ao antibiótico TOR, das cepas testadas (50%)
apresentaram resistência para o e (37,5%) são sensíveis ao mesmo, sendo que apenas
(12,5%) apresentou sensibilidade intermediária ao agente TOR, ou seja, a droga pode
ser utilizada para tratar o agente isolado desde que seja em alta dosagem. Diante disso,
é necessário orientar os produtores rurais para que os antibióticos usados no tratamento da mastite não sejam utilizados de forma indiscriminada, evitando assim, a seleção
de cepas resistentes à antibióticos.
Palavras-chave: Resistência bacteriana; leite; Staphylococcus aureus.

Introdução
O leite é um alimento de extremo valor na dieta humana, mas, pela mesma razão, constitui excelente substrato para o crescimento de grande diversidade de microrganismos,
que como o homem, utilizam os princípios nutritivo presentes nesse alimento (ORDÓÑEZ et al.,2005). Dentre as bactérias que se podem encontrar no leite cru, destaca-se o
Staphylococcus aureus (S. aureus), um dos microrganismos mais comuns e prevalentes
que ocasionam mastite bovina em todo o mundo (LUCHEIS, 2012).
No munícipio de Zé Doca ainda prevalece a produção e comercialização de leite cru no
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mercado informal por pequenos produtores, fato preocupante porque na maioria das
propriedades não existe um acompanhamento da saúde do animal por um profissional
qualificado e consequentemente a segurança alimentar desse produto pode ser comprometida pela presença de um patógeno resistente a antibióticos, colocando assim em
risco a saúde do consumidor.
Considerando à facilidade que o S. aureus tem demonstrado para desenvolver resistência a antibióticos, é provável que se tenha dificuldade no tratamento de infecções estafilocócicas. Portanto, torna-se de extrema importância monitorar as cepas de S. aureus
resistentes a antibióticos comerciais em leite cru comercializado no município de Zé
Doca, Maranhão para um controle desse microrganismo, de modo a minimizar o risco
de exposição da população.

Metodologia
As amostras de leite cru foram coletadas em 7 (sete) fazendas leiteiras na cidade de
Zé Doca, MA, no período de janeiro e fevereiro de 2015, totalizando 21 (vinte e uma)
amostras. As mesmas foram coletadas sob as mesmas condições de venda do produto
e etiquetadas com as seguintes informações: local de coleta, data, número da amostra.
A metodologia adotada para isolamento de S. aureus foi a técnica preconizada pelo
CompendiumofMethods for theMicrobiologicalExaminationofFoods (APHA, 2001). As
cepas características de S. aureus isoladas (13)foram enviadas para o laboratório de
Microbiologia do Programa de Controle de Qualidade de Água e Alimentos (PCQA) da
Universidade Federal do Maranhão para realização dos testes de coloração de Gram,
coagulase, catalase, e utilização anaeróbica de glicose e manitol a fim de indentificá-las.
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As cepas de S. aureus identificadas foram submetidas aos testes de sensibilidade in vitro a
partir da técnica de difusão em disco com três antibióticos injetáveis de uso veterinário comercializados na cidade de Zé Doca – MA: BPC (associação antimicrobiana à base de penicilina e estreptomicina), TOR (oxitetracilina base), MPP (associação antimicrobiana à base
de penicilina e estreptomicina), segundo a metodologia recomendada pelo CLSI (2012).
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Para esse teste, as cepas de S. aureus isoladas do leite cru e identificadas foram cultivadas no caldo Infusão de Cérebro e Coração (37ºC/24 horas). Após o período de incubação
retirou-se de cada cultura uma alíquota de 0,1 mL e inoculou-se na superfície do Agar
Müeller-Hinton com o auxílio de um suabe estéril para espalhar o inóculo. Posteriormente, os discos (6 mm) impregnados com os antibióticos foram colocados no centro da
placa com o auxílio de uma pinça estéril. Em seguida, incubou-se a 37ºC, por 24 horas e
após o período de incubação, a leitura dos halos de inibição foi realizada com o auxílio
de uma régua milimetrada.

Resultados e Discussão
Contagem de Staphylococcus spp. e Isolamento de S. aureus
Os resultados obtidos após a contagem de Staphylococcus spp. estão expressos na tabela
1. De acordo com a mesma, todas as amostras apresentaram contaminação por Staphylococcus spp., com valores variando de 1,9x103 a 5,24x106 UFC/mL. Com relação as
médias obtidas para cada fazenda, a fazenda A apresentou o menor valor, com média
de 4,89x104 UFC/mL e a fazenda D o maior valor, com média de 6,154x106 UFC/mL, porém o fato da fazenda A dispor de amostras com contaminação inferior às outras não
a torna necessariamente produtora de leite com melhor qualidade sanitária, visto que

uma grande quantidade de cepas suspeitas de Staphylococcus aureusforam isoladas das
amostras de leite adquiridas nela. Com relação aos resultados da identificação bioquímica das cepas de S. aureusisolados do leite, detodas as cepas isoladas (13), apenas nove
foram identificadas como Staphylococcus aureus.
Tabela 1: Resultados da contagem de Staphylococcus spp. em amostras de leite cru
FAZENDA

1° COLETA (UFC/mL*) 2° COLETA (UFC/mL*) 3° COLETA (UFC/mL*)

A

3,04x104

1,76x104

1,9x103

B

1,7x105

4,6x104

2,48x105

C

1,43x106

1,02x104

1,04x106

D

5,24x106

3,44x105

5,7x105

E

1,01x105

2,6x105

1,96x106

F

2,8x106

3,2x105

1,15x106

G

4,4x104

7,8x103

7,8x103

Legenda: UFC/mL*= Unidades formadoras de colônias por mililitros.
Antibiograma

De acordo com a tabela 2, de todas as cepas de S. aureus isoladas do leite cru comercializado na cidade de Zé Doca, MA, 7 cepas (62,5%) das mesmas são resistentes ao antibiótico
comercial veterinário BPC e apenas 1 cepa (12,5%) apresentou sensibilidade ao antibiótico, ou seja, o mesmo não apresentou eficácia na eliminação desse patógeno.Na mesma,
pode-se observar os valores obtidos para o antibiograma do MPP, frente as cepas de S.
aureus, sendo que (87,5%) das cepas isoladas do leite cru, são sensíveis ao antibiótico
pesquisado e apenas (12,5%) apresentaram resistência ao agente antimicrobiano.
Quanto aos resultados do antibiograma com o antibiótico comercial TOR frente às cepas
de S. aureus, observa-se que (50%) das cepas testadas apresentaram resistência para
o antimicrobiano TOR e (37,5%) das cepas de S. aureus são sensíveis ao mesmo, sendo
que apenas (12,5%) apresentaram sensibilidade intermediária ao agente TOR, ou seja,
a droga pode ser utilizada para tratar o agente isolado desde que seja em alta dosagem.
Tabela 2: Resultados do antibiograma com os antibióticos comerciais BPC, MPP e TOR
com as cepas de S. aureus isoladas do leite cru comercializado na cidade de Zé Doca, MA.
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Os resultados do antibiograma para os testes com os antibióticos comerciais, a saber:
BPC, MPP e TOR, estão expressos na tabela 2. Como parâmetro para a atividade antimicrobiana dos antibióticos foram utilizados os padrões de sensibilidade para Staphylococcus spp. observados no Manual para o Antibiograma do LABORCLIN que fornece os
valores esperados para os halos de inibição de acordo com cada agente antimicrobiano.
Para o BPC e o MPP (associação antimicrobiana de penicilina e estreptomicina), devido
à ausência de padrão para os halos provenientes dessa associação, utilizou-se como
referência o valor do halo observado para o agente penicilina, onde o diâmetro de ≤28
mm é considerado resistente e ≥29 mm, sensível. Já para o antibiótico TOR, utilizou-se
os valores de halos inibitórios esperados para a Tetraciclina, a saber: ≤14 mm: resistente, 15-18 mm: intermediário, ≥19 mm: sensível (LABORCLIN, 2011).
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MPP
Cepa
C2
C3
C4
C5
C6
C9
C10
C13

Méd.
Halo
(mm)
18,5
36,5
29,5
20
40,5
20
21
34

Classificação
R
S
R
R
S
R
R
S

Méd.
Halo
(mm)
32,5
48,5
31,5
21
42,5
32,5
33
31,5

TOR

Classificação
S
S
S
R
S
S
S
S

Méd.
Halo
(mm)
36
12,5
13
29
42
12
11
18,5

Classificação
S
R
R
S
S
R
R
I

Legenda: R=resistente; S= sensível; I= Intermediário.

Conclusões
O leite cru comercializado em Zé Doca – MA apresentou contaminação por Staphylococcus aureus, sendo portanto, de extrema importância a orientação dos produtores rurais
sobre a patogenicidade desse microrganismo e os problemas que esse pode causar ao
ser humano, se ingerido no produto alimentício;
As cepas de Staphylococcus aureus isoladas do leite demonstraram resistência para dois
dos antibióticos testados (BPC e TOR), sendo que menos da metade das cepas foram
sensíveis ao TOR.
O antibiótico veterinário MPP foi eficaz na eliminação das cepas de Staphylococcus aureus, visto que as mesmas apresentaram sensibilidade ao agente testado.
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Resumo
A maior parte de toda a fibra consumida no mundo provém de materiais sintéticos, obtidas a partir de polímeros sintéticos, tais como o poliéster e a poliamida, que utilizam
como matéria-prima, os produtos químicos da indústria petroquímica. Porém, essas
fontes são limitadas e responsáveis pela degradação ambiental. Com isso, a busca por
fibras de fontes renováveis tem sido muito frequente. As fibras vegetais têm grande
importância para a humanidade desde os primórdios com a facilitação na resolução
de problemas referentes à alimentação, abrigos e vestuário dos seres humanos, contribuindo para sua sobrevivência e reprodução.Nos tempos atuais, as fibras aparecem
como uma alternativa às fibras sintéticas, por serem de fonte renovável, biodegradável
e de baixo custo, contribuindo com a preservação ambiental, na medida em que vai
substituindo a utilização de fibras artificiais, principalmente o plástico.
Palavras-chave: degradação ambiental; fibras sintéticas; fontes renováveis; biodegradável.

Introdução

Essas características tornam as fibras vegetais materiais tecnologicamente interessantes em diversas aplicações, como em carpetes, vasos, cordas, telhas, estofados de automóveis, colchões, entre outros (SILVA et al., 2008). O Brasil é, sem dúvida, um dos países
que possuem a maior biomassa do mundo e a maior extensão territorial cultivável,
potenciais estes que podem ser bem explorados (FRANCO, 2010). Entre os exemplos de
fibras naturais brasileiras estão asfibras de coco, da bananeira, da palma, de curauá, de
sisal, de juta, do bagaço de cana-de-açúcar, das palhas de arroz e trigo, da piaçava, do
algodão (ALBINANTE et al., 2013).
Na região nordeste do Brasil as fibras naturais são abundantes, constituindo uma grande fonte de riqueza, entretanto, estes recursos naturais não são explorados adequadamente (FRANCO, 2010). Dentre as fibras vegetais nativas comuns no nordeste, possíveis
de aproveitamento, há o Buriti (Mauritiaflexuora), o Babaçu (Orbignyaphalerata), a Carnaúba (Coperniciaprunífera), a Mamona (Ricinuscommunis) e o Tucum (Astrocaryumvulgare).Todas essas fibras naturais têm utilizações restritas, quase sempre no artesanato, as exceções são a utilização da mamona na indústria do óleo das sementes na
fabricação de biodiesel, a carnaúba com exportação da cera e o babaçu que é importante fonte de óleo vegetal.
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Devido ao crescente interesse, especialmente nos setores da construção civil, automobilístico e da aeronáutica, o mundo voltou-se às fibras vegetais; muito utilizadas antes da
II Guerra Mundial e esquecidas, devido à ascensão das fibras sintéticas(PAULA, 1996).
As fibras vegetais, matéria-prima obtida a partir de diversas partes de uma planta, oferecem vantagens, além do baixo custo, possuem baixa densidade, excelente resistência
a solventes e à temperatura. Além disso, são atóxicas e não abrasivas, sendo facilmente
modificadas por agentes químicos (DAHLKE et al., 1998). E, por serem provenientes de
recursos renováveis, estão disponíveis em grandes quantidades.
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Os estados do Maranhão, Piauí e Tocantins concentram as maiores extensões de matas
onde predominam os babaçuais, conhecida como mata dos Cocais. Pretende-se então,
a utilização das fibras nativas, como babaçu, como elemento de crescimento econômico, seja na produção de artesanato, de óleos vegetais ou de biodiesel.Algumas fibras já
tiveram importância econômica muito maior, como o babaçu e a carnaúba que foram
utilizadas, respectivamente, na exploração do óleo e da cera, e deixaram de ter importância comercial nas regiões onde são encontradas, pelo desenvolvimento de produtos
sintéticos e o aparecimento de novas espécies cultivadas. Como foi dito anteriormente,
nos dias atuais, a utilização maior destas fibras resume-se ao uso apenas doméstico,
sem utilização das mesmas em larga escala, ou seja, industrialmente (FRANCO, 2010).
Sob o ponto de vista tecnológico, as fibras vegetais apresentam como principais características que norteiam o comportamento do material, essencial na sua aplicação, a resistência mecânica, durabilidade, trabalhabilidade, capacidade de absorção, resistência
aos agentes químicos, muitas vezes ainda não caracterizado (FÁVARO, 2008).
O município de Zé Doca-MA, devido à sua localização geográfica, Alto Turi-MA (região
amazônica), possui uma vegetação rica em palmeiras, como o coqueiro, buriti, tucum e
babaçu. Devido a isto, as fibras dessas espécies serão estudadas e tratadas quimicamente, para posterior aplicação em subprodutos.
Este trabalho tem como objetivo principal fazer um levantamento bibliográfico a respeito do trabalho com fibras na região do Alto Turi-MA, coletar e realizar tratamento
químico adequado nas fibras vegetais produzidas.

Metodologia
Primeiramente, foi feito um levantamento na região, onde são encontradas as fibras
mais frequentes e que serão realizadas no tratamento químico. Após o levantamento,
foi feito um estudo com os artesãos da região que relataram sobre as fibras que são
melhores de serem trabalhadas no artesanato da região, apresentando os aspectos positivos e negativos.
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Após o levantamento e estudo com os artesões da região, obteve-se a fibra do coco babaçu. Conforme podemos observar na Figura 1, a composição do coco babaçu, por peso é:
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Figura3: Composição do coco babaçu.
Observou-se que o epicarpo ou a casca, também denominado pelas quebradeiras de
coco como “capela do coco” constitui 11% do peso do fruto. E é constituída de fibras de
excelente qualidade.Para a obtenção da fibra do coco babaçu, retirou-se o epicarpo do
fruto, no processo manual de quebra do coco para retirada das amêndoas. Lavaram-se
as cascas ou epicarpos com água corrente e uma solução de água e sabão neutro. Em
seguida, os epicarpos de coco babaçu foram expostos ao sol para secagem durante 2

(dois) dias. Após secagem, macerou-se a amostra em um liquidificador industrial de
capacidade de 4 litros. Secou-se em estufa durante 24 horas a uma temperatura de 60oC.
Para o tratamento químico das fibras, foirealizado primeiramente um tratamento alcalino, onde foram testadas duas concentrações diferentes de hidróxido de sódio: 2,5%
(m/v) e 5,0% (m/v). Esse tratamento possui duração de 4 horas em temperatura ambiente. Lavou-se em seguida, exaustivamente, com água destilada, até que todo o hidróxido
de sódio fosse eliminado. Levou-se as fibras à estufa para a secagem durante 8 horas a
uma temperatura de 105oC.
Outro teste realizado foi quanto ao teor de umidade, essa medição foi feita seguindo a
Norma Brasileira ABNT – NBR9656 e, consistiu em determinar o percentual da diferença de massa entre uma amostra de fibra de babaçu com massa de 1,00 g e a massa da
mesma amostra após ter sido aquecida em estufa à temperatura de 105oC, durante 4
horas. Após aquecimento, a amostra foi resfriada em dessecador.

Resultados e Discussão
Inicialmente, foi feito um levantamento em vários locais da região do município de Zé
Doca-MA a respeito do trabalho com fibras vegetais, destacou-se nessa pesquisa um
artesão bastante experiente e habilidoso com fibras vegetais. Ele é conhecido como Seu
Zezim, tem 42 anos, nasceu em Zé Doca-MA e em 1983 chegou ao município de Bom Jardim-MA onde reside até hoje. Ele aprendeu o ofício com o seu pai, desde os seus 11 anos
de idade e trabalha até hoje com as fibras de coqueiro (Cocus nucifera). O artesão discorreu sobre os materiais mais procurados e em qual época do ano, preços e a função
de cada um. Ele ainda apresentou muita agilidade e rapidez para fabricá-los ajudando
assim na renda familiar.

Após secagem, os epicarpos do coco babaçu foram macerados em um liquidificador
industrial de capacidade de 4 litros, para a separação das fibras de outros componentes
do fruto do babaçu. As fibras foram secas em estufa, durante 24 horas a uma temperatura de 60oC (Figura 2b).
Devido ao processamento do epicarpo do coco babaçu no liquidificador industrial, as dimensões das fibras apresentaram valores variados, conforme podemos observar na Figura 3.
Para o tratamento alcalino nas fibras de coco babaçu, as amostras de epicarpo obtidas foram divididas em duas partes: uma parte foi tratada com solução aquosa de NaOH a 2,5%
(m/v) e a outra parte da amostra com solução de NaOH 5,0% (m/v). O tratamento durou
4 horas em temperatura ambiente. Posteriormente, as amostras foram lavadas com água
destilada, até que todo o hidróxido de sódio fosse eliminado (pH neutro). As fibras foram
então, levadas à estufa e secadas durante 8 horas a uma temperatura de 105oC.
Depois do tratamento alcalino, as fibras apresentaram uma tonalidade mais escura,
sendo levadas diretamente para a lavagem com água destilada. Logo após a lavagem foi
medido o pH do qual se encontrava neutro.Apresentando portanto nenhuma reação
alcalina. Podendo ser observado nasFiguras2c e 2d.
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Para obtenção das fibras, o babaçu utilizado na pesquisa foi coletado de comunidades
do município de Zé Doca, no estado do Maranhão.O epicarpo do coco babaçu foi retirado do fruto, no processo manual de quebra do coco para retirada das amêndoas. A
lavagem da casca ou epicarpo foi feita com uma solução de água e sabão neutro, para
retirada de sujidades grosseiras, tais como: areia e barro. Os epicarposdo coco foram
expostas ao sol para secagem durante 2 (dois) dias (Figura 2a).
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Figura 4: Epicarpo de babaçu (a) após secagem ao sol; (b) após maceração no liquidificador industrial e secagem em estufa; (c) imersas nas soluções de NaOH 2,5 e 5,0 % (m/v);
(d) lavadas com água destilada e secas a temperatura ambiente.
Após o tratamento alcalino, será necessária a utilização de técnicas mais sensíveis, como
raios-x para identificação da rugosidade das fibras com e sem tratamento alcalino.
Para a medição do teor de umidade das fibras de coco babaçu foi seguido a norma brasileira, ABNT – NBR9656. O teor de umidade foi determinado pela equação:

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Conclusões
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A partir da pesquisa feita foi possível concluir que na região do Alto Turi-MA há uma
vasta área onde possui uma riqueza vegetativa muito grande. E que nessa região, as
pessoas utilizam a matéria prima de palmeiras como fonte de renda familiar e que há
muitos anos o trabalho artesanal vem sendo desenvolvido nessa área. A partir daí como
um conhecimento mais aprofundado das fibras e do seu aproveitamento na região, foi
possível realizar as análises laboratoriais e tratamento químico adequado para essas
fibras, com um melhor aproveitamento das mesmas.
Foi possível observar que o tratamentoalcalino auxiliou na retirada das impurezas contidas nas amostras fazendo assim com que elas durassem mais tempo, alcançando assim um dos objetivos esperados.Quanto ao teor de umidade foi observado que quanto
maior for a retirada da umidade da fibra maior será sua durabilidade. Sendo possível
ter uma avaliação da vida útil das fibras atéa sua degradação. Além disso,será necessária,posteriormente, utilizar técnicas mais sensíveis, como raios-x para identificar as
rugosidades das fibras obtidas.
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RESUMO
O sensoriamento remoto permite a obtenção de informações e o monitoramento das
mesmas em um plano acima da superfície terrestre, onde são envolvidas diversas atividades na análise e processamento de dados que são de fundamental importância para
o estudo de recursos naturais. Esse é o foco do trabalho, localizar áreas de nascentes,
no município de Zé Doca – MA. Buscou-se associar metodologias de estudos geomorfológicos - Cunha&Guerra (1996) com identificação da rede de fluxos da água superficial e aplicação teórica de analises de paisagens através do SIG. As análises realizadas
ressaltam características das condições naturais e ambientais na unidade geográfica
trabalhada, de suas componentes dentro de um sistema de redes fluviais – rios, riachos
e outros corpos de águas. No contexto considera-se que, o sensoriamento remoto é uma
ferramenta que possibilita análises de recursos naturais em maiores detalhes, auxiliando no processo de conservação e, com a localização de nascentes em mapeamento,
através do mecanismo do SIG – Sistema de Informações Geográficas – contribui para
subsidiar medidas de preservação/conservação ambiental na região.
Palavras-chaves: análise de paisagem; redes fluviais, recursos hídricos.

INTRODUÇÃO

Segundo FELIPPE (2009, p. 99), as nascentes constituem sistemas de grande importância
para a manutenção do equilíbrio hidrológico e ambiental em bacias hidrográficas. Portanto, o uso socioeconômico intensivo nas áreas de nascentes, seja como pelo sistema de
distribuição de água potável para a população, para o sistema industrial nas cidades ou
no desenvolvimento das atividades agropecuárias no campo, tem exigido e comprometido consideravelmente às disponibilidades hídricas e consequentemente manifestando-se em problemas de “crise hídrica” por desequilíbrios ambientais.
Na região do Alto Turi, o município de Zé Doca com uma população de 45.008 habitantes, de acordo com o IBGE (2007), na sede municipal grande parte da população vivencia
essa situação de busca e responsabilidade pela água para consumo, como também responsabilidades pelos efluentes líquidos resultantes desse consumo. Numero considerável de famílias zedoquenses administram as águas de consumo próprio, perfurando e
mantendo em seus quintais poços amazônicos ou artesianos. Logo, pela dinâmica do
crescimento urbano e populacional há um aumento de demanda por esse recurso, com
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O processo de desenvolvimento de uma região, área ou unidade qualquer no espaço
geográfico depende basicamente das informações disponíveis sobre seus recursos naturais. E dentre estes, incluindo-se os recursos hídricos, como elementos vitais, devido a
grande importância no setor econômico onde se envolvem a agricultura irrigada, como
maior usuária consutiva da água, a indústria, além do imenso programa de saneamento
básico que se realizou no Brasil desde a década de 70.
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fortes possibilidades de redução na oferta e disponibilidade de água, para atender as
necessidades humanas e práticas econômicas aí desenvolvidas; uma vez que, o numero
de poços deve crescer, primeiramente em decorrência do crescimento populacional.
Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo, analisar a aplicação de Sensoriamento Remoto para localizar as principais nascentes das sub-bacias hidrográficas que
drenam as terras do município de Zé Doca, a fim de subsidiar mecanismos de preservação/conservação das áreas de recargas para os corpos de águas – as nascentes.

METODOLOGIA
Optou-se por realizar uma associação de métodos baseados em princípios geomorfológicos, expressos por Cunha&Guerra (1996,132) com identificação da rede de fluxos da
água superficial, e determinação da capacidade de infiltração apresentado por Pinto
et al. (1995), para diferentes áreas das sub-bacias hidrográficas que drenam terras do
município em foco. Nesse contexto foram realizadas as seguintes etapas:
Levantamento de bases teóricas em torno do tema abordado e técnicas a serem aplicadas, ou seja, elementos fisiográficos das sub-bacias em questão;
Levantamento de bases cartográficas secundárias da unidade em foco;
Levantamentos e descrições em torno da aplicação de sensoriamento remoto e geoprocessamento - SIG - em áreas de nascentes.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
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O presente estudo foi realizado localizado no município de Zé Doca, unidade integrante
da microrregião Pindaré Mirim, na mesorregião Oeste Maranhense. Município que em
parte é drenado pelas águas que contribuem para a bacia do Pindaré; que por sua vez
integra a bacia hidrográfica do Mearim (ver figura 1).
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Figura 01: Localização da Bacia do Pindaré / Maranhão.
Fonte: Abreu, 2013.
O estudo de nascentes apoiado nos mecanismos do Sistema de Informações Geográficas - SIG – torna-se relevante, baseando-se em GARCEZ; ALVAREZ (1988), por favorecer
a obtenção em mínimo de tempo, de dados ambientais, medidos em grande número
de pontos sobre uma extensa área. Proporcionando agilidade na análise e divulgação
das informações.Através do Sensoriamento Remoto podem-se monitorar mananciais e
corpos hídricos, promovendo o levantamento de áreas favoráveis para exploração de
mananciais hídricos subterrâneos. Com o uso desse sistema que funciona por meios
de sensores contendo no mecanismo: um Coletor; um Filtro; um Detector; um Processadore uma Unidade de saída – é um componente capaz de registrar os sinais elétricos
captados pelo detector para posterior extração de informações. (AGÊNCIA ESPACIAL
BRASILEIRA, 2008).

As águas superficiais no município de Zé Doca tem considerável área que integra a
bacia hidrográfica do rio Pindaré, que tem suas nascentes principais provenientes das
serras do Gurupi e Tiracambu, na região sul do estado (ver figura 2).

Figura 02: Localização de Zé Doca na Bacia do rio Pindaré.
Fonte: Abreu, 2013.
O presente estudo identificou no município pontos de nascentes que formam o riacho
de direcionamento geral W-NE, a cerca de 3 km da cidade, com altitudes em torno de 30
m, e que no percurso até a zona urbana, recebe denominações como riacho do Gato, riacho da Paxiúba, entre outros, até encontrar, teoricamente, curso de água de maior volume.Entre as nascentes observadas foram obtidos os seguintes resultados observados:
Ponto 1:Georeferenciados nas coordenadas: 0425618 S e 9633750 W e, 0425968 S e
9633746 W. Devido ao período de observação (mês de agosto) fora da estação das chuvas na região, foi identificado escoamento de águas superficiais de baixo volume – em
estreito e raso fluxo de água – com presença de sedimento em suspensão, pois é atravessada por estrada de acesso a povoados no município.

Fonte: Próprio Autor.
Ponto 2: De coordenadas - 0425968 S e 9633683 W e, 0425974 S e 9633702 W. Nesse ponto de observação identifica-se maior acumulo de água, devido maior circulação e descida por ação da gravidade, já que essa área encontra-se a jusante da primeira observada.

Figura 04: Aspectos no ponto de observação II - volume de água confinada em pequena lagoa.
Fonte: Próprio Autor.
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Figura 03: Visão geral do I ponto de observação - cobertura vegetal alterada e lâmina
d’água rasa com sedimentos em suspensão.
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Ponto 3: Nas coordenadas 0425984 S e 9633708 W; e 0426365 S e 9633661 W. Foi identificado córrego estreito e com raso fluxo de água, em condições semelhantes ao primeiro
ponto observado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As técnicas de sensoriamento remoto são indispensáveis na aplicação e levantamento
de dados hidrológicos, através de todo o monitoramento feito por meio de sensores na
superfície terrestre pode-se analisar de forma mais precisa as interferências e mudanças no local da nascente, além de promover o aumento no processamento de conservação das mesmas.
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