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APRESENTAÇÃO
A 1ª edição do Caderno de Iniciação Científica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão IFMA é um instrumento voltado à publicação dos resultados das
pesquisas desenvolvidas por pesquisadores dessa instituição no
âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC. Os resultados dessas pesquisas foram apresentados
durante o Seminário de Iniciação Científica - SEMIC do IFMA,
evento institucional de divulgação científica, que foi realizado
em 2017 no campus Imperatriz durante o Universo IFMA.
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RESUMO
O Lago do Remanso está localizado na zona urbana do município de Santa
Inês e possui cerca de 11 km de extensão, pertencente à bacia hidrográfica do rio
Grajaú. Foram analisados o fitoplâncton e o zooplâncton desse ecossistema, coletados com redes de 20μm e 30μm, as análises físico-químicas da água, tais como
transparência, oxigênio dissolvido, teores de nitrato, nitrito, amônia, ferro e fósforo
e ainda o pH que estão dentro dos padrões do CONAMA 357/05. Todas as espécies
encontradas no lago foram acompanhadas e avaliadas por levantamentos bibliográficos para comparação das espécies.
Palavras-chave: lago; análise físico-química; fauna; flora.

INTRODUÇÃO
A água, bem mais precioso, corresponde a dois terços do planeta Terra. Apesar
disso, apenas 0,008% dela é própria para consumo. Grandes porções de água, tais
como rios e lagos, atuam no equilíbrio climático, na biodiversidade de fauna e flora,
além de atuar na economia e na qualidade de vida da população. Devido a grande
importância do recurso hídrico, há a necessidade de sua preservação e a preocupação com o seu manejo.
Lago é a denominação dada a uma depressão natural que armazena de maneira constante uma determinada massa de água. Distingue-se de lagoa devido sua
maior área e profundidade. As áreas em torno do lago do Remanso encontram-se
bastante preservadas e, por conta disso, há a preocupação para que elas continuem
nesse estado (Figura 1). Além disso há uma grande importância econômica para a
população desta região, pois o lago é fonte de pesca.
Este projeto tem como intuito gerar informações a partir de dados físico-químicos e biológicos coletados na área de estudo para a elaboração de um possível
Plano de Manejo que o mantenha preservado e vivo.
9

Figura 1: Vista aérea do Lago do Remanso.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para que fosse feita a medição da transparência das águas do Lago do Remanso, foi utilizado o disco de Secchi. O disco de Secchi é um disco branco de 20 a 30
cm de diâmetro que é mergulhado na água com uma corda graduada, até que não
seja mais possível visualizá-lo, medindo assim a profundidade em que a luz solar
consegue penetrar na água. Quatro pontos foram estabelecidos para coleta, e em
cada ponto foi avaliada essa característica. Com o auxílio de redes fitoplanctônicas
de 20μm e 30μm foi feita a coleta de microrganismos presentes na água desse lago.
Em cada ponto foram colocadas as duas redes por cerca de um minuto e, após isso,
puxadas. As amostras de água com material orgânico se depositaram no recipiente
do fundo de cada rede e depois foram colocadas em potes plásticos já anteriormente
etiquetados, com formol a 10% e analisados as espécies em Microscópico óptico. A
fauna aquática desse ecossistema foi feita através da compra de peixes nas mãos dos
pescadores locais.
Para as análises químicas da água, foi utilizado o kit de Limnologia Ecokit Alfakit Sênior. Foram quantificadas a acidez através de indicadores de pH, o teor de
amônia pelo método azul de indofenol, o teor de nitrato e nitrito através do método
NTD, o teor de fosfato através do método Azul de Molibdênio, o teor de ferro pelo
método do ácido tioglicólico e a quantidade de oxigênio dissolvido.

RESULTADO E DISCUSSÃO
A primeira coleta foi realizada em 03 de outubro de 2015 as 8h00.
Da vegetação encontrada nas áreas ao redor do Lago do Remanso, duas chamam a atenção: a conhecida popularmente como aninga e uma macrófita aquática
com pequenos flutuadores brancos localizados no caule da planta (Figura 2).
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Figura 2: Ludwigia helmintorhiza, família Onagraceae. Destaque paras suas estruturas flutuadoras

A flora presente no ecossistema Lago do Remanso apresenta-se aparentemente bem preservada, com grandes matas circundando todo seu perímetro. Buritizais,
árvores de grande importância econômica na região maranhense, também foram
observados (Figura 3).
Figura 3: Buritizal na margem do lago.

Foram analisadas a água do Lago do Remanso por parâmetros limnológicos e
foram comparados com os padrões estabelecidos pelo CONAMA N° 357/2005, conforme os dados da Tabela 1.
Tabela 1 – Parâmetros liminológicos da água do Lago de Remanso.
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A transparência da água, medida através do disco de Secchi, corresponde à
profundidade que a radiação solar visível consegue alcançar dentro da água. Essa
medida é inversamente proporcional à quantidade de compostos orgânicos e inorgânicos presentes no caminho que a luz percorre. A medição do pH pode acontecer
através de indicadores ácidos-base (substâncias que alteram sua coloração em valores bem definidos de pH) ou de aparelhagem elétrica (que mede a condutividade
elétrica da solução).
O oxigênio é, entre os gases dissolvidos na água, um dos mais importantes na
dinâmica e na caracterização de ecossistemas aquáticos. As principais fontes de oxigênio na água são a fotossíntese e a atmosfera.
O nitrogênio está presente nos ambientes aquáticos de diversas formas, dentre elas, as principais são o nitrato (NO3-), o nitrito (NO2-) e a amônia (NH3). O nitrato,
juntamente com o íon amônio, é de grande importância nos ecossistemas aquáticos, por ser uma das principais fontes de nitrogênio para os produtores primários.
O nitrito é encontrado em baixas concentrações em ambientes oxigenados, mas em
ambientes anaeróbicos, pode ser encontrado em altas concentrações. Esta substância está em uma faixa intermediária entre o nitrato (forma mais oxidada) e amônia
(forma mais reduzida) e pode ser assimilada pelo fitoplâncton no caso de escassez
de nitrato ou amônia. Em altas concentrações, o nitrito é extremamente tóxico. O
ferro é considerado um elemento-traço, ou seja, ele é encontrado na natureza em
pequenas concentrações. Nos ecossistemas aquáticos esses elementos participam
de vários processos importantes no metabolismo. No caso do ferro, ele faz parte da
cadeia respiratória (ferrodoxina).
Fitoplâncton e zooplâncton
Em todas as amostras foram observadas algas filamentosas. As algas filamentosas ou diatomáceas são seres protistas desprovidos de flagelos com parede celular
formada por duas metades sobrepostas e constituídas por sílica e que realizam fotossíntese. Em algumas amostras foram encontrados exemplos de copépodos. Copépodos são os organismos mais típicos de se encontrar, correspondendo a maior
biomassa dentre todos os grupos zooplanctônicos, sendo reconhecíveis inclusive a
olho nu. Podem variar de menos de 1 milímetro até poucos milímetros, tendo corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Os rotíferos terceiro grupo zooplanctônico
identificado, pertencem ao superfilo dos asquelmintes e possuem tamanho variando entre 50 a 2000μm. Uma das suas principais características são o mástax, estrutura encontrada no interior do animal que atua na captura de alimento e como câmara
trituradora, e a corona, localizada na parte anterior do animal que tem como função
a locomoção e o auxílio na captura de alimento.
Foram comprados três espécimes de peixes nas mãos dos pescadores: uma
traíra (Hoplias malabaricus), um piau (Leporinus fredeirici) e uma branquinha (Curimatella sp.).
12

CONCLUSÃO
Foram identificados alguns tipos de fitoplânctons e zooplânctons presentes no
Lago do Remanso. Os parâmetros físico-químicos como a medida de pH, o teor de nitrato, o nitrito, o fosfato, a amônia, o ferro e o oxigênio dissolvido estavam dentro dos
padrões estabelecidos pela Resolução n° 357/2005 do CONAMA. Foram identificadas
algumas espécies da fauna aquática presentes nesse ecossistema (traíra, piau, branquinha). O Lago do Remanso preserva ainda seu ambiente natural, pois as ações antropogênicas, como a pesca e o lazer, estabelecem relações ecológicas nesse ecossistema.
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RESUMO
Falar em sustentabilidade e desenvolvimento sustentável atualmente é mais
que uma obrigação, é um compromisso com o nosso futuro e com as futuras gerações,
e os resíduos sólidos hoje são encarados como um imenso problema da sociedade.
Este trabalho teve como objetivo principal estudar a incorporação do resíduo triturado de vidro colorido como agregado na produção de granito sintético para posterior aplicação em obras da construção civil no município de Santa Inês - MA, visando meios sustentáveis de substituir materiais convencionais por não convencionais.
Nesse estudo, o vidro deu origem a duas matérias primas; o pó, que foi utilizado como
agregado miúdo por conter uma grande concentração de sílica na sua composição e
assim substituiu a areia; e os grãos, estes maiores tiveram o papel de agregado graúdo
que substituiu a brita e deram um toque estético nas peças já prontas. Para a análise,
foi realizada inicialmente a formulação do granito sintético, em sequência, a preparação dos corpos de prova, a análise das características físicas e os testes de resistência
à compressão uniaxial. Com os resultados obtidos nos ensaios de Compressão, concluiu-se que o grupo G2 teve média de resistência maior que todos os outros grupos
e se destacou por não conter o gesso como aditivo em seu traço. Portanto, embora tenha tido resultado inferior em relação à rocha natural, o granito sintético com o traço
do grupo G2, sob algumas ressalvas, torna-se alternativa viável para produção.
Palavras-chave: Granito sintético, resíduo de vidro, construção civil, sustentabilidade.

INTRODUÇÃO
As rochas vêm sendo utilizadas pelo ser humano há bastante tempo, seja em armas, seja na construção civil. Esse uso tornou-se tão importante que assinalou etapas
da civilização denominadas de: “Era da Pedra Lascada” e “Era da Pedra Polida”. Esse simbolismo de denominações expõe os estágios evolutivos dos povos (Rocha, 2012, p.18).
A pedra é sem dúvida o material de construção mais antigo utilizado pelo
homem até a atualidade. O período da idade da pedra é considerado um
marco inicial das atividades tecnológicas. São inúmeras as construções da
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Antiguidade que se preservam até hoje, mesmo com a ação das intempéries
(água, sol e chuva), ações de catástrofes ambientais, ou até mesmo ações do
homem. Inicialmente a pedra foi usada na sua forma bruta. Hoje ela sofre
diversos tipos de acabamentos e formas, dando uma maior versatilidade no
seu uso (MAURO, 2011)

O granito (do latim granum, grão, em referência à textura da rocha) é extraído
da rocha ígnea, encontrado quase sempre em estado sólido, é duro e resistente. Por
suas qualidades é geralmente utilizado como rocha ornamental na construção civil.
O processo de extração do granito e do mármore da natureza incluem, para
além da exploração, uma ampla pesquisa de campo que envolve reconhecimento,
preparação e extração da matéria prima na área determinada.
As rochas artificiais, mais conhecidas como rochas industrializadas ou rochas
compostas, são produzidas por cerca de 95% de agregados naturais, sendo assim,
podem ser consideradas praticamente um material natural. Os agregados são usados
para compor a rocha artificial e podem ser constituídos por cristais de vidro, partículas de mármore, granito triturado, areia de quartzo, dentre outros (Ribeiro, 2011).
O presente trabalho traz como principal foco analisar a viabilidade técnica do granito sintético, utilizando como matéria prima as garrafas de vidro descartadas na natureza, e, por conseguinte, comparar sua resistência mecânica com o granito convencional.

METODOLOGIA
Este projeto de pesquisa foi desenvolvido no laboratório de solos e nas dependências do IFMA - Campus Santa Inês e seu desenvolvimento consistiu nas seguintes
etapas:
•

Levantamento bibliográfico;

•

Coleta e tratamento das garrafas e resíduos de vidro;

•

Formulação do granito sintético;

•

Confecção dos corpos de prova;

•

Testes em laboratório.

Os resultados obtidos foram sintetizados em gráficos e tabelas para melhor
compreensão do trabalho desenvolvido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esta primeira etapa do projeto consistiu em formular o material sintético, com
algumas análises.
16

A segunda etapa do projeto consistiu em preparar e condicionar os corpos de prova para a realização dos testes de resistência à compressão uniaxial. Os mesmos foram
submetidos a esforços de pressão, conforme trata a norma NBR 15845-5/2015, com algumas adaptações necessárias e condizentes com a situação do laboratório da Instituição.
O grupo G2 teve média de resistência maior que todos os outros grupos, atingindo 13,22 (Mpa) e 22, 04 (Mpa) respectivamente e se destacou por não conter o
gesso como aditivo em seu traço. A granulometria influenciou na resistência desses
corpos de prova, demonstrando que amostras com grãos maiores tiveram menor resistência quando submetidas ao ensaio, as menores foram detectadas no grupo G1,
no qual o corpo de prova B1 obteve a menor resistência, 6,61 (Mpa).
Os grupos que tiveram gesso como aditivo, tiveram baixos índices de resistência, como o grupo G4 (corpo de prova E3, que obteve o menor resultado de todos
0,81 Mpa) e apresentaram características físicas defeituosas, gerando resultados plenamente insatisfatórios.

CONCLUSÃO
Os resultados mecânicos e físicos obtidos nos dois primeiros grupos foram
os maiores, fato este constatado após uma análise geral dos grupos. Embora todos
os corpos de prova tenham tido resultados inferiores em relação à rocha natural, e
tendo em mente que eles não atingiriam ou superariam tais valores, inferiu-se que o
material do grupo G2 (sem adição de gesso), apresentou propriedades satisfatórias
para sua utilização como material alternativo, podendo o mesmo ser aprimorado
ainda mais com a realização dos demais testes.
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RESUMO
O aumento da oferta de cursos, da demanda dos alunos e servidores e a instalação e expansão de laboratórios e equipamentos ocasionaram diversas alterações
e adaptações na instalação elétrica do Campus em relação ao projeto original. Tais
mudanças provocaram distúrbios no comportamento dessa instalação, que necessitava de desligamentos frequentes para manutenção corretiva. Considerando isso,
o projeto propôs realizar um levantamento na instalação elétrica do campus, visando analisar quantitativamente cada dependência que faz uso dessa instalação, bem
como a demanda e o suprimento de energia elétrica do IFMA Campus Santa Inês. Os
dados obtidos para essa análise foram coletados por meio de observação e pesquisa
em campo, bem como medições e pesquisa bibliográfica, sendo reunidos e organizados em planilhas e tabelas para facilitar a consulta. A pesquisa produziu assim
uma descrição detalhada da instalação elétrica do campus, numa relação exaustiva
de equipamentos e componentes básicos instalados. A partir desses dados, e tendo
como base as normas técnicas que regulamentam o uso seguro e eficiente das instalações elétricas, relacionou-se a alta demanda energética do instituto com as instalações elétricas atuais comparando-as com a potência instalada e identificando os
principais pontos de consumo do Campus.
Palavras-chave: Dados; Demanda; Potência; Consumo.

INTRODUÇÃO
“As instalações elétricas de baixa tensão são regulamentadas pela norma NBR
– 5410, da ABNT, que estabelece a tensão de 1000 volts como o limite para a baixa
tensão em corrente alternada e de 1500 volts para a corrente contínua [...]” (CREDER,
2007, p. 2). Tal norma “[…] estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais,
o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens.” (ABNT, 2004, p.
19

1). Deve-se fazer notar também a importância de outras normas que complementam e atuam em conjunto com esta, especialmente a ABNT NBR 5413 - Iluminância
de Interiores, a ABNT NBR 5444 - Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais, a ABNT NBR 5419 - Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas, e a
Norma Regulamentadora (NR) 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, esta última sob autoria do Ministério do Trabalho e Emprego.
O Campus do IFMA em Santa Inês teve o início de suas atividades em março
de 2011. Desde essa época, em virtude da expansão da rede de ensino técnico e do
crescimento da oferta de vagas para alunos e da demanda de servidores, considerando ainda a implantação de laboratórios e novos equipamentos, o prédio sofreu
mudanças em sua estrutura e, consequentemente, nas suas instalações elétricas.
Tais alterações causaram repetidas falhas nesse serviço, provocando interrupções no
fornecimento de energia e transtornos nas atividades da instituição.
Surgiu assim a necessidade de se estudar o sistema elétrico do Campus do
IFMA em Santa Inês, conhecendo a atual situação da instalação elétrica da estrutura
física desse campus, através do levantantamento das informações necessárias para
uma análise descritiva e técnica dos aspectos inerentes a esta instalação, organizando os resultados obtidos e estudando-os, de modo a estabelecer um diagnóstico para
os problemas que afetaram a rede elétrica da instituição. Visou-se reunir informações por meio de observação e medições na instalação, analisando e coletando dados quantitativos dos componentes do sistema e de equipamentos instalados com o
intuito de reunir dados criteriosos da demanda de energia elétrica da instalação em
consonância com as normas e literaturas técnicas vigentes.

METODOLOGIA
Os dados necessários ao levantamento foram coletados por meio de formulários, pesquisa bibliográfica, observação em campo e medições sendo realizado o levantamento de cargas nas diversas dependências no campus, observados nas áreas
visitadas a quantidade de lâmpadas e suas potências, a quantidade de Tomadas de
Uso Geral (TUGs) e a presença de aparelhos eletroeletrônicos utilizados frequentemente no ambiente, listando-se assim computadores, impressoras, condicionadores
de ar ou outros dispositivos cujo consumo é relevante para a demanda total.
Obteve-se também a potência de cada um desses aparelhos, por consulta na
etiqueta fixada na carcaça ou na documentação do fabricante, disponível on-line.
Recentemente, em 2015, foram instalados novos circuitos de TUGs por todo o campus, como forma de se aumentar a disponibilidade desses pontos de consumo e suprir a carência desses dispositivos em diversos ambientes no prédio, tais TUGs foram
consideradas da mesma forma que as demais, porém sendo diferenciadas das outras
para fins de oportuna consulta posterior na pesquisa. Foi preenchido também um
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formulário com informações sobre a subestação de energia que abastece o campus,
obtendo-se dados sobre o transformador, o medidor, as seções dos condutores, valores de proteção do disjuntor principal etc.
Na etapa seguinte, verificou-se os quadros de distribuição do Instituto, preenchendo-se também um formulário com dados referentes a cada um dos circuitos
atendidos (identificação do circuito, tipo de proteção, seção dos condutores etc.).
Nessa etapa foram feitas medições da corrente nos condutores dos circuitos, aproveitando-se para se fazer algumas observações sobre as condições desses quadros.
Sempre que necessário, o registro fotográfico foi feito. Novamente, os dados obtidos
foram organizados e armazenados em planilhas eletrônicas para consulta posterior.
Ao final do levantamento, os dados obtidos foram reunidos e analisados conforme foi planejado inicialmente e realizado o cálculo da demanda de potência no
campus, tal cálculo foi feito considerando-se as recomendações da norma ABNT
NBR 5410:2004 e da Norma Técnica NT.31.001 – Fornecimento de Energia Elétrica
em Baixa Tensão, aplicada às instalações consumidoras atendidas em baixa tensão
nas áreas de concessão da Companhia Energética do Maranhão (CEMAR) e das Centrais Elétricas do Pará S/A (CELPA). Nessa norma são encontradas recomendações
e regras para as instalações elétricas especificadas anteriormente, e ela define um
roteiro de cálculo para a obtenção do valor da demanda provável nessas instalações.
O cálculo efetuado nesse trabalho foi baseado nesse roteiro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados do levantamento realizado inicialmente resultaram em um conjunto
massivo de informações envolvendo os aparelhos elétricos distribuídos pela instalação do campus do IFMA em Santa Inês – MA. Pode-se imaginar isso ao observar que
foram coletados dados em 12 salas de aula, 8 laboratórios, 11 setores administrativos
e de apoio pedagógico, nas dependências esportivas e de segurança, nas áreas externas (corredores, estacionamento, jardim interno etc.), na biblioteca e no auditório,
nos banheiros e demais dependências no campus. Foram consideradas as lâmpadas,
as TUGs, os aparelhos de ar condicionado e os eletroeletrônicos em geral.
Com base nos dados, foi possível se obter uma informação importante: a demanda da instalação. A demanda, de acordo com a Equatorial Energia (2014, p. 9), é a
“Média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico pela
parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo de tempo especificado”, ou, conforme resume Cotrim (2009, p. 103), “é o valor
médio da potência ativa (P) em um intervalo de tempo (∆t) especificado”. Tal dado
é fundamental para o dimensionamento dos elementos dos circuitos da instalação,
como os condutores, os dispositivos de proteção e manobra, o próprio fornecimento
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de energia e outros aspectos fundamentais da instalação. Com base nos dados reunidos no projeto de pesquisa, buscou-se calcular a demanda provável no Instituto.
Esse processo foi realizado da seguinte maneira: tomando como base o roteiro
de cálculo da Norma Técnica NT.31.001 da Equatorial Energia, foi encontrada a demanda de cada um dos tipos de cargas da instalação (iluminação e tomadas de uso
geral, aparelhos de aquecimento, eletrodomésticos em geral, aparelhos de ar condicionado, motores de bombas d’água, outros motores) dentro de cada um dos setores
analisados. Em seguida, aplicou-se os fatores de potência adequados e os resultados
foram somados, obtendo-se a demanda.
Ainda seguido as orientações da Norma Técnica NT.31.001, foi considerado
um fator de potência de 0,85 para a demanda dos eletrodomésticos e dos motores
de bombas d’água (considerando neste mais um outro fator de 0,50, recomendado
pela norma), e um fator de potência de 0,90 para a demanda de iluminação e tomadas, devido às lâmpadas do Campus serem fluorescentes e de alto fator de potência.
Desse modo, sendo consideradas as recomendações da referida norma, obteve-se a
seguinte expressão, que resume o cálculo:

sendo D o valor da demanda, em KVA. A análise desses dados fornece algumas informações relevantes que, com base nos dados reunidos e nos fatores recomendados pela norma referida NT.31.001, permite montar um perfil de consumo
do campus, considerando cada tipo de carga consumidora na instalação. A Figura 1
é um gráfico que representa a potência consumida por tipo de carga no campus, já
considerando os fatores de potência da fórmula da demanda.
Figura 1. Demanda do Instituto, por tipo de carga, em KVA.

Por esse gráfico, pode-se perceber que os principais consumidores de potência no campus do IFMA em Santa Inês são os aparelhos de ar condicionado. Isso parece mais evidente quando se considera que há, atualmente, conforme mapeamen22

to realizado, 58 aparelhos de ar condicionado instalados, intensamente requisitados
pelos utilizadores do campus.
Durante o levantamento de carga, foi constatado que o transformador que
alimenta o campus possui uma potência de 225 KVA, com transformação de 13,8KV
para 380V entre fases e 220V entre fase e neutro. A corrente máxima de trabalho de
cada fase é de aproximadamente 340A. A configuração de aterramento é a TT-C, uma
vez que a carcaça é aterrada (T), e diretamente (T) com um cabo comum ao neutro
(C) (CREDER, 2014). Os demais quadros internos são aterrados em configuração TTS. E os consumidores finais na configuração TN-S (Araújo, João P.F.,2016). Além disso,
conforme aponta essa mesma inspeção, a demanda instalada à época da implantação do campus era de aproximadamente 155 KVA.
Coube ainda a esta pesquisa uma análise dos quadros de distribuição do campus. Essa análise resultou em medições de corrente nos condutores e na verificação
de correntes de proteção encontradas nos disjuntores de entrada dos quadros principais do prédio. Esses dados foram realizados conjuntamente com o técnico de laboratório do IFMA Campus Santa Inês responsável pelo relatório de inspeção de Segurança da rede elétrica do IFMA Campus Santa Inês-MA para verificar se os disjuntores
e os condutores estão de acordo com a demanda dos circuitos a que atendem.
Daí, percebeu-se que a demanda calculada, evidentemente elevada, se encontra em valores próximos ao limite da potência do transformador, e bem acima da
demanda para a qual a instalação elétrica original foi projetada para atender. Constatou-se também que o disjuntor principal possui uma capacidade de corrente de
250 A, porém está submetido a correntes que alcançaram a ordem de 300A, motivo
pelo qual o desarme intermitente (Araújo, João P.F.,2016). Isso indica que a instalação elétrica do campus está solicitando da subestação mais energia do que esta pode
fornecer corretamente.

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos pela análise dos dados levantados na pesquisa indicam
uma demanda elevada em relação ao valor que a instalação elétrica do campus foi
projetada para atender adequadamente. A análise confirma a expectativa de que o
alto consumo energético do Campus, consequência da expansão estrutural e de recursos do Instituto, é o responsável por parte do comportamento anômalo do sistema elétrico. Identificou-se também que o principal responsável pela alta demanda
no Campus é o sistema de climatização do Instituto, que representa um alto consumo de energia e impacta consideravelmente na operação e vulnerabilidade das
instalações elétricas estudadas. Os dados levantados durante a pesquisa serviram de
apoio e consulta para a elaboração de um relatório técnico realizado pela instituição
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para identificar os riscos provenientes dos constantes desarmes dos disjuntores e
assim traçar um plano de manutenção para sanar o respectivo problema.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta os resultados de um projeto de pesquisa, na
perspectiva da Escrita e Leitura Matemática, onde o uso das histórias em quadrinhos com conteúdos matemáticos foi o principal foco da pesquisa. Investigaram-se
as contribuições dessa perspectiva metodológica para o processo de ensino e aprendizagem da Matemática.
Palavra-chaves: Leitura e Escrita Matemática; Histórias em Quadrinhos; Ensino de
Matemática.

INTRODUÇÃO
O ensino de Matemática tem provocado grande desconforto, tanto para quem
ensina como para quem aprende. O insucesso em aprender Matemática tem sido
uma das preocupações por parte dos educadores, principalmente porque tem gerado grande desinteresse por parte dos educandos, que não conseguem ver aplicação
prática para aquilo que estão aprendendo. Mesmo aqueles educandos com melhores
rendimentos, se sobressaem por dominar os processos mecânicos.
O compromisso com a educação deve ter como base a constante inquietação em propor soluções alternativas para um melhor ensino. Como consequência
do aprimoramento das práticas de Ensino/Aprendizagem em Matemática teremos
cidadãos mais integrados à sociedade, com mais oportunidades e, por consequência, a quebra do paradigma que é ensinar/aprender Matemática.
As histórias em quadrinhos (HQs) estão presentes na vida dos cidadãos desde
a sua infância. Apesar de ser um meio de fácil leitura, a sua utilização vai de um simples momento de lazer até a sua aplicação no campo educacional. De fácil acesso,
as HQs são um meio de comunicação em massa muito atrativo, pois possuem uma
linguagem simples e objetiva, as quais podem retratar fábulas, parábolas, além de situações cotidianas. As HQs nada mais são que histórias contadas por uma sequência
de imagens que muitas vezes dispensam a utilização de palavras. O homem primi25

tivo já as utilizava, quando registrava nas paredes das cavernas as suas aventuras e
conquistas, como, por exemplo, uma caçada.
Ainda que questionada sobre a sua efetiva colaboração no ensino de conteúdos
nas mais diferentes disciplinas, pesquisas mostram que o uso das HQs estimula o pensamento e a criatividade - elementos essenciais ao fortalecimento do conhecimento.
CALAZANS (2008, p.7) descreve a sua importância:
(...) ela permite que seus autores expressem questões científicas, filosóficas
e artísticas sem patrulhamentos, e, por ser também uma forma de entretenimento e lazer, não encontra resistências por parte dos alunos; é uma linguagem com conotação afetiva de fácil compreensão dos leitores.

Segundo Vergueiro (2007, p.21), um dos pontos que reforçam o aproveitamento das histórias em quadrinhos no ensino é:
“Os estudantes querem ler os quadrinhos – há várias décadas, as histórias em
quadrinhos fazem parte do cotidiano de crianças e jovens, sua leitura sendo
muito popular entre eles. Assim, a inclusão das histórias em quadrinhos na
sala de aula não é objeto de qualquer tipo de rejeição por parte dos estudantes, que, em geral, as recebem de forma entusiasmada, sentindo-se, com sua
utilização, propensos a uma participação mais ativa nas atividades de aula.”

O uso das HQs no ensino da matemática poderá abrir uma perspectiva da contextualização do conhecimento adquirido em sala de aula, reforçando a leitura e escrita através de uma estimulação espontânea. Dessa forma, estaríamos contribuindo
com os Parâmetros Curriculares Nacionais quando ele destaca que o ensino da Matemática “... deve superar a aprendizagem centrada em procedimentos mecânicos...”.
De modo geral, as HQs, se bem utilizadas, podem estimular e preencher as
necessidades dos alunos em aprender e se desenvolverem intelectualmente.

METODOLOGIA

Nossa pesquisa se desenvolveu de forma qualitativa e se baseiou principalmente na observação da ação dos sujeitos sobre o objeto de estudo. Em nossa pesquisa, o objetivo principal é observar a atuação motivacional e pedagógica das histórias em quadrinhos como ferramenta metodológica no ensino da Matemática.
O projeto teve início com a revisão bibliográfica e durante todo o desenvolvimento do projeto essa revisão se fez presente, pois era necessária a familiarização dos aspectos teóricos agregados ao fazer prático. As leituras dentro da área de Leitura e Escrita
Matemática contribuíram para o desenvolvimento do projeto. Os encontros semanais,
previsto para o projeto ocorreram durante todo o projeto e visavam tirar as dúvidas e
fazer o acompanhamento das atividades atribuídas a cada participante do projeto.
Ainda no início das discussões, fizemos uma seleção de editores de quadrinhos existentes na web e optamos pelo site www.pixton.com que possui uma série
de quadrinhos pré formatados com personagens e ambientes variados, facilitando a
construção dos quadrinhos. Utilizamos a opção livre do software.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O foco principal do nosso projeto, as histórias em quadrinhos com conteúdos
matemáticos, começaram a ser construídas a partir da segunda etapa do projeto. As
leituras específicas sobre o assunto também foram realizadas. As primeiras histórias
em quadrinhos começaram a ser produzidas na forma de tiras com 3 ou 4 quadrinhos.
Figura 1: Tira em quadrinhos sobre os números primos.

O momento seguinte foi a criação de duas histórias em quadrinhos com um
número maior de quadrinhos, cabendo aos bolsistas a construção do enredo e produção dos quadrinhos.
Figura 2: HQ sobre números inteiros.
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CONCLUSÃO
A pesquisa também teve um objetivo que era a aplicação desses produtos em
sala de aula, a fim de conhecer os aspectos relacionados a metodologia do ensino de
matemática com o uso das história em quadrinhos. Esse levantamento se deu por
meio de entrevistas com os alunos (anexo 3).
Consideramos que o desenvolvimento do projeto foi satisfatório e que as atividades desenvolvidas pelos bolsistas ficaram dentro das expectativas. Em alguns momentos as reuniões não aconteceram, pois os bolsistas tinham suas atividades escolares em
um grau maior de prioridade (provas e seminários), o que foi bastante compreensível.
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RESUMO
Esse trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento e a conclusão
final da pesquisa intitulada: Teatro Nacional de S. Luiz: empresários e repertório da
maior casa de espetáculo do Maranhão no fim do século XIX. Após um ano de pesquisa identificamos alguns empresários, repertórios e artistas que fizeram parte da
história do Teatro São Luiz em fins do século XIX. O período escolhido para estudo
vai de 1895 a 1900, com exceção de 1897 (pois não encontramos referencias do ano
em questão). O jornal pesquisado foi: Diário do Maranhão, por possuir maior número disponível, em termos de quantidade, na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Através da análise desse jornal inferimos que os espetáculos
representados no Teatro São Luiz tinham como principal objetivo o entretenimento,
embora em algumas crônicas houvesse referência ao caráter educativo das representações. Observamos, no período estudado, a presença de companhias nacionais
e internacionais que geralmente depois da temporada no norte e nordeste seguiam
para o sul ou para outros países.
Palavras-Chave: Teatro Maranhense; Século XIX; Cultura.

INTRODUÇÃO
O teatro maranhense oitocentista possui poucas fontes e como consequência
observarmos muitas lacunas além da falta de narração continua a respeito de sua
história. Sabemos que o século XIX foi um período de grande efervescência, mudanças e expansão do teatro na capital maranhense, porém, mesmo podendo afirmar
a existência desta fase na história do teatro, carecemos de fontes que narrem essas
memorias e por conta dessa carência, quando a história do teatro é discutida, muitas
dúvidas surgem e permanecem sem respostas. Em determinados períodos não conseguimos identificar com exatidão quais companhias passaram pelo Teatro S. Luiz,
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quais atores, atrizes e empresários. Assim embarcamos nessa pesquisa visando contribuir para o estudo da história do Teatro São Luiz no século XIX. Mendes ressaltou
as principais características de pesquisadores que aceitam o desafio de buscar informações sobre o teatro oitocentista:
O percurso, pouco trilhado, exige pesquisadores atentos e com coragem
para debruçar-se, não somente sobre jornais e outros documentos antigos,
como também sobre o computador, pois, com as novas tecnologias, temos
acesso aos periódicos de todo Brasil. (MENDES, 2014, p.11)

Mesmo com tantos desafios a vencer, conseguimos encontrar um número razoável de publicações do Jornal “Diário do Maranhão”, nos anos de 1895, 1896, 1898,
1899 e 1900, período que corresponde à pesquisa.
Em 1815 inicia-se a construção do Teatro União (Atual Teatro Artur Azevedo),
por iniciativa de dois portugueses: Eleutério Lopes da Silva Varella e Estevão Gonçalves Braga. Assim, em 1817 foi inaugurada a maior casa de espetáculos desta capital.
Esse teatro passou por diversas reforma, entre elas a de 1850, ano em que ele fechou as portas e só reabriu em 1852; após a restauração mudou-se o nome do teatro
passando a ser denominado de Theatro S. Luiz. Essa parte da história do teatro está
contemplada na pesquisa de Mendes (2014), uma das poucas fontes na área. Assim
como nesta análise, Mendes também se utiliza de periódicos para a produção de sua
pesquisa e busca por objetivos parecidos.
Dois pontos nortearam a análise dessa pesquisa: As rotas norte-nordeste seguidas pelas companhias de teatro que desde a segunda metade do século XIX eram
muito semelhantes e as companhias de teatro do final do século XIX, que geralmente
percorriam todo o país e não apenas o norte e nordeste.
(...) o que percebemos de forma geral é que o repertório visto nas diversas
províncias no Norte do país era quase sempre o mesmo, pois havia um circuito percorrido pelas companhias que girava em torno de Pernambuco,
Maranhão, Pará e, com menos frequência, Ceará e Bahia. Então, podemos
afirmar que o gosto teatral ludovicense era muito próximo ao que era representado em geral no Norte do país (...). (MENDES, 2014, p. 161).

Analisamos também as crônicas/críticas e anúncios que saíram no jornal. A
partir delas identificamos os principais atores, empresários e espetáculos encenados, além da participação do público. Através dessa pesquisa conseguimos ampliar a
história do teatro ludovicense do final do século XIX.

METODOLOGIA
Iniciamos nossos trabalhos com a seleção de material bibliográfico e de periódicos. A leitura da dissertação “Crônica do Teatro Ludovicense em meados do Século
XIX (1852-1867) de Jacqueline Mendes (2014) e do livro “Teatro no Maranhão” de José
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Jansen (1974) foi o início da pesquisa. Esses autores que citamos fazem parte dos
poucos autores que trabalham com essa temática. Jansen apresentou em seu livro
pesquisa sobre o teatro maranhense abarcando todo o século XIX; Mendes tratou especificamente do teatro ludovicense no período de 1852 a 1867, esse trabalho contribuiu de forma aprofundada a história do Teatro São Luiz, atual Teatro Artur Azevedo.
Através de consulta a Hemeroteca da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, diversos
jornais foram consultados: Diário do Maranhão: Almanaque administrativo, mercantil e industrial; A flecha; O conciliador (MA); A estrella maranhense; A malagueta maranhense; A sentinella maranhense; Correio maranhense; Jornal maranhense;
Publicador maranhense; Semanário maranhense; A semana (MA).
Após análise, poucos jornais traziam elementos que correspondessem aos
objetivos da pesquisa e menos ainda eram os periódicos disponíveis que tivessem
circulação diária no período pesquisado; após esses procedimentos, escolhemos o
jornal “Diário do Maranhão”, por trazer informações sobre o Teatro São Luiz, ter publicações diárias e ser de fácil acesso para consulta. O acesso na plataforma digital
ocorreu da seguinte forma: Após acessarmos a plataforma digital, selecionamos o
periódico desejado na área indicada, escolhemos o período (ano) de interesse e por
fim digitamos a palavra-chave, para nossa pesquisa a palavra foi “theatro”.
A palavra pesquisada aparece em destaque em boa parte dos jornais pesquisados, mas ainda assim, o sistema tem problemas, pois nem sempre a palavra
pesquisada era destacada. A partir dessa constatação, passamos a realizar a leitura
detalhada de todas as páginas do periódico. Posteriormente outras palavras foram
acrescentadas para ajudar na pesquisa, como por exemplo: “espectaculo” e “companhia”. Durante a pesquisa, percebemos que estas duas palavras geralmente apareciam juntas às informações relacionadas ao foco desta pesquisa. Apesar de todo
esse detalhamento, não conseguimos encontrar nenhuma informação do teatro oitocentista ludovicense no ano de 1897. A pesquisa foi realizada de 1895 até 1900,
excetuando o ano de 1897.

RESULTADO E DISCUSSÃO
Várias Companhias passaram pelo palco do Teatro S. Luiz, entre elas destacamos a Companhia de Variedades dirigida pelo empresário Enrique Moya, representando o espetáculo ilusionista intitulado “Nação brasileira”, exaltado pelo jornal
como uma das “maiores ilusões do sec. XIX”. A Companhia Internacional de Variedades da Empreza H. Schumann apresentou seis espetáculos no Teatro São Luiz, suas
representações tinham canto, ilusionismo, dança. Nos anos pesquisados (1895, 1896,
1898, 1899 e 1900) vários bailes carnavalescos (bailes de máscaras) foram realizados no Teatro, com exceção dos anos em que o teatro estivera fechado para reforma;
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esses bailes tinham o objetivo de entreter a elite ludovicense e eram sempre muito
aguardados pelo público.
Ao Sr Inspectror do Teatro S. Luiz – Communico-vos, para os devidos fins,
que por despacho de hontem resolvi conceder o Teatro S. Luiz ao cidadão
Antonio Carvalho da Silva Branco no periodo de 8 a 18 de fevereiro do anno
proximo vindouro, para bailes carnavalescos familiares em beneficio da Ermita de N. S. dos Remedios. (DIÁRIO DO MARANHÃO,19 de nov.,1895, p. 1).

Em 1895 a companhia Apollonia Pinto esteve presente no palco do teatro.
Além de dirigir a Companhia, Apolonia Pinto também atuava como atriz principal.
Outra companhia que atuou bastante em 1895 e 1896 foi à companhia Moreira de
Vasconcelos e Silva que brilhou com um repertório muito rico, preço acessível, aceitabilidade incrível do público, teve passagem rápida pela capital maranhense e após
um longo período no Estado do Pará voltou a São Luis onde permaneceu por um
longo tempo.
O ano de 1896 foi bem movimentado no que diz respeito ao teatro, várias companhias de diferentes estilos passaram pelo teatro, umas sendo mais apreciadas do
que outras, porém todas as que registramos foram bem aceitas, elas mantinham sua
rota norte-nordeste e os preços de bilheteria não variavam tanto, a diferença no preço dos bilhetes concentrava-se quanto à localização da audiência dentro do teatro.
O ano de 1898 foi um período conturbado e de mudanças para o teatro, alguns
espetáculos foram encenados, porém a necessidade de uma reforma era visível, dessa forma, alguns empresários realizavam pequenas reformas durante sua passagem
pelo teatro.

Diário do Maranhão, 26 fev.,1898, p. 3
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No recorte vemos que um empresário foi isentado do pagamento de impostos
em detrimento ao custeio de uma pequena reforma no telhado do tetro, isso exemplifica bem a contrapartida que o governo oferecia aos empresários.
No mês de fevereiro de 1898, Ignácio, o bilheteiro do teatro pediu exoneração
do cargo sem justificativa. A competência e responsabilidade de escolher os funcionários para prestar serviços ao teatro deixaram de ser do governo e passou para os
empresários; o chefe de policia passou a ser o encarregado de supervisionar esse
pessoal e em meados desse mesmo ano foi nomeado um novo Inspetor para o Theatro S. Luiz, Nuno Alves de Pinho.
As principais companhias que estiveram no Teatro S. Luiz no ano de 1898 foram a do empresário e acrobata japonês, Kosabro Yamamoto que apresentou dois
espetáculos na capital por estar em excursão pelo norte; a Companhia Dias Braga,
que em quase todos seus espetáculos contava com a participação do aclamadíssimo maestro maranhense Antonio Rayol que esteve presente não só nas apresentações dessa companhia, mas também em outras. A “Dias Braga” foi bem recebida pela
elite maranhense, suas peças recebiam maravilhosas críticas e todo repertório era
detalhado nos jornais; ao todo a companhia representou 18 espetáculos no teatro e
permaneceu um mês na capital. Posteriormente, vimos que esta Companhia esteve
juntamente com o maestro Antônio Rayol na Bahia, sendo muito aclamada.
A companhia de Eduardo Souza deixou a orquestra a cargo do maestro Rayol.
Foi essa companhia que representou pela primeira vez a peça “A Capital Federal” de
autoria do dramaturgo Arthur Azevedo. Outras companhias também estiveram presentes na cidade, mas tiveram pouca repercussão.
No ano de 1898 o teatro precisava urgente de reformas e no fim de setembro
de 1898 já era inadiável e indispensável a reforma no teatro. Inicialmente a reforma
possuía uma extensão pequena, porém, com o passar dos dias foi se percebendo que
o estado do edifício estava pior do que se imaginava, assim a reforma tomou proporções muito maiores.
O dramaturgo Arthur Azevedo fez um pronunciamento a respeito do teatro,
afirmou que o Teatro S. Luiz possuía 88 camarotes dividido em 4 ordens e mais uma
tribuna. Ressaltou que a plateia estava dividida em duas classes: A primeira com 150
lugares e a segunda com 200 lugares e o teatro possuía ainda um salão geral e mais
um palco. Continuou relatando que a última reforma de seu conhecimento feita no
Teatro São Luiz foi em 1863, cujo responsável foi o empresário Germano Francisco
de Oliveira, desde então não se teve notícia de reformas, até aquele momento.
Para reabertura do teatro o Inspetor do teatro promoveu juntamente com o
senhor Antonio Rayol, que se responsabilizou pela organização da programação. Assim, em 14 de março de 1900, após um fechamaneto de mais de 12 meses, o Teatro S.
Luiz é reaberto com grande glamour, ostentando seu novo pano de boca e homenageando o artista que o pintou, Oreste Coliva.
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CONCLUSÕES
O final do século XIX foi um período de grandes mudanças e evoluções no
cenário do teatro ludovicense. Inicialmente, em 1895 não percebemos uma rotina
no que diz respeito ao teatro, porém quando chegamos às informações de 1900, percebemos que a cidade não vivia mais sem espetáculos, o teatro ganhou ao longo
dos anos de abrangência dessa pesquisa mais vida do que ele tinha, os espetáculos
tornaram-se bem feitos, ricos e caros, mostrando toda a beleza das artes cênicas. Os
empresários experientes davam ao público noites ricas e maravilhosas. O fim do século XIX foi sem dúvida um marco no teatro local.
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RESUMO
Considerando o ensino-aprendizagem de línguas adicionais no contexto tecnológico, a pesquisa adotou como metodologia o estudo de caso e objetivou investigar as possibilidades de uso de ambientes e ferramentas digitais no ensino de Espanhol como Língua Estrangeira, de modo a explorar as potencialidades educativas de
um contexto com o qual os alunos estão tão familiarizados cotidianamente além de
ressaltar algumas experiências realizadas no Instituto Federal do Maranhão, Campus
São Luís-Centro Histórico. Conforme apontado pelos alunos na pesquisa, pôde-se
observar que as ferramentas digitais utilizadas inovaram e dinamizaram as aulas de
língua estrangeira, tornando-as mais participativas e interativas, permitindo ao professor assumir o papel de mediador no processo de ensino e, ao aluno, ser agente ativo no processo de aprendizagem. Desse modo, acredita–se ser fundamental oferecer
um ensino de língua espanhola que possibilite a integração do meio cooperativo e
colaborativo que pode também ser proporcionado pelas tecnologias digitais, tornando-o mais dinâmico, criativo, inovador e autêntico, acompanhando as necessidades
da sociedade da informação, do conhecimento e da aprendizagem.
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de espanhol/ele; tecnologias digitais; Experiências no ensino de língua espanhola.

INTRODUÇÃO
As mudanças socioculturais, vivenciadas nas últimas décadas, que marcaram
o surgimento das tecnologias digitais e a delineação de um novo espaço de interação, informação e conhecimento, resultaram na redefinição de novas relações com
o saber e o aprendizado. Consequentemente, os usos da linguagem assumiram mudanças que deram lugar a novas maneiras de ler, produzir e promover a circulação
de textos com novas práticas de leitura e escrita em diferentes contextos, gêneros,
suportes e mídias exigidos na participação letrada e cidadã no meio social. Nesse
sentido, no que se refere ao contexto educacional, as tecnologias da informação e co37

municação (TIC) têm requerido, na contemporaneidade, práticas letradas que possibilitem adequações a esta nova realidade. Assim, outras motivações oriundas das
novas tecnologias requerem, portanto, “novas alfabetizações”. ( DEMO,2008).
Nessa perspectiva, Buzato (2007), ao tratar da relação entre inclusão e linguagem na era das TIC, destaca a relevância dos conceitos de letramento. Para o autor a
concepção de alfabetização digital, assim como nas concepções tradicionais de alfabetização abordadas nos Estudos da Linguagem, pode ser limitada e não suficientemente abrangente, uma vez que a aplicação, uso e transformação de uma tecnologia
exigem não apenas a mera codificação e decodificação de mensagens por meio de
certa tecnologia, mas a habilidade de expressar-se criativamente, gerar informações
e produzir conhecimentos. Desse modo, ao pensarmos em uma aprendizagem de
línguas significativa, destaca-se o desenvolvimento da criticidade do aluno, enquanto sujeito social, para a compreensão dos discursos das diferentes mídias e culturas,
finalidades, funcionalidades e sentidos produzidos nos mais diversos gêneros discursivos que circulam na sociedade. Assim, buscou-se com esse trabalho investigar
o uso de ferramentas e ambientes digitais no contexto do ensino de Espanhol como
Língua Estrangeira, em práticas pedagógicas de educação presencial, que comtemplassem a compreensão leitora, compreensão oral, produção escrita e o reconhecimento dos aspectos socioculturais nas referidas aulas no Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luís-Centro Histórico.

METODOLOGIA
A pesquisa adotou o paradigma qualitativo e quantitativo de análise e visou o
estudo que permitisse investigar as possibilidades de uso de ferramentas e ambientes da internet incorporados ao processo ensino-aprendizagem de Espanhol como
Língua Estrangeira (E/LE), no Campus São Luís - Centro Histórico, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA. Para tanto, utilizou-se
a Pesquisa bibliográfica e o Estudo de Caso como modalidades de pesquisa. A coleta
de dados para análise foi realizada mediante as técnicas de observação participante
e aplicação de questionário aos alunos. Em síntese, a pesquisa foi viabilizada por
meio dos seguintes procedimentos metodológicos: revisão da bibliografia pertinente ao tema; levantamento, leitura, análise e sistematização de estudos sobre o tema;
elaboração de propostas que explorassem as possibilidades de trabalho com ferramentas digitais no ensino de Espanhol- E/LE; aplicação das atividades propostas;
elaboração de relatório parcial; observação participante; aplicação de questionário
aos alunos; análise dos dados coletados; sistematização dos resultados; elaboração
do relatório final; divulgação dos resultados da pesquisa.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Uma das ferramentas utilizadas foi o aplicativo Bitstrips, que permite a criação de histórias em quadrinhos possibilitando o desenvolvimento de atividades
com o gênero discursivo supracitado, além da produção escrita na língua meta. A
atividade proposta teve por objetivo a construção de histórias em língua espanhola,
intituladas “viñetas”, mediada pelo aplicativo, com temas relacionados aos cursos
envolvidos, sendo “Problemas ambientales urbanos” para o 3º ano de Meio Ambiente
e “¿Todo es Arte?” para o 3º ano de Artes Visuais. Os alunos foram apresentados ao
gênero textual “viñeta”, por meio de aula expositiva dialogada e leitura e análise de
textos deste gênero, de modo a reconhecer alguns aspectos organizacionais e funcionais que o caracterizam e perceber seus aspectos linguísticos e visuais enquanto
um todo dotado de sentido. Por meio do aplicativo Bitstrips, os alunos criaram suas
“viñetas” com personagens, que poderiam ser eles próprios (para tanto teriam que
criar seu avatar) ou os já disponibilizados no banco de imagens do aplicativo; falas
(textos) inseridas nos quadros ou balões; inclusão de objetos; plano de fundo, entre
outros recursos existentes no aplicativo. Considerando as características do gênero, os alunos procuraram promover uma crítica em torno das temáticas, buscando
gerar também um efeito de humor nos textos produzidos. Outras duas ferramentas
exploradas, desta vez de modo integrado, foram o Podcast e o Kahoot. Para esta experiência pedagógica, a amostra dos respondentes foi composta por 84 alunos que
integram quatro turmas do Eixo Tecnológico de Turismo, Hospitalidade e Lazer do
Campus. Sendo 57% alunos do 1º ano dos Cursos Técnicos de Eventos e Hospedagem; 22 % alunos do 2º ano do curso de Hospedagem e 21 % alunos do 3º ano do Curso de Eventos. Deste total, 88% tem entre 15 a 17 anos; 7 % tem abaixo de 15 anos e 5
% possui idade acima de 18 anos. No que concerne ao acesso à Internet em casa, a
maioria dos alunos responde positivamente, ou seja, 69% dos alunos possui acesso à
internet em seu domicilio. No que diz respeito ao local de maior frequência de acesso
à internet, a pesquisa mostra que 57% dos alunos acessam a internet em casa, enquanto 37% acessam com maior frequência na escola. Assim, apesar do crescimento
do acesso à internet nas residências, a escola é um importante espaço para reduzir
as lacunas tecnológicas que ainda persistem. Ainda 6 % dos respondentes indicaram
outros locais de acesso, como a casa de parentes, casa de amigos e lan-houses. Estes
dados também são relevantes para se obter indicativo das possibilidades de acesso
à internet em casa pelo aluno e planejamento do professor de atividades que exijam
o estudo de materiais preparados previamente pelo docente para a realização, por
exemplo, de aulas invertidas (flipped classroom), de modo a verificar as condições
de acesso à internet dos alunos na escola, quando estes não dispõem de equipamento e /ou internet em casa. Buscou-se ainda identificar o conhecimento dos alunos no
que tange às ferramentas utilizadas na pesquisa. Nesse sentido, um dos instrumentos utilizados foi o Podcast que, conforme ressalta Moura e Carvalho (2006), pode
permitir inúmeras possibilidades no contexto da sala de aula e, especificamente, na
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aprendizagem de línguas estrangeiras, visto que este pode ser um recurso com interessantes potencialidades pedagógicas e motivacionais, aliada ainda ao fácil acesso
por parte dos jovens. Observou-se que a maioria dos alunos respondentes, 61%, desconhecia a ferramenta em questão. Silva (2015) destacou, ao avaliar a familiaridade
dos alunos com ferramentas digitais, que 29% dos alunos envolvidos na pesquisa
não conheciam o Podcast e acredita que o desconhecimento da utilização dos alunos
de alguns aplicativos decorre da frequência com que novos aplicativos são lançados
no mercado. Comparativamente à ferramenta anterior, uma porcentagem maior dos
alunos participantes, 82%, afirmaram não conhecer o Kahoot. De acordo com Cruz
et al (2007), independentemente das estratégias adotadas ou tecnologias empregadas, atividades motivadoras durante o processo de aquisição do conhecimento são
fundamentais para que a aprendizagem ocorra efetivamente. Nesse sentido, os alunos tiveram em um primeiro momento uma aula expositiva, com uso do Powerpoint,
ministrada pela intercambista Daniela Martinez sobre a cultura colombiana. No segundo momento foram apresentados às ferramentas e, após esse processo, os estudantes fizeram suas considerações sobre as duas metodologias adotadas. A maioria
dos alunos, 94%, considerou mais atrativo conhecer o panorama da cultura colombiana por meio das ferramentas Podcast e Kahoot, enquanto 6% acreditam que tenha
sido mais interessante conhecer este panorama por meio da aula expositiva com uso
do Powerpoint. Apesar de 82% dos alunos não conhecerem esta ferramenta os alunos
tiveram como resposta uma visão positiva do Kahoot. Os alunos consideraram 15
(quinze) perguntas um quantitativo pequeno, mostrando assim que esta ferramenta
pode motivar os alunos a serem avaliados nessa modalidade. Ao término da aula
observou-se que muitos estudantes, nas quatro turmas participantes, pediram para
que outras aulas assim fossem realizadas. Em uma das turmas, os alunos pediram
para realizar novamente o mesmo quiz (questionário). Um aspecto negativo apontado pelos alunos foi o tempo disponibilizado para leitura/resposta das questões.
Assim, cabe ao professor delimitar o tempo que achar suficiente para a leitura e a
resposta do estudante, sobretudo no que se refere às aulas de línguas adicionais, em
que o aluno deverá, necessariamente, exercitar a compreensão leitora dos enunciados e das alternativas para resolver o problema apresentado.

CONCLUSÃO
Acredita-se que a ferramenta Podcast promove, além do contato com a maneira de viver e pensar de outras culturas, a aproximação e respeito ao outro, o conhecimento de outras variedades da língua, o trabalho com a recepção oral e a compreensão leitora, permite ainda o despertar da postura investigativa do aluno a partir das
propostas de atividades lançadas ao final de cada episódio. Percebe-se ainda uma
tendência positiva por parte dos alunos no que diz respeito à integração das ferramentas em foco e, em especial, uma motivação maior para resolução dos problemas
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a eles apresentados por meio da ferramenta Kahoot. A ferramenta Bitstrips mostra-se
ser útil não somente para o trabalho com um gênero textual específico, mas também
para exercitar a produção escrita do aluno e promover a reflexão e discussão sobre
temas da atualidade, proporcionando ainda o estímulo ao potencial criativo do estudante.Ressalta-se que as ferramentas estudadas devem ser compreendidas como
possibilidades para o contexto pedagógico, podendo ainda ser associadas a outras
metodologias. Importante é ressaltar que, neste processo, o fim a ser alcançado deverá ser sempre a aprendizagem do aluno, uma aprendizagem que seja de fato significativa e envolva uma perspectiva dinâmica, criativa, inovadora e autêntica.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos o apoio do Instituto Federal do Maranhão para o desenvolvimento desta pesquisa e à intercambista colombiana, Daniela Martínez, por sua contribuição para a gravação dos episódios do Podcast Español un viaje sonoro.

BIBLIOGRAFIA
BOTTENTUIT JUNIOR, J. B.; COUTINHO, C. P. Recomendações para Produção de
Podcasts e Vantagens na Utilização em Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Revista
Prisma.com, nº6, p.158-179, 2008.
BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Ministério da Educação. Orientações Curriculares para o Ensino Médio – Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília,
2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_
internet.pdf. Acesso em 03 out. 2016.
CRUZ, S. C.; Júnior, J. B.; Coutinho, C. & Carvalho, A. A. (2007). O Blogue e o Podcast
para Apresentação da Aprendizagem na WebQuest. In P. Dias; C. V. Freitas; B. Silva; A.
Osório & A. Ramos (org.), Actas da V Conferência Internacional de Tecnologias de
Informação e Comunicação na Educação – Challenges 2007. Braga: Centro de Competência da Universidade do Minho, pp. 893-904.
CASTELLS, Manuel; CARDOSO, Gustavo. (Orgs.). A Sociedade Em Rede: do conhecimento à ação política; Conferencia. Belém (por):Imprensa Nacional, 2005.
GUIMARÃES, Daniela E. S. 2015. Kahoot: quizzes, debates e sondagens. In: Apps
para dispositivos móveis: manual para professores, formadores e bibliotecários,
ed. Ministério da Educação, Direção-Geral da Educação, 203 - 223. ISBN: 978-972742-398-9. Lisboa: Ministério da Educação, Direção-Geral da Educação.
MOURA, A; CARVALHO, A. A. (2006). Podcast: Potencialidades na Educação. Revista
Prisma.com, nº3, pp. 88- 110.
41

MUSTARO, Pollyana Notargiacomo. Podcast educacional: do roteiro à divulgação. In:
CARLINI, Alda Luiza; TARCIA, Rita Maria Lino. 20% a distância: e agora?: orientações
práticas para o uso de tecnologia de educação a distância no ensino presencial. São
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.
PAIVA, V.M. O uso da Tecnologia no ensino de línguas: breve restropectiva histórica.
Disponível em:<http://www.veramenezes.com/techist.pdf> acesso em: 28.out.2016.
SILVA, Nataniel Mendes. A metodologia webquest na aula de literatura: um estudo de caso com alunos do 3º ano do ensino médio do IFMA. 2015. 132 f. Dissertação (Mestrado em Cultura e Sociedade). Universidade Federal do Maranhão, São
Luís,2015.

42

Memória e fotografia: A história da luta pela
educação pública no Maranhão através do
acervo de imagens do SINDSEP
Lícia Cristina Araújo da Hora1
Gleydson Rogério Linhares dos S. Coutinho2
Pesquisador IFMA
2
Aluno IFMA

1

RESUMO
O projeto de pesquisa do IFMA integra o Projeto de Pesquisa do Grupo HISTEDBR-MA. Apresenta-se neste projeto a segunda fase da pesquisa relacionada aos
movimentos sobre as lutas em defesa da educação pública no Maranhão. A primeira
fase esteve articulada a procedimentos de levantamento de acervo bibliográfico e
documental. A segunda fase consta de levantamento de acervo imagético no Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Maranhão (SINDSEP-MA).
Palavras Chaves: Sindicato; Educação Pública; História; Memória; Fotografia.

INTRODUÇÃO
O objeto de investigação que constitui o foco do projeto de pesquisa ampliado
do Grupo de Pesquisa HISTEDBR (História, Sociedade e Educação no Brasil) é a história da educação pública do Estado do Maranhão. Neste projeto de iniciação científica submete-se como objeto de estudo mais particularizado: A análise da história da
luta pela educação pública no Maranhão por meio de imagens do acervo fotográfico
do SINDSEP-MA.
Durante a década de 1990 e primeira década dos anos 2000, o SINDSEP foi
um dos principais sindicatos que representaram a categoria dos Servidores Públicos
Federais da Educação Tecnológica no Maranhão nas lutas no campo da educação.
O Sindsep integrou o Fórum em Defesa da Escola Pública, e durante algum tempo
pautou temas e reivindicações contra as políticas públicas do sistema escolar.

METODOLOGIA
Para contribuir com a necessária e tão importante preservação da memória
da história da luta pela escola pública no Maranhão, nesta segunda fase da pesquisa em relação ao levantamento de acervo imagético, em lócus foram realizados os
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procedimentos de digitalização das fotografias e análise de vídeos pertencentes ao
conjunto do patrimônio do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Maranhão
(SINDSEP-MA) dando continuidade a este projeto após a efetuação da sua primeira fase. Também em lócus foram realizadas entrevistas e investigações de materiais
escritos que nos trazem em seus conteúdos relatos sobre a memória da história da
luta pela escola pública no Maranhão. Estabelecendo a segunda etapa deste projeto
considerando a primeira fase da pesquisa procuramos averiguar as experiências de
lutas dedicadas à classe trabalhadora empenhada pelo sindicado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sobre a correpondência do cenário da história de luta pela escola pública no
Maranhão, na década 1990, várias organizações sindicais e entidades educacionais
se mobilizaram nos Estados e a nível nacional para se engajarem na luta pela educação pública. No Estado Maranhão o Sindicato dos Servidores Públicos Federais
no Maranhão (SINDSEP-MA) constribuiu com a luta em defesa da escola pública
construindo o Fórum em Defesa da Escola Pública contemplando a mobilização que
acontecera no Brasil.

Fotografia: Gutierrez, 1999.

Entretanto, no ano de 2011, somente após dez anos do primeiro Seminário
sobre Educação, a Diretoria do SINDSEP, sob a Coordenação Geral de Ângela Maria
Silva Souza Melo, retoma a questão educacional, com a organização do II Encontro
Estadual de Educação do SINDSEP/MA. O tema para realização das pautas deste encontro foi: Educação, trabalho e transformação social.

Digitalização: Francivete, 2015.
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Um dos poucos registros que foram possíveis de ser catalogado e analisado sobre o tema da educação foi o referente à participação do Sindesep em 2001 no ato em
Brasília organizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.

Fotografia: Ronaldo Barroso, 2001.

Em 2003 o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Maranhão (SINDSEP-MA) participa, na cidade de Caldas Novas/GO, do Congresso da VII CONDSEF.
Realizado em caráter extraordinário teve como tema Universalização dos Serviços
Públicos. É importante ressaltar que este congresso surgiu na efervescência da luta
da classe trabalhadora da categoria no período de 1990 em Brasília/DF no Congresso
de Servidores Públicos.

Fotografia: Ronaldo Barroso, 2003.

Foram considerados os processos de localização, levantamento, organização,
catalogação, digitalização e análise para constituir um acervo público. Em concordância com (CHIAVATA 2002, p.44), não se trata, portanto, de produzir algo como a
visão verdadeira, mas uma visão referente ao significado cultural desse objeto para
nós, a partir de determinadas escolhas teóricas e metodológicas.

CONCLUSÕES
É fundamental salientarmos que foram evidenciadas poucas participações
do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Maranhão (SINDSEP-MA) nas
lutas pela escola pública no Maranhão na década dos anos 2000, nos explicitando o
amortecimento entre a década de noventa e o decênio seguinte que aconteceu com
este sindicato segundo as informações contidas nos dados coletados.
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Assim, podemos perceber a fragilidade no que se refere à necessidade da preservação da memória da história da luta pela escola pública no Maranhão por intermédio, além de documentos oficiais, de outras fontes como, outras escritas, oralidade, vídeos e fotografias.
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RESUMO
A região do Centro Histórico de São Luís guarda importante acervo arquitetônico reconhecido como de valor cultural mundial. Observa-se nas últimas décadas,
contudo, a proliferação de pombos urbanos nessa região, impactando de variadas
formas este ambiente. Não se trata de impactos apenas sobre os bens imóveis da
região, mas, sobretudo sobre o ser humano, uma vez que a área comporta moradias
residências, repartições públicas e comerciais. Neste último caso, destacam-se os
empreendimentos de manipulação, preparo e comercio de alimentos. Este estudo
objetiva investigar os impactos ambientais da proliferação da população de pombos
urbanos na região do Centro Histórico de São Luís. Além de levantar os danos que estes animais têm trazido para população que convive diretamente com eles, também
produzirá conhecimentos capazes de subsidiar ações para sensibilizar sobre os perigos que estes animais podem oferecer, bem como de tipos de ações para combater
ou minorar tais perigos. A metodologia de trabalho dar-se-á através de levantamento
bibliográfico, elaboração e aplicação de questionários, percepção visual e ambiental
dos impactos causados pelos pombos, registros fotográficos, realização de palestra
sobre o assunto com alunos do IFMA/ Campus Centro Histórico e comunidade local e sensibilização da população através da confecção e distribuição de cavaletes
informativos sobre o assunto em pontos críticos de convivência destes animais com
o homem. Os questionários aplicados na pesquisa serão tabulados e analisados utilizando-se cálculos matemáticos e estatísticos, a fim de que possamos obter os resultados necessários para elaborar a versão final do projeto.
Palavras Chave: Aves urbanas; Impactos; Meio Ambiente.

INTRODUÇÃO
Os pombos urbanos conhecidos como Columba livia, são originários das regiões rochosas do leste Europeu e norte da África. Foram trazidos ao Brasil como animais de estimação ou aves domésticas, em meados do século XVI. O grande sucesso
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no processo de adaptação é a semelhança das estruturas de construções ao habitat
natural das aves. Seu tamanho é cerca de 28 cm e pesa aproximadamente 370 g, apresenta coloração acinzentada, apesar da cor variar do branco ao preto. Vivem em quase todos os tipos de ambiente, especialmente onde vive o homem (BIOMAX, 2012).
Estas aves contam com mais de 50 espécies distribuídas no mundo todo, apresentando ampla variação de cor de plumagem, tamanho e hábitos. O pombo doméstico, Columbia Lívia, é o mais conhecido por sua proximidade no convívio com o
homem, especialmente em ambiente urbano. Originou-se por cruzamento seletivo
da espécie selvagem, conhecida como “pombo das rochas” (NUNES, 2013).
O Centro Histórico da capital ludovicence compreende uma área de 220 hectares de extensão. Cerca de 3000 imóveis estão tombados pelo patrimônio histórico estadual, e 1400 pelo IPHAN. Parte desse sítio foi declarada Patrimônio Mundial
em 1997, por seu conjunto arquitetônico colonial português (CORRÊA, 2001). As características arquitetônicas dos prédios tombados, juntamente com o progressivo
abandono de muitos deles contribuem para a rápida adaptação de populações de
pombos urbanos naquela região. Outro fator determinante no aumento dessa população é o fato da região comportar restaurantes, bares e outros locais de comercialização de produtos alimentícios, influindo na oferta incessante de comida para essas
aves, além do comportamento de muitos moradores de oferecerem milhos e outros
grãos de forma direta às mesmas (IPHAN, 2015).
As aves apresentam a função de controlar insetos e replantar as sementes que
comem. Elas eliminam nas fezes as sementes prontas para germinarem no solo. A
oferta ou escassez de alimento influencia a reprodução dos pombos. Por isso, recebendo alimentos de pessoas, as aves deixam de buscar na natureza, alimentos adequados a sua dieta como grãos, frutos e insetos (BIOMAX, 2012).
Trabalhos com pombos urbanos são sempre importantes, visto que a população convive diretamente com estes animais. Portanto, com objetivo de conhecer os
principais impactos gerados pelos pombos urbanos na região do Centro Histórico de
São Luís e de gerar ações para sensibilizar a população residente e frequentadora do
local de estudo sobre os riscos ao ambiente e a saúde coletiva, oferecido pela presença destes animais nessa região, a presente pesquisa se torna de extrema relevância.

METODOLOGIA
A presente pesquisa foi desenvolvida na região do Centro Histórico de São
Luís, no estado do Maranhão. O local possui cerca de 4 mil imóveis tombados pela
união que mantém intacto o traçado urbano do século XVIII e é formado por conjuntos homogêneos de arquitetura civil remanescentes dos séculos XVIII e XIX.
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Para o desenvolvimento dessa pesquisa a primeira estratégia metodológica foi
o levantamento bibliográfico acerca do assunto, em artigos científicos, livros, revistas
científicas, jornais online, etc., visando adquirir o material suficiente para subsidiar
a revisão de literatura do tema da pesquisa. Em um segundo momento, procedemos
com os estudos em campo de pesquisa, fazendo a percepção visual e ambiental de
pombos na região do Centro Histórico de São Luís, através de registros fotográficos
do comportamento do animal e de suas estratégias para a aquisição de alimentos.
Paralelamente, elaboramos questionários semiestruturados que foram aplicados
junto à população que reside, trabalha ou visita à região, a fim de conhecermos informações relevantes acerca dos danos causados pela proliferação desses animais.
De posse das informações coletadas nas entrevistas procedemos com a tabulação dos dados através de cálculos matemáticos, análises estatísticas e elaboração
de tabelas e gráficos para composição do projeto.
Os resultados obtidos nos serviram de embasamento para a organização de
dados usados nos cavaletes informativos, que foram confeccionados e fixados em
pontos estratégicos onde há presença de pombos e de indivíduos da sociedade que
os alimentam, tais como praças e mercados.
Além das ações descritas acima, foram realizadas palestras sobre o assunto
junto aos alunos do IFMA/ Campus Centro Histórico e com a comunidade residente
no local no intuito de sensibilizar estes indivíduos sobre os perigos da convivência
direta com os pombos.
Vale ressaltar, que a presente pesquisa respeitou todos os padrões éticos e
bioéticos, existente nas legislações ambientais especificas e em consonância com as
normas do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Ressaltamos ainda, que não houve contato direto com os animais envolvidos na pesquisa,
nem tão pouco captura e/ou sacrifício dos mesmos.
Os seres humanos envolvidos na pesquisa atuaram apenas como informantes
ou ouvintes em entrevistas aplicadas de forma presencial ou nas palestras proferidas
e tudo ocorreu mediante a aceitação e assinatura de um Termo de Consentimento
Livre Esclarecido, para o consentimento do uso das informações adquiridas nas entrevistas. Enfim, redigimos a versão final do projeto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A presente pesquisa foi desenvolvida durante o período de setembro de 2015
a setembro de 2016, onde foram desenvolvidas diferentes estratégias visando conhecer a percepção ambiental da população que reside, trabalha ou estuda no Centro
Histórico de São Luís acerca da proliferação dos pombos urbanos nesta região.
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A percepção ambiental foi realizada de formas distintas, tais como: palestras,
monitoramento comportamental dos pombos, Registros fotográficos, Aplicação de
60 entrevistas semi-estruturadas com a população local e todos os entrevistados tomaram ciência da pesquisa através da assinatura do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE), apresentação e discussão sobre o assunto em palestras, exposição de banners informativos em diferentes pontos da região com plantões de esclarecimento do assunto a população em geral e tabulação dos dados das entrevistas.
Os resultados desta pesquisa seguem descritos abaixo.
Os pombos são atraídos para região devido ao comportamento inadequado
dos moradores que deixam seus resíduos orgânicos nos cantos das ruas do centro
histórico para servir de alimento aos pombos, isso faz com que eles percam as características naturais de caça e se acostumem às facilidade de obtenção de alimentos
como mostram as imagens 1 e 2 abaixo:

1

2

(1) Os pombos visualizaram e começaram a se aproximar do alimento e observam se não há essa
próximas pois elas os espantam (2) Os pombos começam a degustar os restos alimento expostos in
natura nas calçadas.

A falta de conhecimento ou sensibilização pública faz com que haja uma urbanização exacerbada de pombos na região, processo esse que altera o comportamento, a dieta e a reprodução desses indivíduos. Vários exemplos de interferência
humana são facilmente observáveis, como o simples fato de alimentar os pombos
como se fossem seus animais de estimação ou acariciá-los pelo desconhecimento
dos riscos que estes podem nos oferecer através da disseminação de doenças graves
que comprometem a saúde coletiva tais como: criptococose, salmonelose, toxoplasmose, dentre outras.
Quando questionados sobre os motivos da presença dos pombos na região,
85% dos entrevistados relatam acreditar que a população de pombos na região está
aumentando muito, 15% acredita que não houve aumento populacional destes animais e 98,34% dos entrevistados ainda relatam que nunca fizeram ou viram alguém
fazer nenhuma técnica de controle populacional destes animais na região. Porém
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atribuem diferentes fatores para proliferação dos pombos na região, os fatores estão
descritos no gráfico 1 abaixo:
Gráfico 1: Causas da proliferação de Pombos no Centro Histórico de São Luís de
acordo com a opinião dos entrevistados. IFMA / Centro Histórico, 2016.
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Os resultados desta pesquisa nos permitiram concluir que a dinâmica que envolve o lado filantrópico do ser humano e o nicho ecológico desses animais é prejudicial a ambos. Porém foi muito difícil constatar que a população se nega a deixar
de alimentar os animais, demostrando total descaso com os cuidados necessários a
presença do animal.

CONCLUSÕES
Concluímos que diversos prejuízos a saúde e ao ambiente são causados pela
presença dos pombos em grandes cidades tais como: destruição de patrimônios públicos, doenças respiratórias, alergias e sujeiras deixadas em telhados de casas, igrejas ou onde quer que tente fazer ninhos. Para estes impactos, sugerimos a colocação
de telas nos telhados dos casarões para impedir que os mesmos se instalem para
fazer ninhos nestes locais.
Diante do exposto, percebemos que a população carece de novas estratégias
de sensibilização visto que estes cidadãos não aceitam os pombos como um problema para região. A intensificação das divulgações sobre os impactos que os pombos
podem causar tanto para nossa saúde, quanto para o ambiente devem acontecer de
forma mais intensa e efetiva na região, buscando também parcerias com a televisão
no intuito de gradativamente irmos ganhando a confiança da população na busca de
soluções para o problema.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos o fomento deste trabalho de pesquisa ao Instituto Federal do
Maranhão, que ao acreditar na relevância do mesmo, aceitou ser nosso parceiro com
51

o financiamento da bolsa de iniciação científica ao estudante e a todos que contribuíram direta ou indiretamente para sua execução.

BIBLIOGRAFIA
BIOMAX, (2012) Características, Doenças, Sujeira e Métodos de Controle de Pombos.Disponível em: www.biomax-mep.com.br/caracteristicas-doencas-sujeira-e-metodos-de-controle-de-pombos Acesso em: 24/02/2015.
CORRÊA, Alexandre Fernandes.Vilas, Parques, Bairros e Terreiros:Novos patrimônios na cena das políticas culturais em São Paulo e São Luís. Tese de Doutorado, PUC
São Paulo 2001. Disponível em: http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.
php?codArquivo=1664. Acesso em 05/03/2015.
IPHAN (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL), O
Centro Histórico de São Luís. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=281. Acesso em: 24/02/2015.
NUNES, Vânia de Fátima. P. Pombos Urbanos: O desafio de controle. Disponível em: http://www.biologico.sp.gov.br/docs/bio/v65_1_2/nunes.pdf Acesso em:
06/02/2015.

52

A cara da cidade: desenvolvimento da
iconografia dos bairros de São Luís como
valorização do patrimônio cultural
William Cordeiro Costa1
Samuel Benison da Costa Campos2
Estudante da Licenciatura em Artes Visuais do IFMA/SLZ-CH, Iniciação Científica;
E-mail: william.cordeiro14@gmail.com
2
Professor EBTT do IFMA/SLZ-CH, doutorando em Design; E-mail: samuel_benison@ifma.edu.br
1

RESUMO
Dada à necessidade de ações para a preservação do Patrimônio Material de
São Luís, objetivou-se nesta pesquisa gerar um perfil iconográfico, a partir de relatos
dos moradores antigos dos bairros que compõe a região do Centro da cidade. O
levantamento das informações foi realizado por meio de registros bibliográficos,
catalográficos e icônicos, o que permitiu a criação de logotipos que representam a
história dos bairros. No primeiro momento foram visitados órgãos como o Arquivo
Público, a Biblioteca Benedito Leite e o IPHAN-MA a fim de coletar as informações
bibliográficas, assim como imagens antigas de ruas, praças e edificações da região
pesquisada para compor o banco de imagens que consolidaria o desenvolvimento
dos logotipos. Foram geradas propostas para os bairros do Apicum, Centro, Praia
Grande e Madre Deus.
Palavras-chave: Iconografia; patrimônio material; centro histórico; bairros; logotipos.

INTRODUÇÃO
Este projeto de pesquisa fundamenta-se nos preceitos de Educação Patrimonial e Iconografia como forma de resgate da história dos Bairros que compõem a
Cidade de São Luís, buscando criar emblemas ou brasões que servissem para as confecções de produtos de consumo que permitam o estabelecimento de identificação
dos indivíduos com sua localidade (FUNARI; PELEGRINI, 2006).

METODOLOGIA
As ações da pesquisa foram dividias nas fases: a) coleta de informações
bibliográficas; b) aplicação de entrevistas semiestruturadas junto à comunidade dos
bairros, com os moradores mais antigos; c) registro fotográfico; d) aprofundamento
da pesquisa, registro das informações e síntese dos dados e) desenvolvimento das
propostas de logotipo.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
a) coleta de informações bibliográficas – Foram estabelecidos como locais
de fonte historigráfica o Arquivo Público, a Biblioteca Benedito Leite e o IPHAN-MA,
assim como imagens antigas de ruas, praças e edificações da região pesquisada. As
informações que foram encontradas constituíram insatisfatórias para os objetivos
da pesquisa, no entanto permitiram definir como alvo inicial da pesquisa os bairros
do Apicum, Centro, Praia Grande e Madre Deus, por fazerem parte da área de tombamento estadual (BATISTA, 2016, p. 62).
Consistiram, no entanto, fontes de pesquisas bibliográficas as obras de Andrés
(2012), De Lima (2002), Martins (2000), Silva (1997), onde foi possível estabelecer as
informações sobre a Praia Grande e Centro, colaborando para a definição dos monumentos mais antigos e marcantes dos bairros.
b) Entrevistas semiestruturadas junto à comunidade dos bairros, com os
moradores mais antigos dos bairros
Entrevista com a moradora do bairro Madre Deus Francisca Soares dos Santos “Dona Chica” de 78 anos
Quando ela chegou à Madre de Deus, vinda do Desterro, onde seu pai era dono
de uma embarcação, a capela que havia era de palha. D. Chica conta que casou com
o pescador Filomeno dos Santos, e foi da comissão organizadora, já na década de
1970, revelou que, aos poucos, a comunidade foi estruturando melhor a festa, e, em
1945, contou com as procissões marítimas e terrestre, largo e leilão de prendas para
ajudar nas despesas, como queima de fogos de artifício.
Ela lembra que “com a ponte de madeira, antes da construção, em 1970, da
Barragem do Bacanga, a procissão marítima saía mesmo da Madre de Deus. Não
como agora, que sai de maré alta no Jenipapeiro. E na inauguração da capela de São
Pedro, no dia 29 convidaram algumas autoridades para prestigiarem a missa solene,
a procissão marítima que saiu da Madre de Deus, indo em frente da Igreja dos Remédios até à Ponta d’Areia, regressando Todos os moradores da Madre de Deus devem
sempre se unir para fazer mais bonita a festa do padroeiro dos pescadores”.
Entrevista com a moradora do Apicum Maria Rosa “Dona Rosa” 84 anos
Ela começa a entrevista dizendo que é uma das moradoras mais antigas do
bairro. Descendente de português, o seu pai era um comerciante português que tinha um comércio na Praça João Lisboa e moravam na Rua da Inveja, logo seu pai
comprou um sobrado no bairro Apicum que na época havia poucas residências.
Em seu relato, recorda dos bondes que percorriam as principais ruas do Centro da cidade, com trajetos pelas ruas do Passeio, Deodoro, Praça Gonçalves Dias,
Praça João Lisboa.
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Ela relata que a população do Centro era composta de comerciantes ou de
pessoas ligadas à atividade comerciária e que antes da construção da ponte do São
Francisco a travessia para área, que compreende além do próprio São Francisco,
também o Renascença, era feita de lancha, a construção da ponte possibilitou a emigração de moradores do Centro para essas novas áreas.
Entrevista com moradora Luzia Cristina, 73 anos, moradora do centro da cidade.
Ela relata que mora no bairro “desde que se entende por gente”, ela e os irmãos
estudavam em escolas tradicionais no Centro, em uma escola chamada de Justo Jansen. Lembra ainda que havia um campo chamado de Tabocal, onde os garotos jogavam futebol depois da aula, “ficava ali próximo ao antigo Marista”.
Em síntese, as entrevistas demonstraram o olhar das pessoas constituindo a
relação com os artefatos memoriais a partir de suas vivências, de suas lembranças
em que o Patrimônio Material esteve ao alcance de suas mãos.
c) Registro fotográfico – Buscou-se registros antigos dos bairros selecionados
para a pesquisa, entre as quais, destaca-se:
Figura 1 – Rua da Estrela (Praia Grande) e Praça Deodoro (Centro)

O banco de imagens encontrado demonstrou as nuances das mudanças ocorridas na paisagem urbana de São Luís, funcionando como referencial para eleição
de monumentos paisagísticos que poderiam funcionar como marcos iconográficos
satisfatórios para a produção dos logotipos.
d) desenvolvimento das propostas de logotipo - Após a síntese de todos os
dados levantados durante a pesquisa, partiu-se para o desenvolvimento das propostas de logotipos, abaixo estão os resultados:
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Figura 2 - Propostas de Logotipos desenvolvidas durante a Pesquisa.

CONCLUSÃO
•

Definir os perfis iconográficos dos bairros pesquisados foi possível graças
à triangulação dos dados resultantes dos levantamentos bibliográficos, registros fotográficos e as entrevistas.

•

Preservar a memória coletiva só faz sentido compreendendo que os artefatos memoriais são resultantes das vivencias das pessoas e das emoções
que elas evocam;

•

As propostas desenvolvidas retratam os olhares dos moradores sobre o
bairro que residem, o que pode contribuir para aceitação dos mesmos
como meio de representação deles;

•

Ressalta-se que este trabalho de apelo educativo busca dá aos bairros uma
identidade visual que possa ser apreendida pelos seus moradores, visitantes e demais pessoas que estabelecem alguma relação com os mesmos.
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RESUMO
O presente trabalho consistiu em utilizar o livro pop up como ferramenta de
valorização dos elementos do patrimônio cultural de São Luís, com enfoque na estética como potencial despertador de interesse e como fator colaborador na valorização do patrimônio cultural que permeia São Luís. A pesquisa enfocou-se no casarão
situado no Lote nº 199, da Avenida Dom Pedro II – conhecido como Casarão de Ana
Jansen. Fora realizado o levantamento das informações históricas e arquitetônicas
sobre o prédio, assim como o registro fotográfico.
Palavras-chave: Livro Pop-up; Patrimônio Cultural; Casarão de Ana Jansen.

INTRODUÇÃO
O mesmo Martins (2012) acrescenta ainda sobre o patrimônio, sendo ele um
capital cultural que resulta do engenho, da arte e do trabalho de mulheres e homens,
tornando-se fator de desenvolvimento e incentivo à criatividade. Suscitando uma
responsabilidade moral partilhada na transmissão do patrimônio às futuras gerações. Visto a contribuição do patrimônio cultural para a sociedade e para o desenvolvimento humano, no sentido de incentivar o diálogo intercultural, o respeito mútuo e a cultura da paz, a melhoria da qualidade de vida e a adoção de critérios de
uso durável dos recursos culturais do território. Daí a importância da “cooperação
responsável” na sociedade contemporânea, através da ação conjugada dos poderes
públicos, do mundo da economia e da solidariedade voluntária.
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METODOLOGIA
As ações da pesquisa foram dividias nas fases de:
a) Observação inicial – Nesta fase foram realizadas visitas pela área do Centro, com a realização de registro fotográfico dos prédios com elementos
e características que pudessem ser representados em linguagem Pop up.
b) Definição do prédio a ser pesquisado – Etapa que ocorreria a partir dos
dados levantados na fase anterior, por meio de discussão entre os participantes da pesquisa, onde cada um exporia seu prédio de interesse, justificando os elementos para sua escolha.
c) Aprofundamento da pesquisa – Escolhido o prédio, foram realizadas visitas
aos órgãos que pudessem ter informações relevantes e de interesse para o
desenvolvimento da parte informacional do livro. Entre os locais visitados
estavam o IPHAN, Solar dos Vasconcelos e Arquivo Público do Maranhão.
d) Registro das informações e síntese dos dados – Fase em que ocorreu a
sistematização para o registro das informações coletadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
a) Observação inicial – As visitas guiadas foram realizadas na Rua Portugal
e Praça Dom Pedro II, justifica-se a escolha destes logradouros em função
de serem pontos com maior visitação em São Luís.
b) Definição do prédio alvo – Optou-se pelo: Lote nº 199, da Avenida Dom
Pedro II – conhecido como casarão de Ana Jansen.
Figura 1 – Fachada do Prédio Escolhido.

c) Informações sobre o Casarão - Em visita ao IPHAN, atendidos pelo arquiteto Cláudio Larges, foram estabelecidas as informações sobre a edificação:
O endereço do casarão: Avenida Dom Pedro II, 199; Uso atual: Vago; Uso
anterior: JUCEMA; Área do Lote: 701, 778m²; Área de Projeção: 606,41m2.
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A compra do prédio por Ana Jansen em 1869, no ano de seu falecimento (DE
LIMA, 2002).
Em visita a edificação, registrou-se seu atual estado de conservação, assim
como elementos arquitetônicos que evidenciam as mudanças realizadas em função
do tempo e de suas distintas ocupações.
Figura 2 – Detalhes da estrutura interna do Casarão.

O imóvel está totalmente desativado. O número 209, abandonado há mais de
15 anos, por algumas vezes foi invadido por marginais e moradores de rua, assim
como é utilizado como local de necessidades fisiológicas excretoras por “flanelinhas”, moradores de rua e transeuntes, encontrando-se em péssimo estado de conservação. O número 199 foi parcialmente desativado há cerca de cinco anos, mantendo-se até o final do ano passado como arquivo do acervo da JUCEMA e, portanto,
em melhores condições que a parte pertencente ao BANERJ, ainda que também mal
conservado. Em ambas as propriedades, encontraram-se partes faltantes em várias
escalas referentes a forros, pisos, esquadrias e ferragens, bem como de elementos
integrados como rodaforro e rodacadeira.

CONCLUSÃO
Caracterizamos o edifício escolhido como alvo da pesquisa, embora não tenha sido possível determinar com precisão sua origem.
Apresentamos a importância da edificação, reforçando sua relevância, em
função de sua localização, bem como por se constituir num marco de diferentes épocas pelas quais passou.
Verificamos o abandono do edifício, bem como a necessidade de conscientização para a sua restauração e preservação, ressalta-se que o levantamento das informações consistiu num primeiro passo com vista ao desenvolvimento do livro pop
up sobre a edificação.
É necessária a continuidade da pesquisa, agora na fase de desenvolvimento
dos elementos pop ups que se seguirão na geração da proposta editorial que será
submetida aos editais de fomento para sua publicação.
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RESUMO
O trabalho em questão se coloca no âmbito do tema das tecnologias aplicadas à gestão e controle de eventos, com destaque para as tecnologias de gestão e
controle de interesse científico. Sabe-se que o mercado de eventos alcançou projeção mundial em função de seu impacto econômico, comercial, técnico, científico e
sociocultural, um cenário para o qual, na atualidade, converge a preocupação com
fatores como a qualidade, a sustentabilidade e a inovação. Novas tecnologias têm
aprimorado os processos de planejamento e organização de eventos em termos de
agilidade, precisão e segurança, como é o caso do uso de mobiles, automação de
sistema de credenciamento e controle de acesso, certificação online, produção de
anais eletrônico, dentre outros já disponíveis no mercado para comercialização. Sob
esse enfoque, destacam-se os conteúdos técnicos e procedimentos representativos
do processo de planejamento e organização de eventos referentes às fases pré-evento, per ou transevento e pós evento situadas no âmbito das ferramentas tecnológicas
de gestão de eventos estudadas.
Palavras-chave: Eventos. Tecnologia. Sistema de gerenciamento.

INTRODUÇÃO
Em termos gerais, evento é sinônimo de acontecimento não rotineiro; fato
que desperta atenção. Para os profissionais que atuam na área, o termo adquiriu valor semântico próprio, significando acontecimento especial, antecipadamente planejado e organizado, que reúne pessoas ligadas a interesses comuns. Eventos têm
nome, local determinado e espaço de tempo predefinido (TENAN, 2002). O mercado
de eventos responde por significativo movimento/mobilidade de fluxos de pessoas
para uma diversidade de destinações e motivos que se conformam nos eventos religiosos, sociais, culturais, esportivos, agropecuários, comerciais, técnicos e cientí63

ficos e outros que ocorrem em nível nacional e internacional. O segmento tem sua
importância ainda mais ampliada, se considerarmos que por meio dele os negócios
são alavancados, as ciências e as tecnologias evoluem, as informações são socializadas, o entendimento é atingido (SEBRAE, 2001).
O estudo Dimensionamento Econômico da Indústria de Eventos do Brasil –
2013 (SEBRAE, 2014) – que objetivou quantificar a participação da indústria de eventos no PIB do Brasil, avaliar a sua contribuição no processo de geração de emprego,
renda e impostos, além de inventariar os espaços de eventos no País – revelou que
o setor cresceu, nos últimos 12 anos, aproximadamente 14% ao ano, aumentando a
sua participação no PIB do País e é responsável por 7,5 milhões de empregos diretos, indiretos e terceirizados na economia nacional e contribui com R$ 48,69 bilhões
de impostos (SEBRAE, 2014). O estudo traz uma projeção em termos de desafios e
perspectivas até 2020, compilando uma reflexão em cinco eixos temáticos centrais,
dentre os quais a questão da tecnologia (ou outros são: Clientes, Concorrência, Redes
de Negócios e Geração Y).
No que se refere ao eixo temático Tecnologia e o setor de eventos as perspectivas foram de grande crescimento para os próximos anos, tanto no que se refere à
tecnologia aplicada aos eventos, quanto ao desenvolvimento de novas alternativas
que atendam com mais qualidade as empresas organizadoras nos processos de inscrição, gestão dos projetos, dentre outras alternativas. Tal perspectiva vai ao encontro de sanar deficiências, uma vez que foram ainda ressaltadas as dificuldades de
obtenção de atendimento qualificado para as demandas em serviços de tecnologia,
devido às limitações de compreensão, pelos fornecedores, acerca das atividades relacionadas ao setor de eventos, o que gera um distanciamento do mercado de tecnologia do segmento. Como enfatiza Matias (2010), a estruturação do segmento de
eventos exige uma busca constante da profissionalização do setor e do emprego de
ferramentas tecnológicas na prestação de serviços de apoio à realização de suas diversas tipologias, porte e áreas de interesse.
Nestes termos, o desenvolvimento deste estudo partiu da compreensão de
que cada evento apresenta características próprias, mas que, no entanto, é possível
observar um conjunto de características e necessidades que se repetem em todos os
tipos de eventos, notadamente quanto às dinâmicas de divulgação, inscrição, credenciamento, submissão de trabalhos, montagem da programação, certificação e organização de anais. Assim, considerando as similaridades existentes, observando-se
as dinâmicas acima referidas, a investigação objetivou estudar e avaliar ferramentas
de gestão de eventos disponíveis, analisando seus benefícios e limitações em função
dos principais elementos de configuração da dinâmica de organização de um evento.
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METODOLOGIA
Do ponto de vista metodológico, o estudo foi desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica realizada com o objetivo de levantar informações sobre conteúdos técnicos e procedimentos representativos do processo de planejamento e organização de eventos referentes às fases de pré, per/trans e pós-evento, favorecendo
ainda a organização de um Glossário de Termos Técnicos em Eventos e Tecnologia.
Esta revisão envolveu as categorias eventos – mercado – tecnologias – turismo – serviços – tecnologias em eventos – inovações em eventossendo fundamental para a
familiarização com o problema de pesquisa proposto, além de verificar outras pesquisas semelhantes e resultados obtidos.
Em uma etapa subsequente foi realizado levantamento, descrição e análise
de ferramentas tecnológicas úteis para a gestão de eventos disponíveis no mundo
digital e que implicam em otimizar seus elementos essenciais como divulgação, inscrição, submissão de trabalhos, programação, credenciamento, secretaria, avaliação
e outros. Posteriormente, procedeu-se à sistematização, análise e interpretação dos
dados levantados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No processo de planejamento e organização de eventos estão envolvidas 3
(três) fases fundamentais, quais sejam: pré, per/trans e pós-evento. A etapa denominada Pré-evento compreende os trabalhos preliminares até o início do evento. A
etapa do Per/Trans Evento remete ao movimento de de início do evento até o último
dia de sua realização. Envolve a execução das escolhas feitas durante o processo anterior, onde efetivamente ganham foorma. O Pós-Evento implica em toda a sistemática de avaliação e análise dos resultados finais de um evento.
Em função de tais pocessos foram pesquisadas, estudadas e avaliadas um
conjunto de ferramentas de gestão de eventos disponíveis, analisando-se custos, benefícios e limitações, considerando:
a) Módulo Programação: item de extrema importância pois dá a quem organiza e a quem participa do evento um panorama geral de acontecimentos
em seus devidos horários. Neste sentido, deverá contemplar num roteiro
básico: objetivo do evento; tipo de evento; possíveis datas; data/horário;
tempo de duração; local; número de participantes; perfil dos participantes; instalações e montagens; equipamentos; material de apoio; serviços a
serem executados; cardápio; preços e suas condições de pagamento; data
limite para confirmação da proposta.
•

Módulo Divulgação: situa o ato de divulgar a execução de um acontecimento, impactando direta ou indiretamente seu público-alvo já pré-esta65

belecido no pré-evento. Envolve um 1º Passo de definição do público-alvo, pois suas características facilitam a divulgação e a forma de abordá-los
(são formais ou informais? São de personalidade mais séria ou permitem
um contato mais pessoal? Estudantes ou empresários? Chefes ou funcionário? Etc.); e um 2º Passo focando em quais são os meios e como divulgar.
Especificamente para este Módulo foram analisadas, no âmbito digotal,
algumas possibilidades, tais como: Websites ou blogs, Correio Eletrônico,
Redes Sociais.
b) Módulo Inscrição: remete ao interesse do público-alvo pelo evento, possibilitado que o organizador possa obter dados básicos dos potenciais participantes, além do cálculo de alimentação, espaço e comodidade, material de credenciamento, certificação, dentre outros. Este Módulo, também
opera, a geração de boleto de pagamento de taxas de inscrição. Sua importância reside, assim, basicamente, em se ter uma canal de verificação
de quantidade de participantes inscritos e que efetivamente presentes no
evento; geração e atualização de uma base de dados com novos contatos
de participantes para futuros eventos; e, a segurança entre os participantes e organizadores do evento.
c) Módulo Secretaria: trata-se do módulo responsável por auxiliar a montagem e descrição de toda a etapa do pré-evento e também durante o evento. Em termos operacionais, divide-se em: compras e credenciamento. O
primeiro trata da administração do investimento obtido com o evento e
distribuição deste recurso para pagamentos, compra de material de credenciamento e prestação de contas junto ao organizador, patrocinador/
apoiador do evento. Neste módulo são fundamentais os recursos humanos, considerando serem os responsáveis pelo credenciamento, material
de uso no evento, a higiene do local, audiovisuais, esquema de segurança,
auxílio ao organizador, etc.
d) Módulo Oficinas e Minicursos: organiza a dinâmica de oferta educacional/atualização profissional do evento com atividades teórico e/ou práticas; sua operação está ligada diretamente aos processos de inscrição,
mantendo o quantitativo de vagas em limite pré-estabelecido.
e) Módulo Trabalho Científico: organiza a sistemática das produções a serem apresentadas durante o evento oralmente, distribuídas nas chamadas
sessões científicas; requer, já na inscrição, a decisão por esta participação,
o que envolverá os trâmites de submissão, avaliação e devolutiva.
f ) Módulo Anais: sistematiza do todo o material resultante das submissões
científicas e afins, assumindo o formato de coletânea de resumos e traba66

lhos apresentados no evento, devendo ser configurado para a publicação
e disponibilizo em diversos canais de mídia do evento.
g) Módulo Frequência: a frequência é realizada para comprovar a presença
do participante no evento e uma maneira segura e ética ao certificar qualquer presente, seja ele participante ou equipe de organização do evento
em seus determinados setores de atuação.
h) Módulo Certificação: certificado é um documento que comprova que o
indivíduo fez algum curso ou esteve presente em algum lugar.
i)

Módulo Avaliação: a avaliação é a soma de todas as fases do projeto – do
pré-evento ao pós-evento, na qual os objetivos, o público e os resultados
são avaliados qualitativamente para identificar as falhas e corrigi-las posteriormente em outros eventos.

Com base no estudo descritivo de cada um desses módulos, posteriormente foram levantados e analisados um grupo de ferramentas de baixo e/ou nenhum custo para uso durante as fases de eventos técnico-científicos e afins:
1. Google Drive e suas ferramentas: no início do evento é feita a criação de
um e-mail somente para a equipe organizadora. A partir desse canal de
comunicação, em conta do Gmail do Google, tem-se a disposição o GoogleDrive. O Drive é um conjunto de ferramentas online, compartilháveis e que
tem a função salvar em automático, aspecto que traz segurança ao produtor do conteúdo. Documentos, planilhas, apresentações e formulários
que são produzidos podem ser compartilhados com pessoas de seu ciclo,
podendo as mesmas editar ou somente visualizar o arquivo a elas enviado,
podendo ser acessado por qualquer dispositivo seja ele móvel ou não.
2. Wix: plataforma online de criação e edição de sites html5, com sistema arrasta e solta. Templates diversos com facilidade em edição e variados, criação de um site profissional independentemente de conhecimento prévio
em programação ou design, é possível. Algo que para alguns é encontrado
como uma oposição ao uso do Wix é o domínio do site gratuito, mas como
em eventos a criação e a manutenção é voltada para um único acontecimento, acredita-se que não seja algo de maior gravidade.
3. Google Sites: facilitador para a criação e manutenção de páginas da web.
Com editor simples e que se torna até comum a usuários das ferramentas
do Google Drive é uma opção também para a criação de sites de eventos.
4. Google Documentos: permite compartilhar informações, escrita de documentos no modelo do Word, fazer novos arquivos, além de permitir backup de arquivos já em computador, com funções para que outras pessoas,
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permitidas pelo produtor inicial do arquivo editem em grupo, visualizem
a produção ou comentem o arquivo. O Google Documentos salva arquivos
automaticamente. Além disso, é possível realizar edições no modo off-line.
5. Redes Sociais em conjunto: meio rápido de fácil alcance de público-alvo já pré-determinado, considerando que as redes sociais têm sido meios
facilitadores de comunicação de conteúdo e permitem sua mais rápida
propagação através de compartilhamentos por usuários interessados em
determinados temas. Importa realçar a necessidade de que os usuários
chequem a veracidade das informações, visando primar pela segurança
no processo de participação no evento.
6. Google Formulários: ferramenta de natureza versátil, permitindo diversos
usos, como questionário simples, ficha de cadastro, inscrição para eventos,
pesquisa de opinião, enquetes, etc. Além disso, tem a facilidade do compartilhamento por email ou através de links, o que transforma esse recurso
em uma opção muito expressiva para fases de organização do evento.
7. Google Planilhas: ferramenta que traz como diferencial a possibilidade
de trabalhar com documentos em modo offline e convidar para criação
de arquivos com a colaboração da equipe. Permite que o usuário possa
criar diversos tipos de planilhas através dos dispositivos móveis. É possível
também editar fontes, personalizar células, ajustar textos e utilizar funções
avançadas de formatação do conteúdo criado através de padrões matemáticos, definições de moedas, porcentagens, além de definir datas e horários.
8. Redes Sociais específicas (Facebook, YouTube e Skype) para transmissão
ao vivo palestras: representam meios voltados para uma rápida comunicação em transmissões ao vivo, sendo facilitadores para palestrantes e organizadores. Redes sociais como o YouTube contam com a opção eventos,
onde o organizador pode ter mais controle sobre a transmissão e poderá
selecionar opções de privacidade, definir o horário de início, criar diversos
eventos ao vivo e transmiti-los, simultaneamente.
9. Rede Social Whatsapp para comunicação entre Organizadores e Equipes: rede social de amplo uso na atualidade, sendo alvo de formatações
cada vez mais dinâmicas. Permite envio e recebimento de mensagens,
provendo facilidade para uma comunicação mais ágil com a equipe organizadora de eventos via uso de grupos; ações de divulgação podem ser
feitas através das listas de transmissão, enviando-se para os contatos selecionados a mesma mensagem de forma individual ou grupos constituídos. As chamadas e vídeos através da Rede Social vem facilitando cada vez
mais a comunicação, ao que se percebe a busca constante de inovações
por seus desenvolvedores.
68

10. Google Maps para complemento: pode ser usado dentro do site, como
auxílio à localização do participante ao local definido pelos organizadores
para a realização do evento. O Maps, assim, funciona como um importante suporte, já configurando como uma opção para que o usuário tenha
uma fonte de busca rápida para checar localizações desconhecidas; amplia-se esta funcionalidade com a opção de monitoramento de informações sobre o trânsito em tempo real, por exemplo.
Com base na análise exposta, foi possível elaborar um indicativo da aplicação
de sistemas/ferramentos julgados funcionais para uso em eventos promovidos no
Campus Centro Histórico e em suas unidades remotas/núcleos, conforme apresentado na Tabela 1.
Tabela 1: Módulos e ferramentas.
Módulo

Ferramenta Escolhida

Divulgação

Wix, Redes Sociais em conjunto juntamente com
Portal IFMA

Programação

Google Documentos, Wix

Inscrição/Credenciamento

Google Formulários

Secretaria

Google Planilhas

Palestra/Palestrante

YouTube, Facebook, Skype

Trabalho Científico

Gmail, PDF, Google Apresentação

Anais

PDF via Gmail

Oficinas e Minicurso

Google Formulários, Google Planilhas, Google Apresentação

Frequência

Google Planilhas

Certificação

PDF via Gmail

Avaliação

Google Formulários

Neste contexto é interessante destacar que o papel das tecnologias em eventos
representa um avanço rumo ao fortalecimento e propagação da sustentabilidade. A
publicação da ABNT NBR ISO 20121:2012 que trata da Gestão da Sustentabilidade em
Eventos se coloca como um auxílio às organizações e gestores objetivando melhorar
a sustentabilidade de suas atividades na área, com aplicação a todos os tipos e tamanhos de organizações envolvidas em projetos e execução de eventos em diferentes
condições geográficas, culturais e sociais. Neste sentido, o uso de muitos materiais
pode ser substituído por tecnologias que não agridam o meio ambiente e permitam
uma maior amplitude da informação que chegará aos participantes. O organizador
tem um diferencial ao pensar por esse lado, economia tanto para ele quanto para o
cliente e ajuda a evitar mais desperdícios durante todo o processo do evento.
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CONCLUSÃO
Este estudo permitiu a construção de conhecimentos no âmbito da relação
Eventos e Tecnologias, com foco na investigação de ferramentas aplicáveis à gestão/
gerenciamento e controle de processos que caracterizam o planejamento e a organização de eventos. Verificou-se a diversidade de possibilidades acessíveis aos operadores de eventos quanto a mecanismos tecnológicos facilitadores para um evento
bem-sucedido, agregando valor ao trabalho das equipes envolvidas e à experiência
de quem participa. Trata-se, assim, de um investimento da melhoria da prestação de
serviços por meio da informatização de sistemas e a modernização do setor em suas
diversas tipologias, portes e áreas de interesse. Por fim, enfatiza-se que a experiência resultou em relevante contribuição para a profissionalização enquanto atividade
científica em diálogo com a prática do mundo do trabalho e, desse modo, a instrumentalização voltada para o desenvolvimento de habilidades tecnológicas se reveste
em uma estratégia competitiva para a atuação no mercado (IFMA, 2008)
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Manual de cerimonial, protocolo e etiqueta para
o setor público – normas e procedimentos
Daiane Cristinny Sousa dos Reis
Rosália Muniz
Terezinha de Jesus Campos de Lima – Coorientadora

RESUMO
A prática do cerimonial ocorre desde o inicio da civilização humana, na qual
havia a necessidade de se organizar e ministrar cerimônias. No antigo Egito, as cerimônias oficiais e religiosas eram rigorosas e cercavam a vida dos governantes e sua
corte, desde o nascimento até às honras póstumas. O cerimonial civil e o cerimonial
religioso estavam intimamente ligados, pois o faraó era, também, o deus. Na China
Antiga, o cerimonial era considerado como a principal arte para elevação social e pregava ideias de honra, nobreza e dignidade. Com a evolução das sociedades, as práticas
do cerimonial foram se modificando e se dividindo no que conhecemos, atualmente,
como Cerimonial Social ou Privado, Cerimonial Público e Cerimonial Misto.
Os eventos realizados no setor público, normalmente, visam cumprir as normas do cerimonial e protocolo. No entanto, ainda há muitos erros e dúvidas sobre as
práticas e normas do cerimonial público e, apesar de nos últimos anos ter aumentado a quantidade de publicações e estudos sobre isso, ainda há uma necessidade de
informações para resolver várias dúvidas que norteiam a realidade dos cerimonialistas, pois não há um padrão de linguagens e procedimentos.
Em uma época onde a tecnologia avança rapidamente difundindo a informação de forma praticamente instantânea e criando ideias para diversas formas de
eventos é uma tarefa difícil a busca pelo cumprimento de um padrão nas práticas do
cerimonial em eventos públicos.
A proposta para elaboração de um manual de normas e procedimentos para
o setor público visou resolver problemas que norteiam este âmbito buscando um
padrão entre autores, estudiosos e a própria realidade do que se vivencia em eventos.
Face às complexidades de ritos e normas do cerimonial público, foi pensado, a
partir de um trabalho científico, num processo de pesquisa e elaboração do presente manual visando contribuir, sobretudo, com dos agentes responsáveis pela gestão
dos cerimoniais públicos em todo o Brasil.
Palavras-chave: Cerimonial Público; Cerimônias; Eventos; Solenidade.
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INTRODUÇÃO
As relações sociais, nesse início de século XXI, estão em constante mudança
e isso ocorre por diversos fatores, dentre eles o avanço tecnológico e a globalização
que fazem com que a comunicação e a informação circulem de forma mais rápida
entre as pessoas modificando os comportamentos, estreitando relações e fazendo
com que elas aconteçam de forma mais simples.
Analisando o comportamento humano na vida cotidiano percebe-se que certas regras sociais são cumpridas naturalmente, outras, no entanto, somente ocorrem
em ocasiões singulares. Com a constante utilização dessas regras acabamos não percebendo que estamos diariamente nos utilizando do cerimonial e da etiqueta, com
suas precedências e formalidades.
Em geral, nossa vida é regida, constantemente, por regras e condutas de origem universal e cultural, que nos foram apresentadas desde a infância. Nossa família, os governantes, os meios de comunicação e a sociedade em geral criaram normas
e meios para que se reconheçam hierarquias e haja um padrão de procedimentos
nas relações estabelecidas: são as relações de poder que formam a sociedade.
No setor público, normas e procedimentos são seguidos para que haja respeito e honra para com os cargos e símbolos que o representam. O cerimonial tem
a tarefa de concretizar, de forma cerimoniosa, esses procedimentos, para que haja
relações harmoniosas entre a sociedade e o poder público e entre as diversas divisões
desse. As atividades protocolares, no setor público, também seguem a comportamentos que circunscrevem a etiqueta comportamental e pessoal.
O “Manual de Protocolo, Etiqueta e Cerimonial para o setor público” buscou
apontar as bases gerais do cerimonial e protocolo, pesquisando diversos autores,
nacionais e internacionais, que estudam as solenidades do setor público e listar os
aspectos que compõem a etiqueta padrão, elementos necessários para que autoridades e profissionais em solenidades públicas saibam como se portar.

METODOLOGIA
Estudo descritivo enfatizando a descrição de uma realidade estudada e a proposição de uma alternativa para a problemática levantada e destacando registros e
analises acerca da pratica do cerimonial, protocolo e etiqueta em eventos públicos.
Utilizamos a seguinte ordem de trabalho: Construção do Referencial Teórico
– Revisão Bibliográfica, com base nas categorias do cerimonial, protocolo e etiqueta; Coleta de dados – Pesquisa a partir de diversas fontes, ocorreu em bibliotecas da
cidade (UFMA, IFMA, BPM - Biblioteca Pública Municipal de São Luís – e outras),
outros meios de comunicação (SITES, LIVROS, INTERNET, ARTIGOS CIENTIFICOS
e REVISTAS) e o olhar do pesquisador; Redação do Manual, iniciando em contexto
histórico geral, no Brasil e padronização e definição dos principais termos utilizados
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no cerimonial público, concluindo com modelos de documentos de cerimonial, protocolo e etiqueta; Revisão textual e elaboração da arte do livro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A problemática central do projeto foi sistematizar as orientações a serem seguidas pelo cerimonial em qualquer evento de esfera pública. O resultado da pesquisa culminou na elaboração do manual de procedimentos.
No decorrer da pesquisa percebeu-se que as dúvidas que surgiram durante a
elaboração e execução de solenidades foram oriundas de um fator central: a inconsistência de definições precisas e didáticas para termos e situações que estão constantemente em eventos públicos; constatou-se que a falta de compreensão destes
termos causa um desequilíbrio de normas e quebras de protocolo.
Um exemplo disso é a própria definição do termo “Protocolo”. A seguir, a definição de alguns autores:
“Protocolo pode ser conceituado como regras de conduta ou diretrizes que
orientam os participantes de um evento para determinadas ações e conduta em cerimônias públicas ou privadas de nível elevado.”. (Zanella, 2008, pág. 28)
“Protocolo é o implemento de normas previamente fixadas pelo cerimonial e
adequadas para o estabelecimento de contatos sociais, tanto por organizações públicas quanto privadas, contendo indicativos para facilitar o covívio formal em sociedade. A aplicação prática e concreta do cerimonial está, pois, no protocolo, que
ordena as regras e a execução.” (Martinez, 2006, pág. 14).
“É o conjunto de normas que devem ser obedecidas, dando maior solenidade
possível a determinados eventos e atos, cuja alta significação convém ser ressaltada,
pela “pompa” que se faz necessária, em função da característica mais formal.”. (Salgado, 2010, pág. 30).
Percebemos a definição do mesmo termo a partir da visão de diversos autores, porém todas as definições giram em torno de palavras chaves: regras, normas,
cerimônias públicas, organizações públicas, formalidade. Partindo disso, definimos
protocolo como regras de conduta e diretrizes estabelecidas por decreto que orientam para determinadas ações e modos de se portar.

CONCLUSÃO
O projeto desenvolvido resultou na elaboração do “Manual de Cerimonial,
Protocolo e Etiqueta para o Setor Público – Normas e Procedimentos”, escrito de
acordo com o material recolhido em pesquisa.
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Literatura hispano-americana na formação cidadã
Larissa Bianca Anchieta
Milena Coelho Lima

RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi promover um diálogo entre obras da Literatura
Hispano-americana e conceitos de ética e cidadania. Desta forma, em obras pré-selecionadas, investigou-se acerca do papel desses conceitos na identidade do povo,
pois entendê-los era crucial para o conhecimento de suas percepções e modos de
vida. As culturas são formadas de múltiplas influências, a língua por sua vez, está
na essência de cada cultura e a literatura, constitui-se uma forma de representá-la,
mostrando aspectos ideológicos e de pensamento, que por vez, retratarão a forma
com que cada sociedade aceita determinados conceitos, entre eles, ética e cidadania.
Enfoque especial foi dado às obras do autor colombiano Gabriel García Márquez, e
entre elas, seu romance Cem anos de solidão. Nele, realidade e magia se relacionam,
através da saga da família ‘Buendía’, para dar vida à história própria da América Latina, reconstruída pela estética do gênero Realismo Mágico. Após leitura das obras
e análise à luz dos conceitos de ética e cidadania, a pesquisa foi apresentada para o
público-alvo do projeto, alunos dos Cursos Integrado, Subsequente e Pronatec Língua Espanhola do Campus Centro Histórico. Ao final da pesquisa concluiu-se que
por meio da literatura, é possível proceder a uma analise crítico-reflexiva sobre uma
sociedade, um povo, neste caso, a América Latina. Isto foi possível, através das atitudes de seus personagens e do contexto ficcional, buscando os pontos em que estes
refletissem a sociedade real, visto que, conceitos de cidadania e ética, em que pese
momentos históricos e povos distintos, estão presentes, em quase todas as sociedades do mundo.
Palavras-chave: Literatura; América Latina; Cidadania; Ética; Cultura.

INTRODUÇÃO
A cultura hispano-americana é intrínseca à identidade dos países latino-americanos. A literatura está inserida nesse campo e torna-se muitas vezes, indispensável para o conhecimento do seu povo, pois possui particularidades que revelam suas
percepções e conceitos. O mágico mundo do Novo Continente levado para a Europa
pelos primeiros navegantes que chegaram à América fez-se com naturalidade: um
berço de lugares, seres e situações maravilhosas. O gênero literário realismo maravilhoso lançou mão destes aspectos maravilhosos que formam a própria América
Latina, e colocou em evidência esse tão rico continente multicultural.

77

A história da América Latina sempre foi cercada de temas mitológicos e maravilhosos, mas também pesam sobre ela, inúmeros contextos desumanos (escravidão, genocídios, ditaturas, etc), cada elemento desses tornou-se intrínseco à sua
cultura, bem como à sua literatura. Diante dos horrores que se instauraram durante
as ditaduras militares nos países sul-americanos, a produção literária, que sempre
teve características humanistas, foi calada, aprisionada e exilada. Os direitos sociais,
adquiridos a duras penas na América Latina, foram exaltados, mas, de forma sutil e
metafórica por nossos poetas, poetisas, escritores e escritoras, com um sentimento
de liberdade que ficou enevoado em um longo período da história deste continente.
Mas foi exatamente, esse período, que a literatura hispano-americana obteve
reconhecimento internacional com o chamado boom literário, ocorrido no início da
década de 1950 pois muitos desses autores foram agraciados com inúmeros prêmios
internacionais, inclusive, com seis Nobel de Literatura. O boom literário trouxe uma
renovação para as letras da América Latina, com base em uma redescoberta de sua
própria literatura pelos próprios autores, colocou-se aspectos mágicos para enfatizar
pontos naturais da América, bem como para discorrer sobre os desmandos que aqui
ocorriam, uma resposta aos regimes ditatoriais. Tais obras deram origem à estética
do Realismo Magico, uma forma discursiva em que o surreal e o mágico possuem
uma convivência harmônica com o real. O aspecto do misticismo e a superstição
presente na cultura da América latina e aspectos científicos e tecnológicos também
influenciaram na concepção do realismo maravilhoso. E assim, através desse conceito mágico, os autores faziam suas denúncias políticas, descortinando uma realidade latente. Nesse contexto, o Realismo Mágico tornou universais autores como
Carlos Fuentes, Jorge Luís Borges, Alejo Carpentier e Gabriel García Márquez. Este
último destacou-se por ser um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do
romance latino-americano contemporâneo (RASO, 2000).
As inúmeras formas de expressão humana baseadas em aspectos subjetivos,
culturais e históricos sempre foram objetos de estudos para as ciências sociais, e a
língua é uma forma de expressão amplamente dissertada como a base de toda e quaiquer cultura (CORRÊA; ROSENDAHL, 2014). A forma estética da linguagem recria a
realidade a partir da percepção de determinado autor, caracterizando-se, assim, a
literatura. Ao longo de séculos, a literatura teve a função de fortalecer identidades,
revelar a sociedade em seus aspectos, ora elegantes, ora obscuros e gritar sentimentos contra percepções e valores majoritários ocultos e sutis. Há nela, um impacto
social e exemplifica-se isso nos inúmeros escritores exilados nas ditaduras militares
que assomaram na América do Sul.
Investiga-se exatamente esses pontos nessa pesquisa, essa voz literária, mas
que vai buscar seu barro, na própria realidade. Nesse aspecto corroboram as palavras do próprio García Márquez, na sua biografia (GARCÍA MÁRQUEZ, 2012), que
de tudo que escreveu, nada foi inventado, tudo foi tirado da realidade da América
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Latina. Assim, se buscou em suas obras aspectos que mostrem os conceitos de ética
e cidadania.
A relação entre a sociedade e a cultura é a essência do cotidiano universal,
dentre essa relação geográfica e histórica há o que antecede ou sucede a formação
social primária, a cidadania e a ética. Múltiplas definições estão presentes no significado destas palavras, é algo que se altera com a geografia, a história, o tempo e a
cultura. Em linhas básicas e gerais, a cidadania é o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, ter direitos civis, democracia, direito à educação,
ao trabalho regulamentado e à saúde. Por sua vez, o termo “ética”, conforme Barros
e Cortella (2014), deriva do grego ethos, que significa caráter ou valores de um indivíduo, assim pode-se dizer que é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Ela auxilia no equilíbrio e nas boas relações
sociais, beneficiando todos os grupos sociais. Neste sentido, a ética, apesar de não
ser lei, relaciona-se com o sentimento de justiça social. Sua construção na sociedade
tem sua base em valores históricos e culturais. Estes conceitos, bem como a literatura, possuem uma ampla relação com a sociedade, principalmente em relação aos
aspectos de construção de identidades subjetivas individuais, pois são frutos dela.
A cidadania na América hispânica vivera longos momentos de instabilidade
devido aos golpes e ditaduras militares. Cidadania é um conceito histórico, seu sentido varia no tempo e no espaço. Não há uma sequência única, determinista e necessária para a evolução da cidadania em todos os países (PINKSY; PINKSY, 2003).
Baseados nos conceitos de ética e cidadania foram realizados diálogos com a literatura hispano-americana, de modo crítico-reflexivo a partir das atitudes personagens
e do contexto ficcional, buscando aspectos em que estes refletissem a real sociedade
latino-americana. Dessa forma, este trabalho de pesquisa teve como objetivo geral,
compreender, analisar obras da literatura hispano-americana, em especial do autor
Gabriel García Márquez, à luz dos conceitos de cidadania e ética, perfazendo um elo
com a realidade própria da América Latina. Além disso, buscou-se promover a língua
espanhola e a literatura hispano-americana, esta, como parte riquíssima da cultura
deste Continente e como suporte para a compreensão de seus valores sociais e civis,
bem como para ampliação de conhecimentos culturais, históricos e geográficos.

METODOLOGIA
A forma como a cultura latino-americana se apresenta nas nossas percepções,
através da literatura, é discutida nesta pesquisa à luz dos conceitos dos valores da ética e da moral humana como modo de progresso individual e bem-coletivo na sociedade. A referida pesquisa faz parte um estudo analítico-reflexivo de iniciação científica, com Bolsa IFMA/CNPQ. Os trabalhos se iniciaram com a pesquisa bibliográfica
nas áreas de cultura, ética e cidadania, concomitantemente à leitura dos conjuntos
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de romances e contos do autor colombiano Gabriel García Márquez, nos quais os
conceitos de ética e cidadanias foram aplicados e interpretados. Obras da área de
sociologia, sobre os conceitos culturais; cidadania e geografia foram estudadas como
referencias, seguindo o cronograma do projeto.
Ao longo da história da América, muitos autores marcam a literatura hispano-americana com escritos que mostram sua realidade cultural, político-econômica,
social, muitas vezes uma realidade alegre, familiar, colorida, e em outras vezes, a face
mostrada é dura e cruel, de pobreza e ditadura.
Nesse sentido, não seria possível trabalhar todos esses autores, por isso, o enfoque especial foi dado então à estética Realista Maravilhosa, que obteve o reconhecimento internacional a partir dos anos 1960. Esta estética, ao mesmo tempo, que
apresentou a realidade mágica e exuberante da América, foi uma arma de denúncia
social, e isso pode ser comprovado, principalmente nos contos e romances do colombiano Gabriel García Márquez. Para esta pesquisa, o foco foi direcionado para as
obras desse autor. E assim seguindo o roteiro, foram lidos seus romances e contos,
além de estudo de sua biografia, verificando-se sua atuação no contexto da vida da
América Latina.
Após essa fase, os mesmos foram analisados e discutidos à luz dos conceitos
teóricos já referidos. A seguir foram separadas as obras que mais se adequaram ao
propósito do projeto, destas, algumas foram transformadas em Comunicação Oral
e apresentadas para os alunos, em sala de aula, e também em eventos literários e
interculturais do Centro Histórico; as outras foram levadas também para as salas de
aula, mas foram lidas pelos alunos e se promoveu discussões abertas com eles, sobre
temas de ética e cidadania.
Conforme planejamento, que levou em conta, o curso Artes Visuais Integrado,
do qual a aluna pertence, foram desenvolvidas oficinas interdisciplinares de artes
e literatura, a partir dos temas e textos lidos e discutidos. Os alunos do IFMA Campus São Luís Centro Histórico, em diversas modalidades (Integrado e Subsequente) e
alunos do Pronatec - Espanhol, foram o público–alvo para apresentação da pesquisa,
Foram lidas 48 obras literárias de García Márquez, entre contos e romances, e analisados 25 desses textos. Deste, foram selecionados seis obras que foram trabalhas
diretamente com os alunos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Cidadania e imigrantes - na Grécia Antiga, o conceito de cidadania tinha a função majoritária de excluir e não incluir. Comerciantes, artesãos, mulheres, escravos e
imigrantes não eram considerados cidadãos e não podendo participar na vida pública. Havia uma clara oposição de classes financeiras e independente de tudo, a classe
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guerreira era considerada superior. Assim como na Grécia, na Roma Antiga o imigrante também não era considerado cidadão. A cidadania para o imigrante é um tópico
complexo, pobre de informações e com algumas denominações informais como “um
cidadão de lugar nenhum”. No cenário atual da Europa, assuntos relacionados à imigração tornaram-se temas polêmicos, necessita-se de pesquisas e debates sobre os
direitos civis e humanos dos imigrantes em relação à população do país receptor.
Cem Anos de Solidão evidencia a chegada de imigrantes ao povoado Macondo, e mostra conflitos etnológicos baseados no principio etnocêntrico. Os choques
culturais são evidentes e naturais, entretanto é necessário frisar que não existe cultura superior ou inferior, ou seja, o que existe atuando, interagindo, contrapondo-se
e entrecruzando-se na cena social e histórica é a diversidade de culturas (CHAUÍ,
1994). É preciso compreender a imensa pluralidade e diversidade cultural para que
seja possível a compreensão de costumes e hábitos. A língua, nestes termos é um
meio essencial da comunicação humana, e obviamente um componente crucial de
qualquer cultura (CORRÊA; ROSENDAHL, 2014).
Diante do contexto atual, os principais meios de denúncia para a calamidade
em que os imigrantes se encontram é o jornalismo e a literatura; Em Cem Anos de
Solidão, a migração está presente em vários momentos, é importante frisar a visão
dos nativos habitantes diante dos imigrantes. Em curto espaço de tempo, imigrantes
americanos e de outro país vão para Macondo, os primeiros, os exploradores, vão
para implantar a Companhia Bananeira e os últimos, em busca de oportunidades de
trabalho na referida Companhia. Entretanto, diante de cada imigrante, surge uma
posição etnológica, os macondenses consideravam os americanos culturalmente superiores, ao mesmo tempo em que se consideravam superiores ao outro povo marginalizado, que chegava atrás de melhores condições de vida. Não há um padrão
evolutivo cultural, pois a cultura não é singular, logo não há sentido que exista um
padrão único e que deve ser seguido, o que derruba a tese de culturas superiores.
É necessário expor que o contexto em que os imigrantes se encontram e o que
a população que os recebe está, são bem distintos, é preciso uma reflexão construtiva sobre essa situação que não possui nenhum guia ou previsão. A migração ocorre
geralmente como resultados de processos históricos infelizes. Dissertar sobre a cidadania de um imigrante, na prática, ainda é um tema sensível e até mesmo sutil diante
de realidades absurdas. A marginalização social presente nos contextos de inúmeras
obras da literatura hispano-americana reflete claramente a real América Latina. Esse
tema é tratado no conto La Siesta de Martes (2007) e em Cem anos de Solidão (2012),
ambas do autor estudado.
Direitos sociais e ditaduras - A história da América Latina possui momentos
trágicos, também traz inúmeras buscas por direitos sociais. Todos os processos ditatoriais presentes na América latina deixaram centenas de mortos e desaparecidos
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políticos por irem contra os regimes que vedavam a liberdade de expressão e se contrapunham aos direitos humanos.
A figura do coronel sempre foi presente na vida de García Márquez, devido ao
fato do avô ter sido veterano de guerra. Um das personagens mais ilustres do autor é
Aureliano Buendía, do livro Cem Anos de Solidão (2012). Em um episódio do referido
livro, o governo conservador ordenou que todas as casas fossem pintadas de azul.
Aureliano discorda da ordem que leva a falta de liberdade de escolher as cores de
sua casa. Tornou-se o Coronel Aureliano Buendía para combater o poder e lutar pela
democracia e pelo liberalismo.
Em se tratando de ditadura, a América Latina tem muito a contar: A República Argentina passou por grande instabilidade política e social na maior parte do
século XX, estima-se que o resultado de vários golpes e regimes militares resultou no
desaparecimento e morte de mais de trinta mil pessoas (MEMORIAL DA DEMOCRACIA, 2016). O Chile passou por um regime militar por dezessete anos com mais de
quarenta mil mortos (RODRIGUEZ, 2016) e durante esses anos deteve tantos presos
políticos que estádios de futebol foram usados como prisões. (CIFUENTES, 2016).
La Violencia foi a denominação do período da década de quarenta na Colômbia, resultado de tensões entre os dois principais partidos políticos, tendo como estopim
o assassinato do candidato liberal à presidência Jorge Eliécer Gaitán, estima-se a
morte de ao menos cento e oitenta mil civis (AZEVEDO; SERIACOPI, 2008). O Brasil
protagonizou um dos regimes militares mais sangrentos da América, ainda não há
consenso de quantos mortos e desaparecidos a ditadura brasileira teve devido aos
inúmeros casos de homicídios mascarados como acidentes, suicídios e debilidade
mental (AZEVEDO; SERIACOPI, 2008).
Os valores do coronel Aureliano Buendía pareciam utópicos diante do regime
militar que Macondo se encontrava, e foi semelhante ao dos estudantes universitários esquerdistas que lutaram e protestaram diante dos horrores das ditaduras militares da América Latina. Depois de vinte anos de guerra, trinta e duas batalhas perdidas, o coronel Aureliano Buendía chega a uma triste conclusão do que representa
a trágica política latino-americana:
- Quer dizer - sorriu o coronel Aureliano Buendía quando terminou a leitura que só ‘estamos lutando pelo poder’. (GARCÍA MÁRQUEZ, 2012, p. 206, grifo nosso)
Sua conclusão desfaz o sentido de toda uma vida de luta, não havia uma ideologia, somente busca pelo poder pessoal. Descobriu que conservadores e liberais lutavam não por crenças ou ideais, mas por poder e a única diferença que havia então
entre eles, era a diferença da hora que iam à missa (GARCÍA MÁRQUEZ, 2012)
Outra personagem, Arcádio II, sobrinho-neto do coronel Buendía, é quem
mais se identifica com os ideais liberalistas. Comanda uma greve geral na Compa-
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nhia Bananeira a fim de melhorar as condições trabalhistas, entretanto por mais que
se tratasse de um protesto pacífico a resposta do governo foi violenta e, com exceção
a ele, todos os participantes do protesto, foram mortos. A história oficial, segundo o
governo, diz que nada aconteceu. A mídia comprada se cala e as pessoas se calam
por medo. Arcádio II é tratado como louco, ao falar sobre tudo que presenciou, tornando-se assim, marginalizado, a única testemunha é o leitor.
Pessoas desaparecendo subitamente parece acontecimento de dimensão surreal, visto assim, América latina é um local surreal. Em 2011, no Brasil, foi criada a
Comissão Nacional da Verdade que tinha como objetivo investigar graves violações
de direitos humanos, ocorridas, entre 1946 e 1988, com apoio do estado brasileiro ou
por agente públicos ou pessoas a seu serviço (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE,
2011). A criação de uma comissão dessas deixa claro que há ainda um grande percurso para compreender que existem na realidade, situações como, por exemplo, a da
personagem Arcádio II, que conheceu os horrores de um regime violador dos direitos
humanos. Parece ter sido a única vítima, quando na verdade não foi, toda a população,
principalmente a mais pobre, ao fim, termina sendo vítima dos regimes ditatoriais.
Em Ninguém Escreve ao Coronel (1992) é mostrada a versão daqueles que são
contrários ao governo e tentam combatê-lo. Na obra há uma compreensão intrigante
e profunda dos efeitos que um Estado ditatorial e corrupto, em que não é possível,
o exercício da cidadania plena. A visão crítica política nas obras de García Márquez
é impactante devido a semelhança com a realidade latino-americana e a forma com
que o autor demonstra os sentimentos e a individualidade de cada personagem
“viva” é bastante interessante devido aos elementos maravilhosos que se juntam ao
contexto para imprimir um continente com realidade única.

CONCLUSÃO
Conhecer a literatura latino-americana permite-nos entender seus fatos históricos, lugares e cultura. O Brasil, apesar de estar inserido nesse contexto, muitas
vezes desconhece a própria história e cultura de seus vizinhos hispanos. Seria muito
interessante que toda essa riqueza fosse estudada, mas é com pesar que se verifica
que se conhece melhor a vida dos norte-americanos, seja por meio de filmes, da TV
ou de seus escritores.
Entretanto a literatura latino-americana é riquíssima, e reflete momentos cruciais dessa história. A cidadania e a ética são conceitos relativos e muito amplos, é
necessária vasta leitura para compreender o que esses conceitos significam nesse
contexto. Através deste projeto, foi possível compreender um pouco sobre essa cultura tão diversificada, e como tal conhecimento possui relevância para a formação
acadêmica e cidadã.
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O comportamento humano individual e social é formado por vertentes culturais, históricas e geográficas, assim, moral e ética são constituídos no decorrer dessas
experiências, logicamente, que em cada individuo esses conceitos possuem significados e pesos diferentes. A literatura é um veículo de representação desses valores,
assim, pode ajudar na formação de reais cidadãos latino-americanos, com conhecimento sobre a própria América, seu passado, presente e por fim, seu futuro.
Estas análises foram tema de palestras, em diversos eventos do Campus Centro Histórico, inclusive, os Diálogos Culturais, evento de línguas e literatura, que tinha como foco as culturas colombiana e francesa. Nele, a bolsista se apresentou em
língua espanhola, tratando de cidadania em Cem anos de solidão, bem como, outros
aspectos, como o papel da mulher, as ditaduras e a violência, trazendo para discussão tanto temas históricos quanto atuais. A obra foi usada como forma alternativa
para uma reflexão crítica sobre a realidade latino-americana.
Em consonância com sua pesquisa, mas colocando em evidência também seu
Curso de Artes Visuais, a aluna elaborou a estética visual do evento, através de cartazes em pop-up. O design dos marcadores de páginas e dos buttons também foi
produzido pela bolsista, com ilustrações do pintor argentino Carybé e frases pertencentes a obra Cem Anos de Solidão. Além das apresentações internas, a pesquisa foi
apresentada no II Seminário de Internacionalização no Campus Monte Castelo. A
bolsista foi um dos dois únicos expositores do ensino médio no evento.
Ainda com base nos estudos de ética, cidadania, orientados anteriormente, a
bolsista organizou um debate aberto sobre discriminação racial no dia 21 de março
de 2016, data em que é celebrada O Dia Internacional de Luta pela Eliminação da
Discriminação Racial. O debate contou com a presença de professores e uma grande
quantidade de alunos que participaram assiduamente do evento.
Figura 1. Aluna Larissa Bianca Anchieta em palestra sobre ética e cidadania em
Cem anos de solidão.

84

Figura 2. A bolsista durante a palestra no O Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial.
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RESUMO
O tucunzeiro (Astrocaryum vulgare Mart.) é uma palmeira que possui maior
ocorrência nas regiões Norte e Nordeste do país. Seu fruto, tucum, é muito apreciado pelas populações locais e usado na alimentação humana e, mais recentemente,
como matéria-prima para o mercado de biodiesel, por possuir alto teor de óleo na
polpa e na amêndoa. O mesocarpo do fruto tucum é uma fonte altamente calórica
devido ao elevado conteúdo de lipídeos, de onde se extrai a polpa, rica em vitaminas
A e E, além de fibras. O iogurte é fonte de aminoácidos e proteínas, rico em cálcio,
vitaminas do complexo B, sendo responsável por regular as funções digestivas, contribuindo para o equilíbrio do trato intestinal, além de possuir efeitos fisiológicos e
diversos benefícios à saúde, dentre eles a prevenção de algumas doenças. Para uma
melhor aceitação sensorial do iogurte é realizada a aromatização com o uso de frutos
na forma de polpas, xaropes e caldas. A pesquisa teve como objetivo a elaboração
e caracterização físico-química do iogurte adicionado de calda do fruto do tucum.
A amostra do iogurte elaborado foi submetida às análises de determinação do pH,
umidade, cinzas, SST (Sólidos Solúveis Totais) e ATT (Acidez Total Titulável) em ácido
lático. Como resultados foram obtidos para pH o valor de (4,04), umidade (80,2%),
cinzas (0,6%), SST (21,4 °Brix) e acidez expressa em % de ácido lático (0,88). A elaboração do iogurte mostrou-se tecnologicamente viável e os resultados das análises
físico-químicas demonstraram que o produto encontra-se dentro dos padrões normativos para consumo.
Palavras-chave: mesocarpo; fermentação; bactérias láticas.

INTRODUÇÃO
O Astrocaryum vulgare Mart., popularmente conhecido como tucum, é o fruto
de uma palmeira conhecida como tucunzeiro, que pode chegar de 10 a 15 m de altu87

ra, pertencente à família Arecaceae. Esse fruto é muito encontrado na região amazônica e é muito utilizado pelas populações ribeirinhas como forma de fonte de renda,
pois o fruto e sua palmeira podem ser aproveitados de diversas formas como, por
exemplo, para confecções artesanais: um ramo crescente nessa área. Outra forma
de utilização bastante comum é o uso na culinária (LOPES e OLIVEIRA, 2013). Para
Ferreira et al. (2008), dentre os fatores que tornam esse fruto importante nutricionalmente está a presença de nutrientes como vitaminas A e E, fibras e lipídeos em
sua polpa, o que faz com que ela seja altamente calórica, fato esse que justifica o uso
desse fruto em alimentos como sorvetes, doces e iogurte.
O iogurte é o produto resultante da transformação bioquímica do leite através
da ação de bactérias lácticas selecionadas (Streptococcus salivarius ssp. thermophilus
e Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus), que produzem um gel de característica
fina e firme, sabor suave e levemente acidificado devido à queda do valor do pH,
oriunda da transformação da lactose em ácido lático. De acordo com Ferreira (2012)
um dos fatores que contribuem para uma melhor aceitação sensorial do iogurte é a
aromatização, e as frutas tem um papel fundamental nesse sentido, pois são as principais fontes de vitaminas, minerais e fibras que podem ser adicionadas ao iogurte
na forma in natura, como também secas e desidratadas, na forma de polpas, sucos,
geleias, xarope e caldas. A adição de frutas ao iogurte é uma forma de agregar valor ao
produto final, torná-lo ainda mais rico nutricionalmente, além de promover o aproveitamento tecnológico do fruto, principalmente em períodos de pouca produção,
acrescentar aroma e sabor característico ao iogurte, tornando-o mais apreciável.
Para tanto, a pesquisa apresentou como objetivos a elaboração do iogurte adicionado de calda do fruto do tucum e a caracterização físico-química em termos da
determinação dos valores de pH, umidade, cinzas, SST (Sólidos Solúveis Totais) e
ATT (Acidez Total Titulável) em ácido lático.

METODOLOGIA
Os frutos do tucum foram colhidos no período de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016, no bairro de Itapera, comunidade rural da cidade de São Luís, Maranhão,
observando o ponto de maturescência desejado dos frutos para a elaboração do produto. Em seguida, o fruto foi transportado para o Laboratório de Processamento de
Frutas e Hortaliças, localizado no Campus São Luís Maracanã, onde foram realizadas
as etapas de pesagem, seleção, higienização dos frutos, descascamento, retirada da
polpa, armazenamento em sistema de congelamento e posteriormente fabricação
da calda. Já a elaboração do iogurte foi realizada durante o mês de julho de 2016 nas
dependências do Laboratório de Leite e Derivados do próprio Campus.
Obtenção da polpa: após a pesagem, seleção e higienização, os frutos do tucum foram descascados com uso de facas em aço inoxidável e posteriormente des88

polpados. A polpa obtida foi armazenada em sacos plásticos de polietileno de baixa
densidade, de aproximadamente 250g, e congelada a uma temperatura de aproximadamente -10º C, até o momento da sua utilização final.
Preparo da calda do tucum: a calda foi elaborada a partir de 400g de polpa do
fruto do tucum, adicionados de 200g de açúcar cristal e 900 mL de água potável. Anteriormente a polpa foi triturada em liquidificador de pequeno porte, utilizando-se
partes de água para facilitar a trituração. Em seguida, filtrou-se em peneira plástica
atóxica de malha fina, cuja finalidade foi de retirar partes do material fibroso, que é
característico do fruto, sendo posteriormente levado ao fogo brando, em panela de
aço inoxidável e adicionado o açúcar e o restante da água, em constante mexedura,
até atingir ponto de fio, ponto característico para calda. Esperou-se esfriar e foi armazenada em frascos de vidro para posterior uso e adição no iogurte.
Preparo do iogurte: para a elaboração do iogurte foram utilizados 03 litros de
leite integral provenientes do setor de bovinocultura do próprio Campus, já o açúcar cristal, o leite em pó e o iogurte natural foram adquiridos no comércio local da
cidade de São Luís-MA. Após o recebimento do leite, o mesmo foi filtrado em coador apropriado, pasteurizado a uma temperatura de 90ºC por 5 minutos, sendo adicionados 8% do açúcar (240g) e 2% do leite em pó (60g) ao leite, momentos antes
da pasteurização. Posteriormente a mistura foi resfriada até atingir temperatura de
43±1°C, em seguida, adicionados 2% de iogurte natural (60 mL), como cultura lática
para fermentação. O iogurte ficou em repouso por cerca de seis horas, tempo necessário para a fermentação e formação de uma coalhada de gel firme e brilhante. Após
esse tempo o iogurte foi resfriado à temperatura de 8ºC por no mínimo 12 horas para
a completa maturação do produto.
Adição da calda ao iogurte: antes da adição da calda do fruto do tucum foi realizada a etapa da quebra da coalhada do iogurte, que consistiu na mexedura lenta do
iogurte com o objetivo de fragmentar o gel e permitir melhor incorporação do sabor
da calda ao iogurte. Nessa etapa foram utilizados 02 litros do iogurte e adicionados
lentamente, com constante mexedura, 16% da calda do tucum (320 mL). Em seguida,
o iogurte batido e adicionado de calda do fruto do tucum foi envasado em embalagens plásticas com capacidade para um litro, rotulado e armazenado sob refrigeração, à temperatura de 10ºC, até sua utilização final nas análises físico-químicas.
Análise físico-química: as análises físico-químicas para a determinação do
valor de pH, umidade, cinzas, SST (Sólidos Solúveis Totais) em ºBrix e ATT (Acidez
Total Titulável) expressa em % de ácido lático foram realizadas em triplicata de acordo com as Normas do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008), nas dependências do Laboratório de Química e Laboratório de Bebidas, Campus São Luís Maracanã, do Instituto
Federal do Maranhão-IFMA.
89

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores médios para as análises de pH, acidez em ácido lático, umidade,
cinzas e sólidos solúveis totais realizados no iogurte batido adicionado de calda do
fruto do tucum estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Resultado das análises físico-químicas do iogurte batido adicionado
de calda de tucum.
Parâmetro
pH
ATT (% em ácido lático)
Umidade (%)
Cinzas (%)
SST (°Brix)

Média ± Desvio Padrão

Legislação (1)

4,04 ± 0,01
0,88 ± 0,03
80,20 ± 0,35
0,60 ± 0,05
21,40 ± 0,40

0,6 – 1,5
-

Fonte: Dados da pesquisa

(¹) Instrução Normativa nº 46 (BRASIL, 2007).

O resultado encontrado para acidez expressa em % de ácido lático (0,88) encontra-se dentro dos padrões estabelecidos pela Instrução Normativa n.º 46, de 23
de outubro de 2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em que
são estabelecidos para o iogurte os requisitos de acidez expressa em g de ácido láctico/100g do produto de 0,6 a 1,5. Os valores percentuais de acidez dessa pesquisa
estão acima dos de Ferreira (2012), que obteve 0,6% de acidez em iogurte funcional
sabor cajá; já Pereira et al. (2009) obtiveram 0,8% de acidez para iogurte de leite de
cabra com polpa de uvaia. Costa et al. (2012), em suas pesquisas, encontraram valor
de 0,78% em ácido lático quando avaliaram iogurte adicionado de polpa de juçaí.
Ainda de acordo com Oliveira, Lyra e Esteves (2013), a acidez muito elevada pode
acarretar modificações sensoriais do produto, deixando-o fora dos padrões exigidos
pela legislação e pouco aceitável pelo consumidor. Em relação ao valor de pH 4,04,
está bem próximo ao encontrado por Braga et al. (2012), que avaliaram iogurte adicionado de polpa de mangostão e tiveram como resultado o valor de 4,00, valor de
pH desejável para iogurte.
O valor de umidade de 80,20% encontrado está próximo ao encontrado nas
pesquisas de Costa et al. (2012), quando avaliaram iogurte adicionado de polpa de
juçaí, com 81,7%. Ferreira et al. (2012) obtiveram valor diferente para umidade em
estudo no iogurte funcional adicionado de polpa de cajá, com 86,1%. Para o parâmetro de sólidos solúveis, o valor encontrado nessa pesquisa, de 21,4º Brix, está abaixo
do encontrado por Paiva et al. (2015), com 37,1 ºBrix, quando avaliaram o iogurte
adicionado de 70% de polpa de abacaxi e 30% de mel, sendo que a variação dos dados se dá em função das diferenças quantitativas das proporções da polpa/açúcar
utilizadas nas formulações dos iogurtes. Já em relação ao valor de 0,6% de cinzas en90

contrado na presente pesquisa, não existe, para efeito comparativo um valor estipulado na legislação vigente, mas Braga et al. (2012) encontraram valor médio de 0,82,
quando analisaram o iogurte adicionado de xarope de mangostão. As diferenças nos
valores encontrados provavelmente se dão em função das características intrínsecas
de cada matéria prima trabalhada.

CONCLUSÕES
A elaboração do iogurte batido adicionado de calda do tucum mostra-se viável, sendo conduzida de forma satisfatória. Os resultados das análises físico-químicas realizadas demonstram que o mesmo encontra-se dentro dos padrões legais de
consumo, especificamente para acidez, uma vez que os outros parâmetros não estão
regulamentados. O iogurte adicionado de tucum mostra-se uma ótima alternativa de
alimento funcional para o comércio. Mediante os resultados, sugere-se para pesquisas futuras à complementação das análises físico-químicas a determinação dos teores
de proteína, lipídeos, sólidos totais e sólidos desengordurados, análises específicas de
elementos minerias, além da realização de análises microbiológicas, análises sensoriais do iogurte com diferentes proporções de calda do fruto do tucum adicionadas.
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica de
amostras de mel de abelhas melíponas por meio da quantificação de bolores e leveduras. Elevadas contagens desses microrganismos podem comprometer a qualidade deste produto diminuindo sua vida útil e tornando-o impróprio para o consumo
humano direto. Foram analisadas quinze amostras de mel adquiridas entre os meses
de agosto e setembro de 2015, na região da Baixada Maranhense. Todas as amostras
obtiveram contagem total de bolores e leveduras dentro dos padrões aceitáveis para
consumo humano, estando de acordo com a legislação vigente.
Palavras-chave: Fungos; controle de qualidade; mel de tíuba.

INTRODUÇÃO
O mel é obtido em todos os ecossistemas, devido, entre outros fatores, à grande diversidade da flora, que possibilita a obtenção de méis e demais produtos apícolas de diversas floradas durante todos os meses do ano, com cores, aromas e sabores únicos (ALVES, 2005). Atualmente a atividade é difundida em todo o território
nacional e no estado do Maranhão é realizada através de cultivos das abelhas dos
gêneros Apis e Melipona. A maior região produtora é a Amazônia Maranhense, com
expressiva produção do mel de Apis, entretanto, é na Baixada Maranhense a maior
produção de mel proveniente de abelhas do gênero Melipona (SILVA, 2006). O gênero
Melípona abriga as abelhas nativas, sem ferrão que produzem um mel com características de parâmetros físicos e químicos, sensoriais e microbiológicos bem diferentes em relação às abelhas Apis mellifera (HOLANDA et al., 2012). Juntamente com os
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demais produtos das abelhas o mel é um produto natural e útil ao ser humano, por
apresentar propriedades medicinais e atividade antimicrobiana. A despeito destas
vantagens é possível a ocorrência de microrganismos no mel, incluindo bolores e
leveduras. Elevadas populações de fungos em alimentos sugerem condições higiênicas precárias tanto em equipamentos, utensílios como em manipuladores, além de
falhas no processamento e armazenamento.
É importante ressaltar que todas as regulamentações que visam ao controle
de qualidade do mel, seja nacional ou internacional, consideram características de
qualidade atendidas pelo mel produzido pelas abelhas do gênero Apis, portanto há
carência de estudos e de legislação para o gênero desta pesquisa.
As abelhas do gênero Melípona produzem mel com elevado teor de umidade,
característica que pode desencadear processos fermentativos associados à presença
de levedos (ROSSI et al., 1999).
Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade microbiológica de amostras de méis de abelhas melíponas provenientes da Baixada Maranhense, por meio da quantificação de bolores e leveduras, verificando se as mesmas
estão dentro dos limites preconizados pela legislação vigente.

METODOLOGIA
No laboratório de microbiologia do Instituto Federal do Maranhão IFMA-Campus Maracanã, as amostras de mel foram pesadas, sendo de cada amostra tomados 25g, e procedida a diluição em água fosfatada. A solução foi homogeneizada
por agitação obtendo-se a diluição inicial 10-1. A partir da diluição inicial homogeneizada foi feita a diluição 10-², sendo retirados 11 mL da primeira diluição e adicionados 99 mL de água fosfatada. Igual procedimento foi realizado para obtenção da
diluição 10-³, a partir da diluição 10-² (SIQUEIRA, 1995). Após as diluições seriadas
das amostras, volumes de 0,1 mL das diluições foram depositadas na superfície de
placas contendo Ágar Padrão para Contagem (PCA), adicionado de 0,5 % de cloranfenicol, em duplicata. Os inóculos foram espalhados sobre a superfície do ágar. As
placas inoculadas foram incubadas por 3 a 5 dias à temperatura de 25ºC. Foram consideradas para contagem as placas da mesma diluição que apresentaram crescimento entre 30 a 300 colônias. O resultado foi calculado multiplicando-se a média do
número de colônias contadas nas duas placas de mesma diluição, o fator da diluição.
O resultado foi expresso em unidade formadora de colônias por grama da amostra
(UFC/g) (SIQUEIRA, 1995).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados encontrados para a contagem de bolores e leveduras das amostras de mel de tiúba (Melipona fasciculata) estão apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1: Contagem de bolores e leveduras em amostras de méis de tiúba (Melipona
fasciculata) na Baixada Maranhense, 2015.
Munícipios
Peri-mirim

São Bento

São Vicente
Cajapió
Palmeirandia

Nº de amostra
1

Bolores e leveduras (UFC.g-1)
< 10

2

< 10

1

< 10

2

< 10

3

< 10

4

< 10

5

< 10

6

< 10

7

< 10

8
1

< 10
< 10

2

< 10

1

< 10

1

< 10

2

< 10

De acordo com a Tabela 1 todas as 15 amostras (100%) obtiveram contagem
total de bolores e leveduras com valores < 10 UFC.g-1. Esses valores estão de acordo
com os parâmetros estabelecidos pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que determina o limite tolerável de 1x102 UFC para bolores e
leveduras. Dessa forma, os resultados demonstram que as amostras analisadas estão
aptas para consumo humano. Pesquisa no estado do Maranhão em 2006 mostrou
que, das 30 amostras analisadas, nenhuma apresentou contaminação por coliformes
totais, termotolerantes, bolores e leveduras, indicando que todas estavam dentro do
padrão exigido pelo MAPA (LIMA, J.B.A. et al., 2006).
O resultado do presente estudo difere de trabalho similar realizado também
em 2015, em Montes Claros (MG), onde 73,3% das amostras de méis comercializadas
em supermercados e no mercado municipal estavam fora dos padrões para bolores
e leveduras determinados pelo MAPA. (SILVA, J.V. et al., 2015). Em outra pesquisa, no
estado da Bahia, 50,0% das amostras de mel trigoníneos (Apidae: Trigonini) apresentaram contagens de bolores e leveduras acima do máximo estabelecido pela regulamentação técnica para alimentos, RDC 12 (BRASIL, 2001).
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Os resultados sugerem que a boa qualidade dos méis quanto aos microrganismos avaliados se deve às boas práticas de manipulação e adequadas condições de
armazenamento da matéria-prima, o que consequentemente irá impactar positivamente no aumento da vida útil deste produto.

CONCLUSÃO
De acordo com as condições de realização do trabalho, conclui-se que todas
as amostras de mel avaliadas estão dentro do limite aceitável para bolores e leveduras, de acordo com a legislação vigente.
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RESUMO
Uma característica marcante dos alimentos é que sua composição tem uma
variação muito grande. Em se tratando de frutas, por exemplo, uma mesma variedade
pode ter composições diferentes ou a composição pode variar mesmo após a colheita. Baseado nisso, o estudo da composição física e química do fruto Tuturubá (Pouteria Oblanceolata.) possibilita investigar o perfil básico do fruto como a sua umidade,
cinzas, acidez e ºBrix. Verificou-se que os frutos do Campus São Luís, Campus Maracanã, estão compatíveis com os resultados encontrados na literatura. Para tanto, é
necessário se investigar outras análises, melhor definir esse perfil, assim como fazer a
avaliação da pós-colheita dos mesmos para melhor otimizar a safra do fruto.
Palavra-chave: Tuturubá, frutos tropicais, composição centesimal, análise física.

INTRODUÇÃO
A fruticultura nacional tem grande potencial de expansão, pois há inúmeras
frutas nativas e exóticas muito pouco exploradas economicamente, cujos estudos
para transformá-las em culturas racionais, na sua maioria, estão em andamento,
como o tuturubá (Pouteria macrophylla (Lam) Eyma.) (KISS, 2003; SILVA; MARTINS;
ANDRIAZZI; 2002). O fruto apresenta polpa de coloração amarelada com aparência
massenta e consistência parecida com a da gema do ovo. Seu aroma forte não é imediatamente apreciado para aqueles que não conhecem o fruto, entretanto o sabor é
agradável (FAO, 1986). Informações contidas na literatura afirmam que o Tuturubá
pode ser encontrado nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Bah99

ia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Rio de Janeiro e Ceará (ROOSMALEN & GARCIA,
2000; FERRÃO, 2001), podendo ser encontrado também no estado do Pernambuco.
De acordo com Rios & Pastore Jr. (2011), no Brasil o fruto tuturubá é também
vulgarmente conhecido como abiu-cutite, abiurana, acarauba, cutite, banana-do-mato, ou sapotilla. A floração da árvore do Tuturubá ocorre entre os meses de junho
e agosto com a frutificação entre os meses de outubro e fevereiro com picos de produção em dezembro (LORENZI, 1998; SILVA et al., 2012).
As frutas tropicais são altamente perecíveis, deteriorando-se em poucos dias.
Esse fato dificulta sua comercialização, na forma in natura, a grandes distâncias. Estima-se que, nas áreas tropicais e subtropicais, as perdas pós-colheita de frutas e
hortaliças variam entre 15 e 50%, principalmente por manuseio e preservação inadequados (CHITARRA e CHITARRA, 2005).
Uma característica marcante dos alimentos é que sua composição tem uma
variação muito grande. Em se tratando de frutas, por exemplo, uma mesma variedade pode ter composições diferentes ou a composição pode variar mesmo após a
colheita. Conforme destaca Cecchi (2003), em relação a frutas e hortaliças estão mais
sujeitos a essas modificações pós-colheita devido ao alto teor de umidade, do que
quando se compara aos grãos, por exemplo.
Devido a escassez de informações relacionadas à composição centesimal de frutos exóticos como o tuturubá, este trabalho teve como objetivo avaliar a composição química do tuturubá, visando seu consumo e aproveitamento na agroindústria alimentar.

METODOLOGIA
Os frutos foram colhidos manualmente no estádio maduro, considerando a
coloração da casca amarela intensa e as características sensoriais de maturação (gosto e aroma). Os frutos foram selecionados, lavados em água corrente, sanitizados
com água clorada (200 mg L-1 de cloro) por 15 minutos, enxaguados e, posteriormente, acondicionados em embalagens de PVC e armazenados sob acondicionados
no congelador do Laboratório de Processamento de Frutas e Hortaliças do Campus.
Os frutos analisados foram provenientes do próprio Campus do IFMA São
Luís – Maracanã. A recepção, processo de higienização dos frutos e armazenamento
foram realizadas no Laboratório de Processamento de Fruta e Hortaliças do IFMA
- Maracanã. Enquanto que as demais análises físico-químicas e químicas aconteceram no Laboratório de Química do Campus. Foi utilizada polpa de tuturubá congelada e triturada em liquidificador doméstico.
Para a determinação das análises físicas, os frutos foram selecionados mediante seu estado de maturação e conservação, logo após a colheita. As análises físi100

cas foram realizadas através de paquímetro digital, utilizando-se um total de 58 frutos, analisando-se comprimento e largura dos frutos, conforme apresenta a Tabela
01. Nas demais análises, foram determinados os parâmetros:
Umidade (%) - Determinada em estufa a vácuo sp a 105 ºC, segundo técnica
do Instituto Adolfo Lutz (2008). Os valores foram expressos em %;
Sólidos Solúveis Totais (SST) - Determinado por meio de refratômetro portátil. Os valores foram expressos em graus Brix (ºBrix) a 20 ºC;
Resíduo Mineral Fixo (cinzas) - O teor de cinzas foi determinado pelo método
gravimétrico, que consiste da incineração do material em mufla a 550ºC.
Potencial hidrogeniônico (pH) - Determinado em pHmetro Quimis, após calibração do potenciômetro com solução padrão de pH 4,0 e 7,0 a temperatura ambiente. Segundo técnica do Instituto Adolfo Lutz (2008);
Acidez total titulável (ATT) - Determinada por titulação com hidróxido de
sódio 0,1M, segundo técnica recomendada Instituto Adolfo Lutz (2008). Os valores
foram expressos em ácido cítrico (100g -1) de polpa de tuturubá;

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 01. Resultados de análises Físicas, Químicas e Físico-química da polpa de
Tuturubá (Pouteria Oblanceolata.) em comparação com alguns autores
PARÂMETROS QUÍMICOS E FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS
FÍSICOS
Distância
longitudinal (mm)
Distância
transversal (mm)
Peso(g)

Gouveia(2016) Rocha(2011) Castro(2014)
72,35

63,6

-

Cinzas (%)

1,0

1,0

1,03

Ac. Total. Titulável (%)

0,12

7,3

0,85

ºBrix (%)

6,0

4,0

15

55,0

Umidade (%)

52,8
66,3

pH

5,27

6,1

4,57

Fonte: Própria e ROCHA (2011); CASTRO (2014).

Os resultados das análises realizadas foram coletados para caracterizar e referendar o produto, para a otimização do processo de conservação do fruto, frente ao
acompanhamento da sua estabilidade pelo processo de conservação a que os frutos
poderão ser submetidos. Partindo desse pressuposto, comparando os resultados dos
frutos colhidos nesse estudo, observou-se que:
Os resultados físicos indicaram que o tuturubá apresentou uma média de peso
de 66,3g, que foi significativamente maior comparando esse valor ao de Rocha (2011)
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que obteve valor médio de 26g, com superioridade também para os parâmetros de
comprimento e largura, respectivamente (52,8mm de comp. e 66, 3mm).
O tuturubá apresentou resultado de umidade moderado de 72,35%, um pouco
mais elevado do que encontrou Rocha (2011).
Quanto ao resultado de pH no fruto, este teve indicação de uma acidez moderada, 5,27, porém, quando esses resultados são comparados com outros autores, Tabela 01, verifica-se que os valores estão compatíveis com os de Rocha (2011) e Castro
(2014), caracterizando o produto como de acidez baixa. Já para a resposta em ºBrix, o
valor encontrado foi moderado, mas superior aos de Castro (2014). Justificando que
a variação desses resultados pode estar implicada em aspectos relativos à região de
origem do fruto, ao clima, além dos aspectos de colheita e pós-colheita.

CONCLUSÃO
Até o momento existem poucos estudos sobre o processamento do fruto tuturubá. Com isso, o resultado da composição física e química do fruto já dá um indicativo para o aproveitamento de sua polpa. Por outro lado, ainda é necessária a
realização de mais análises (amido, fibras, açúcares e pectina, entre outras análises),
que contribuirão para definir melhor o fruto para o seu aproveitamento tecnológico.
Paralelo a isso, cabe também um estudo sobre a pós-colheita do fruto de modo a conhecer a forma de conservação e armazenamento do fruto.
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RESUMO
A composição dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) está ligada diretamente ao
grau de desenvolvimento e ao nível socioeconômico e cultural de um país. A Disposição Inadequada dos Resíduos Sólidos causa impactos sociais, ambientais, poluição visual, com inúmeras consequências diretas e indiretas para a saúde pública. O
presente trabalho teve por objetivo levantar e caracterizar a Disposição Inadequada
dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no bairro da Vila Esperança da cidade de São
Luís. Após o levantamento dos dados, foi traçado um mapa temático sobre o assunto.
A metodologia usada foi composta por pesquisa de campo com observação direta,
uso de GPS para levantamento e identificação dos pontos e tipos de RSU dispostos
inadequadamente. Em todos os logradouros existem algum ponto de disposição Inadequada, sendo que o plástico é o resíduo mais encontrado.
Palavras-chave: disposição inadequada; resíduo sólido urbano; mapa temático;
plástico.

INTRODUÇÃO
A composição dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) está intrinsecamente ligada ao grau de desenvolvimento, às condições climáticas e ao nível socioeconômico
e cultural de um país. Locais caracterizados por menores graus de desenvolvimento
tendem a apresentar na composição gravimétrica dos RSU maiores porcentagens
de resíduos orgânicos, enquanto que países economicamente mais desenvolvidos
tendem a apresentar maior quantidade de resíduos provenientes de embalagens e
produtos eletrônicos (FILHO et al., 2014). A gestão e a Disposição Inadequada dos
Resíduos Sólidos causam impactos sociais, ambientais, poluição visual, com inúmeras consequências diretas ou indiretas para a saúde pública (JACOBI E BESEN, 2011).
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Há um aumento na produção de Resíduos Sólidos, tanto em quantidade como
em diversidade, principalmente nos grandes centros urbanos. Além do acréscimo
na quantidade, os resíduos produzidos atualmente passaram a abrigar em sua composição elementos sintéticos e perigosos aos ecossistemas e à saúde humana, em
virtude das novas tecnologias incorporadas ao cotidiano. O manejo adequado dos
resíduos é uma importante estratégia de preservação do meio ambiente, assim como
de promoção e proteção da saúde (GOUVEIA, 2012).
Diante dessa panorâmica, fez-se necessário um estudo sobre a caracterização,
transporte e coleta dos resíduos sólidos presentes no Bairro Vila Esperança – MA,
região onde o Campus São Luís Maracanã está inserido.

METODOLOGIA
Identificação das áreas que possuam RSU dispostos inadequadamente
Para a identificação das áreas que possuam RSU dispostos inadequadamente, foi realizada pesquisa de campo no Bairro da Vila Esperança. Foram percorridas
todas as ruas dos bairros para saber quais locais possuem resíduos dispostos inadequadamente e anotados os locais onde se encontrou cada resíduo. Em cada local
onde foram identificados esses resíduos, foram coletadas também as coordenadas
UTM (Universal Transverso Mercador) utilizando aparelho GPS (Sistema de Posicionamento Global) de navegação e o datum de referência foi o SIRGAS 2000.
Os mapas temáticos dos locais e tipos de resíduos sólidos gerados no bairro
Após o levantamento de campo (tipos de resíduos gerados e dispostos incorretamente no bairro) foi possível produzir os mapas dos tipos. Para o processamento
dos dados foram utilizados os softwares: GPS trackmaker, Google earth e spring.
Caracterização dos tipos de RSU dispostos inadequadamente
Para essa caracterização foi realizada pesquisa de campo, a partir das quais
levantamos quais tipos de resíduos são gerados em cada logradouro. Para posterior
análise dos logradouros X tipos de resíduos. Os resíduos foram caracterizados tomando como base a NBR 10.004/04. Os resíduos sólidos (RS) foram divididos em:
Papel/papelão, Metal (alumínio e aço), Plástico, Vidro, Matéria orgânica, entulhos
(móveis, resíduo da construção civil e outros).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou-se que o número total de pontos com Disposição Inadequada de
Resíduos Sólidos foi de 2621. O Plástico foi o resíduo que obteve o maior número de

106

pontos, cerca de 560, o que correspondeu a 21% do número total de pontos das ruas
pesquisadas, seguido por entulho 17%, e Resíduos Orgânicos 15% (Figura 2).
Pode-se observar ainda que, em todos os logradouros pesquisados, houve uma
grande quantidade de pontos de RSU, com uma média de 31 pontos por logradouro
pesquisado, onde se destaca o plástico como sendo o RSU encontrado em todos os
logradouros. Quanto aos Resíduos Orgânicos Domiciliares, os mesmos foram encontrados em todos os logradouros do bairro, sem acondicionamento adequado, sendo
colocados nas calçadas, terrenos sem utilização, pendurados em árvores.
Figura 2. Valores em porcentagem do número de pontos de RSU dispostos
inadequadamente nos logradouros do bairro, Vila Esperança – São Luís – MA, 2016.

Um fator agravante foi observado na rua Bom Jesus: os moradores fixam seus
cestos de lixo próximos à linha férrea (Figura 3 (a e b)), que diariamente é utilizada
por uma empresa de transporte, havendo um custo extra para a limpeza e manutenção da linha, para que não ocorra a obstrução da via por estes resíduos.
Figura 3 (a e b). Disposição Inadequada de RSU (a) Resíduo Orgânico Domiciliar, e
caixas de papelão, (b) resíduos Domiciliares encontrados ao longo das proximidades na férrea, Rua Bom Jesus – Vila Esperança – São Luís – MA, 2016.

Bandeira (2010) faz menção ao resíduo plástico, mostrando que este é encontrado rotineiramente devido a mudanças nas características dos resíduos sólidos, em
que houve a substituição de inúmeros produtos, que passaram, após o primeiro uso,
de duráveis a descartáveis. Esse crescimento de RSU está ligado ao desenvolvimento
econômico e ao padrão de consumo da população (AZEVEDO, 2004).
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Na avenida dos Curiós, avenida de acesso ao IFMA Campus São Luís Maracanã,
encontra-se a maior quantidade de locais com disposição inadequada de Resíduos
Sólidos Urbanos (RSU), seguidos pelas Ruas 21 de Junho e Rua São José. Constatou-se ainda que, na Avenida dos Curiós, o Plástico obteve 68 pontos, o Resíduo Orgânico Domiciliar com 46 pontos e Podas com 42 pontos (Figura 4). Há também dois
pontos que possuem permanentemente volumosos e resto de vegetação cortada,
conforme as figura 5 (a e b).
Figura 4. Números de pontos de RSU dispostos inadequadamente nos principais
logradouros do bairro, Vila Esperança – São Luís – MA, 2016.

Figura 5. Volumoso (a) Eletrodomésticos e (b) Resto de vegetação cortada – Vila
Esperança - São Luís – MA, 2016.

Na Avenida do Coletor Agrícola (vulgarmente conhecida como Estrada Velha),
avenida esta em que há uma considerável circulação de pessoas e onde está localizada a feirinha, teve como destaque o RSU Plástico com 71 pontos, seguido dos Resíduos Orgânicos Domiciliares, que atingiram 46 pontos, e o terceiro resíduo de destaque é o Papelão com 24 pontos. Isto é justificado por haver comércios com grande
circulação de pessoas. A Rua São José, que possui um tráfego constante de pessoas e
veículos, possui mais de 50 pontos de Resíduos da Construção Civil, sendo que nesta
via encontram-se inúmeras casas, comércios e oficinas.
O gerenciamento dos Resíduos Sólidos é um dos itens da infraestrutura básica
de um município. Kotler et al. (2006) esclarecem que é um aspecto importante a se
considerar no desenvolvimento e implementação de infraestrutura de um local, podendo (na sua falta) impedir o desenvolvimento habitacional, inibir investimentos,
afetar a qualidade de vida dos residentes e, consequentemente, degradar a imagem
da cidade.
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Após o término dos levantamentos realizados, materializou-se a disposição
em mapa de todos os pontos encontrados em cada levantamento. A figura 6 mapeia
o bairro Vila Esperança após o fim de todos os levantamentos que foram realizados
durante o período de pesquisa.
Figura 6. Principais locais com RSU com vários tipos e quantidades no bairro Vila
Esperança – São Luís – MA, 2016.

CONCLUSÃO
Em todos os logradouros pesquisados existe pelo menos um ponto de Disposição Inadequada de Resíduo Sólido Urbano. O plástico foi o resíduo mais encontrado, seguido de entulho, resíduos orgânicos domiciliares e por último os resíduos de
poda, pelo fato de que no bairro encontram-se muitos sítios e estes possuem uma arborização considerável, e os donos desses locais não querem manter estes resíduos
dentro de suas propriedades.
À medida que os Resíduos Sólidos Urbanos são dispostos inadequadamente
pelo bairro, sem controle nem tratamento, traz de príncipio a poluição visual, além
de que poderão poluir o solo, o ar e água, provocando inúmeras alterações no meio
ambiente, assim como oferecer riscos a saúde pública, uma vez que estes acabam se
transformando em vetores de doenças.
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RESUMO
Esta pesquisa contribuiu para fazer interagir o conhecimento empírico com o
conhecimento científico, a partir da interdisciplinaridade, da temática prosa poética
e erva medicinais, na memória dos sujeitos pesquisados, que foi o Povo Indígena
Canela, e a Comunidade Quilombola Igaraú de São Luís-MA. Ressalte-se a contribuição deste estudo para o acompanhamento do processo de aprendizagem por meio
da implementação das Ações de Políticas Afirmativas nos conteúdos curriculares da
escola a partir da análise sobre a diversidade étnica, histórica, cultural, científica e
pedagógica. Vale destacar que este estudo advém do IFMA/Campus São Luís Maracanã, local em que se encontra um público alvo de estudantes que têm origens
das diversas comunidades citadas, onde os seus ancestrais conseguiram repassar os
valores éticos e culturais, que atualmente são descritos por meio de seus descendentes através da oralidade. Desta forma, seguindo as orientações do Plano Nacional
para as Diretrizes Curriculares para o Estudo da História e Cultura Afro- Brasileira e
Indígena, bem como os Artigos, 26 e 27 A e 79 B, da LDB/96, os quais foram alterados pelas Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, Diretrizes Curriculares para a Educação
Cigana, fundamentada pela Resolução de nº 3 de 6 de maio de 2012, a qual define as
Diretrizes Curriculares para a Educação da Pessoa em Itinerância, cujas Legislações
foram estudas igualmente com os teóricos, dentre outros, envolvidos no corpo desta
pesquisa. Vale ressaltar que os sujeitos participantes, ao expressarem suas falas sobre
os ensinamentos advindos da sua ancestralidade, os faziam com muita sabedoria,
evidenciando o seu sentimento de pertença.
Palavras-chave: LDB/96; Valores; Cultura; Afro- Brasileira.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa advém do Projeto Gênero Literário IFMA/NEABI Campus Maracanã: construindo prosa poética sobre as ervas medicinais na oralidade quilombola,
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indígena e do diálogo entre os estudantes pesquisadores do NEABI/IFMA/Campus
São Luís Campus Maracanã do Curso Técnico em Agropecuária, por entenderem
que as Leis nº 10.639/2003 e 11. 645/2008 alteraram Artigos 26 A e 79 B, possibilitando, maior entendimento sobre a implementação das Políticas Educacionais de Ações
Afirmativase e ao estudarem a Resolução de nº 3 de 6 de maio de 2012, que define as
Diretrizes Curriculares para a Educação da Pessoa em Itinerância, ficaram convencidos de que urge a implementação dessas Políticas nos conteúdos das disciplinas
da área técnica com as de humanas, interdisciplinando a Língua Portuguesa e seus
códigos com a disciplina Agricultura I.
Neste contexto, observou-se que é possível interagir a aprendizagem, porque
no ponto de vista histórico-social, ambiental, científico, político e pedagógico, a realidade dos sujeitos está presente em todos os sentidos. Por isso, quando se pensou
nesse processo de interação, buscou-se apoio no gênero literário da prosa poética
para se contextualizar os conhecimentos sobre a história das ervas medicinais a partir do registro de memórias dos antepassados, analisando que: [...] O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não interessa apenas aos alunos
de ascendência negra. Interessa também aos alunos de outras ascendências étnicas
[...] (MUNANGA, 2008, p. 12).
Com base nestes arugentos, esta pesquisadora teve acesso ao campo da pesquisa, ocasião em que pode constatar que é possível interagir as falas dos indígenas
da aldeia do Povo Canela, povoado de Escalvado, município de Fernando FalcãoMA, com a temática da pesquisa da Comunidade Quilombola de Igaraú, zona rural
de São Luís-MA. Não se registram aqui os conhecimentos do povo cigano, sobre as
ervas medicinais, na comunidade selecionada, porque quando se retornou no local
da pesquisa vários moradores da ocupação da Cidade Nova no município de São
José Ribamar- MA informaram que as vinte e cinco famílias que estavam também
ocupando aquela área foram eliminadas porque estavam se apropriando dos bens
alheios de forma indevida. Daí, esta pesquisadora, não teve condições de concluir a
pesquisa como estava prevista.
Diante desta realidade, constata-se que urge acompanhamento mais eficaz
em relação às populações em itinerância, pois ficou evidente nesta pesquisa o quanto esses sujeitos continuam sofrendo os descasos das práticas de exclusão. Dessa
forma, as histórias das etnias afro-brasileira, indígena e cigana precisam estar presentes nos conteúdos do currículo escolar, porque é no debate científico que os procedimentos pedagógicos, as relações sociais, os valores e as identidades dos sujeitos
se estabelecem, pois quando existe um relacionamento harmônico e respeitoso entre as etnias é possível se viver bem. Em sua fala, a indígena F. C. destacou: “Eu tenho
muito gosto de ser indígena. Fico muito triste, quando vejo as plantas se acabando
[...] nós não, nós não aceitamos ganância”. Também no mesmo raciocínio a Srª Maria
José Gamboa, identificada como Dona Roxinha, da Comunidade Quilombola de Igaraú, ressalta: “Tudo que sei sobre as ervas medicinais foi meu pai quem me ensinou;
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aqui neste lugar, todos nós somos amigos, aqui valorizamos a terra e as plantas, de
onde vêm os remédios? Das plantas”.
Dessa forma, Mananga (2008, p. 12) corrobora dizendo que “essa memória [...]
pertence a todos, tendo em vista que com a cultura da qual nos alimentamos quotidianamente é fruto de todos os segmentos étnicos”. Neste sentido, esta pesquisadora
construiu textos relacionados à fala desses sujeitos, utilizando a prosa poética, gênero literário que tem suas origens no movimento literário simbolista francês, destacando-se os poetas Baudelaire e Mallarmé; enquanto que no Brasil o poeta simbolista Cruz e Sousa adere a este gênero literário inserindo-o nas suas obras poética.
Vale dizer, que esta pesquisa é de natureza etnográfica, cuja técnica é da observação participante com o objetivo de construir textos em prosa poética sobre as ervas
medicinais na oralidade indígena e quilombola com o propósito de contextualizar o
processo da aprendizagem por meio da implementação das Ações de Políticas Afirmativas nos conteúdos curriculares, bem como estudar o gênero literário em prosa
poética e sua contribuição para a preservação das ervas medicinais na oralidade indígena e quilombola, registrar os relatos advindos das falas dos sujeitos pesquisados
sobre a importância das ervas para a elevação da autoestima e apresentar em seminários, simpósios e outras atividades pedagógicas os textos em prosa poética sobre a
importância das ervas medicinais.

METODOLOGIA
Neste estudo, destacamos que as considerações teórico-metodológicas estão
voltadas para o estudo de natureza etnográfica, em que o gênero literário prosa poética apresenta em forma de poesia os sentimentos e as emoções externarnadas nas
falas dos sujeitos, pois a oralidade contribuiu para contextualizar o registro de memórias deixadas pelos seus ancestrais. Assim, acredita-se que é possível interagir os conteúdos das ervas medicinais com o legado histórico-científico cultural e ambiental.
Baseou-se no aporte teórico apresentado pelos pensadores da prosa poética,
como os franceses simbolistas Baudelaire e Mallarmé (1860); o simbolista brasileiro Cruz e Sousa (1893); o linguista Roman Jakobson (1982). Esta pesquisadora foi
também em busca da visão sócio-interacionista de Vigotsky (1987), para se entender
melhor como proceder frente às relações interculturais e interpessoais, a partir do
processo de aprendizagem.
De Antunes (2003), entendeu-se melhor o diálogo sobre a oralidade e a escrita, enquanto que Munanga (2012) contribuiu para resgatar nesta pesquisa os estudos da memória das comunidades negras; Gomes, (2008), chegando no processo
de interação com os movimentos sociais e com a escola; Para isto, foi necessário, no
decorrer desta pesquisa, se fazer um repertório do passado em relação à lembrança
dos sujeitos da pesquisa sobre como se davam as relações étnico-raciais na história
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africana e afro-brasileira, no momento em que os seus ancestrais lhes ensinavam
sobre a importância das ervas medicinais para as suas vidas.
Neste sentido, continuar este estudo é um compromisso dos sujeitos envolvidos, porque eles/as terão oportunidades de dialogar com as pessoas, respeitando aquilo que elas pensam e sabem. Ao mesmo tempo em que poderão aprender e apreender
valores importantes para a formação de sua cidadania. Nesta pesquisa, os problemas
levantados contribuiram na sua organização de pensamento e a partir das orientações
de Chartier (1996) espera-se que estas experiências possam ser multiplicadas dentro
das salas de aula, para que os estudantes possam ter oportunidades de escrever sobre
seus ambientes (FREIRE, 2008). Isto é o que se espera com esta pesquisa.
Neste contexto, foi possível identificar a importância desta pesquisa para o
enriquecimento dos estudos de gênero literário a partir do processo de interdisciplinaridade, levando-se em consideração a realidade das escolas brasileiras, em relação
às práticas pedagógicas efetivadas no cotidiano das salas de aula. Pois, no momento
em que esta pesquisadora teve acesso ao campo para ouvir, observar e se relacionar
com os sujeitos pesquisados, foi possível constatar, que os dados obtidos no estudo
em tela, se comprovam a partir das falas das pessoas envolvidas.
Como, por exemplo, ao se analisar a fala da Sra. Maria de Jesus Gamboa, identificada como Dona Roxinha, observou-se o prazer que ela tem em rememorar a importância das ervas medicinais para a sua vida pois, muito emocionada, expressou
que toda a aprendizagem sobre ervas medicinais, agradece ao seu pai, o senhor Domingos Lelis, que faleceu aos 115anos, o qual nasceu e se criou na comunidade de
Igaraú, localizada a 37,8 KM da zona rural de São Luís-MA e destacou: “Sempre valorizei a cultura e a sabedoria que os meus ancestrais deixaram sobre as ervas medicinais”. Diante desta reflexão, foi possível observar que a prosa poética está presente
na oralidade e as funções de linguagem descrevem a memória da ancestralidade.
Quanto ao indígena canela, F.C., na análise de sua fala também destacou: “A
folha de sucupira, serve para gripe, febre diarréia e dores musculares, se faz o chá e
se toma, a dor passa num instante, quem me ensinou foi minha avó”. À medida que
eles/as falaram sobre suas raízes de oralidade foi possível identificar, a interação da
prosa poética com a memória e a escrita. Portanto, ao fazer esta pesquisa, enquanto estudante do IFMA/Campus São Luís Maracanã, do 3º ano do Curso Técnico em
Agropecuária do Ensino Médio, participante do Núcleo de Estudos Afro- Brasileiro e
Indiodescendente - NEABI/IFMA, tive a possibilidade de constatar cientificamente o
que de forma empírica pode ser identificado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apresentam-se aqui os resultados desta pesquisa levando-se em consideração o que foi relatado pelos sujeitos participantes. A discussão dos resultados está
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fundamentada teoricamente nos parágrafos anteriores, conforme a interdisciplinaridade da literatura oral, respaldada nas falas dos sujeitos sobre a memória das ervas
medicinais. Quanto à relevância deste estudo, espera-se a sua continuidade. Sendo
assim, destacam-se alguns desafios enfrentados para a elaboração desta pesquisa,
como, por exemplo, a necessidade de tempo disponível para aprofundamento dos
estudos, pois esta pesquisadora é estudante do Ensino Médio e houve momentos
que dividiu o seu horário de sala de aula com a elaboração deste trabalho. Contudo
a aprendizagem alcançada nesta trajetória contribuiu para aprimorar as práticas de
relacionamento interpessoal. Neste sentido as figuras e os textos abaixo revelam os
dados obtidos.
Visita à aldeia do Povo Canela - Escalvado.

Fonte: Dados da pesquisa.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, considerando que esta pesquisa não está acabada, eapera-se que outros pesquisadores e pesquisadoras, interessados em analisar as etnias
indígenas, quilombolas e ciganas, no que diz respeito à valorização da memória da
ancestralidade transmitida aos seus descendentes a partir da utilização das ervas
medicinais, possam continuar este estudo, se valendo dos gêneros literários especialmente da prosa poética. Sendo assim, fica-se à vontade para registrar o quanto
foi importante estudar a temática em tela, pois se observou a necessidade de interdisciplinar os conhecimentos empíricos com os científicos, históricos, culturais e
ambientais dos sujeitos pesquisados.
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RESUMO
Vivemos hoje no mundo da informação e do conhecimento, que exige cada
vez mais profissionais qualificados, capazes de interagir com outros indivíduos e
com o meio ambiente. Neste contexto, saber falar uma língua estrangeira tornou-se
essencial. Nesta pesquisa a nossa principal pretensão foi ressaltar nas aulas de espanhol a importância do texto instrumental como constituinte de valor na aprendizagem de espanhol nos cursos técnicos do IFMA – Campus São Luís Maracanã. Tentamos observar o interesse dos alunos pela língua espanhola, através do uso de textos
instrumentais nos cursos técnicos integrados do IFMA – Campus Maracanã, à luz da
Linguística Aplicada. Propomos um estudo qualitativo através de pesquisa bibliográfica e documental. Na primeira etapa da pesquisa aplicamos questionários junto aos
alunos; na segunda aplicamos questionários junto aos professores de Língua Espanhola de outros campi do IFMA de São Luís. Na observação dos questionários, percebeu-se que os alunos concordam que os textos instrumentais podem contribuir com
o aprendizado e que pode possibilitar uma mudança de atitude frente às questões
ambientais. Neste sentido pretendemos, além dos objetivos aqui propostos para esta
investigação, compreender como a Linguística Aplicada pode solucionar problemas
relacionados ao uso da linguagem em cursos de nível técnico integrados ao ensino
médio ofertados no IFMA, bem como a sua importância no desenvolvimento das
competências e habilidades apreendidas nas aulas de Língua Espanhola e para a formação de um profissional ético, competente, responsável, atuante e comprometido
com as questões socioambientais da sua área de atuação.
Palavras-chave: Texto instrumental; Aprendizagem de Espanhol; Cursos Técnicos.

INTRODUÇÃO
O objetivo principal da investigação foi destacar a importância do ensino de
espanhol instrumental no desenvolvimento da capacidade de comunicação oral
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e escrita em língua estrangeira espanhol nos cursos técnicos integrados do IFMA-Campus São Luís Maracanã, sem perder de vista valores essenciais à formação dos
alunos dos cursos técnicos integrados, segundo as normativas brasileiras de ensino.
A disciplina língua espanhola faz parte do núcleo comum nos cursos técnicos integrados do Instituto Federal do Maranhão-IFMA. Buscamos embasamento
teórico nas Orientações Curriculares Nacionais – OCN e nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e também nas Concepções e Diretrizes dos Institutos Federais, os quais norteiam o trabalho dos professores do Ensino Médio nas diferentes áreas de conhecimento e aprendizagem. Tanto
os PCNs como as Orientações Curriculares Nacionais orientam o desenvolvimento
das aulas com a utilização de diferentes gêneros textuais.
Iniciamos esse trabalho com o intuito de verificar como os alunos recepcionam esse tipo de gênero textual, nas aulas de língua espanhola no IFMA, lembrando
que esse trabalho não se extingue aqui, já que a metodologia de aprendizagem de
línguas é um campo fértil para a pesquisa no ensino de línguas estrangeiras.
Não pretendemos discutir sobre as crises de valores na sociedade atual, mas
compreender como alguns valores que permeiam o ambiente escolar podem contribuir para a formação de profissionais que o mercado exige na atualidade, ou seja,
profissionais éticos, competentes, informados, empreendedores, autoconfiantes,
motivados, produtivos, com boa capacidade de liderança etc. Quem se ocupa das
questões do ensino de línguas para fins específicos é a Linguística Aplicada e para
este estudo lançamos mão da sociolinguística e psicolinguística, pois também abordamos os valores apreendidos pelos alunos durante as aulas de língua espanhola
com a utilização de textos instrumentais voltados para as áreas de concentração dos
cursos técnicos do IFMA - Campus São Luís Maracanã.

METODOLOGIA
Como pretendido, fizemos um estudo qualitativo dentro de uma abordagem
comunicativa através de textos instrumentais, no intuito de observar os valores
apreendidos pelos alunos nas aulas de língua espanhola nos cursos técnicos integrados do IFMA - Campus Maracanã.
Para a obtenção dos dados, utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental,
com a leitura de artigos científicos e teses sobre sociolinguística e psicolinguística,
fazendo análises e resumos dos mesmos.
Para observar quais os valores sociais apreendidos pelos alunos, aplicamos
questionários que abordavam a questão da importância dos textos instrumentais
como constituintes de valores nas aulas de espanhol. O questionário possuía cinco
questões, com duas alternativas (Sim e Não), como, por exemplo: “Textos instrumen118

tais voltados para áreas de conhecimentos do seu curso despertam mais o seu interesse? Você consegue observar alguns valores como: honestidade, responsabilidade
social, integridade, flexibilidade, entre outros, através do uso de testos instrumentais
nas aulas de espanhol?”, entre outras perguntas na mesma linha de investigação.
Nesta pesquisa foram selecionados 8 professores, e enviamos as perguntas.
Apenas 4 dos selecionados enviaram as respostas. Fizemos 6 perguntas, com alternativa (Sim e Não) e as demais com alternativa e justificativa. O questionário possuía
questões como, por exemplo: “Em suas aulas de Língua Espanhola, você trabalha o
desenvolvimento das quatro habilidades básicas da aprendizagem de Línguas Estrangeiras: (ouvir, falar, ler e escrever)? Você considera possível desenvolver essas
quatro habilidades nas aulas de Língua Espanhola nos cursos técnicos integrados
do IFMA, no seu campus? A Lei nº 9.795, de abril de 1999, incumbe às instituições
educativas de promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas
educacionais que desenvolverem. Você tem conhecimento dessa lei? Você desenvolve atividades para atender ao que determina a Lei nº 9.795, de abril de 1999?”, entre
outras perguntas na mesma linha de investigação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O gráfico abaixo mostra o percentual geral das respostas:

Respostas alunos

Respostas professores

No questionário foi perguntado aos professores quais eram os principais problemas de aprendizagem dos alunos nas aulas de língua estrangeira na instituição.
90% deles afirmam que a principal problemática na aprendizagem dos alunos é a
carga horária reduzida e a ementa da disciplina nos cursos técnicos não contemplam todas as habilidades, além de muitas tarefas para os alunos, que acabam não
desenvolvendo as atividades com êxito. Foram referidos outros problemas como insuficiência de matérias didáticos etc.
Durante a investigação, constatamos que os textos instrumentais voltados às
áreas dos cursos técnicos despertam o interesse dos alunos, contribuindo assim para
uma aprendizagem significativa e boa condução das aulas. Esse interesse possivel119

mente pode estar relacionado à sua área de interesse profissional, permitindo ao aluno vislumbrar o seu campo de atuação laboral (Ausubel, 1980).
Fernández (2005), em seu artigo “Aportaciones de la sociolingüística”, considera que as novas metodologias devem levar em conta a diversidade cultural dos
alunos e, por tanto, deve-se adaptar os materiais e os cursos às características linguísticas e culturais de cada lugar. Já a psicolinguística tem por objetivo analisar o
problema, discutir os fundamentos-variáveis, processos, estratégias e estabelecer
bases para colocar em prática o ensino e aprendizagem de língua estrangeira, (Sánchez, 2005, p. 43).
Utilizamos como fundamentos teóricos bibliográficos as Orientações Curriculares Nacionais: linguagens códigos e suas tecnologias, que norteiam o ensino de
espanhol no ensino médio.
A disciplina língua espanhola faz parte de núcleo básico da matriz curricular
dos cursos técnicos do IFMA. Ao trabalhar os textos instrumentais voltados para as
áreas de formação dos cursos técnicos, busca-se uma articulação com o disposto
nas Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio, em que “é fundamental
trabalhar as linguagens não apenas como forma de expressão e comunicação, mas
como constituintes de significados e valores” (OCN-Brasil, p. 131) e nas concepções
e diretrizes dos IFs.
Para Beltrán (2005), o enfoque do processo de ensino e aprendizagem para
comunicação profissional requer que se observem os processos de comunicação
verbal e não verbal, linguístico, bem como a incorporação de diferentes formas de
tecnologias da comunicação.
A competência comunicativa é um conceito fundamental, acunhado por Hymes, (1972) para se referir às regras de tipo social, cultural e psicológico que regem o
uso de uma língua em determinados contextos sociais (BELTRÁN, 2005).

CONCLUSÃO
Percebeu-se nesta investigação que a maioria dos alunos concordam que os
textos instrumentais podem contribuir com o aprendizado e que de alguma forma
contribuem para uma mudança de atitude frente às questões ambientais. Constatamos que os textos instrumentais voltados às áreas dos cursos técnicos despertam
o interesse dos alunos, contribuindo assim para uma boa condução das aulas. Esse
interesse possivelmente está relacionado à sua área de interesse profissional, permitindo ao aluno vislumbrar o seu campo de atuação laboral.
Nesta investigação objetivamos compreender como alguns valores que permeiam o ambiente escolar contribuem para a formação de profissionais que o mer120

cado exige na atualidade, ou seja, profissionais éticos, competentes, informados,
empreendedores, autoconfiantes, produtivos, com boa capacidade de liderança etc.
Concluímos, assim, que a utilização de textos instrumentais nas aulas de língua espanhola contribui para uma aprendizagem significativa (Ausubel et al., 1980) e para
uma boa formação profissional dos alunos dos cursos técnicos do IFMA - Campus
São Luís Maracanã.
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RESUMO
A importância dessa pesquisa se dá uma vez que elaborar a farinha e o biscoito
do tucum populariza ainda mais esse fruto, provoca o aumento da vida útil dos seus
nutrientes, pois este disponibilizará os mesmos de uma forma mais acessível e implica ganhos tanto culturais, quanto tecnológicos e comerciais para a sociedade. A
pesquisa teve como objetivo principal elaborar a farinha e a partir dela o biscoito de
tucum para caracterizá-lo de forma centesimal. No preparo, os frutos foram selecionados, despolpados, secos em estufa, triturados, peneirados até a obtenção da farinha. A massa do biscoito foi obtida pela mistura de 85% da farinha de trigo e 15% da
farinha do tucum e outros ingredientes básicos que compõem a massa para biscoitos.
Após a obtenção do biscoito foram realizadas análises de composição centesimal em
termos dos teores de carboidratos, cinzas, fibras totais, umidade, lipídeos e proteínas.
A farinha elaborada apresentou coloração e textura adequada. A massa obtida na produção do biscoito apresentou cor alaranjada intensa, textura leve e gosto satisfatório,
através de provas e testes internos realizados por usuários do Laboratório. Da mesma
forma, o biscoito elaborado apresentou, com textura leve, sabor e aparência satisfatórios. Os resultados da composição centesimal em termos percentuais para o biscoito
foram de 65,2% para carboidratos; 4,34% cinzas; 26,87% fibras totais; 2,7% umidade;
21,3% lipídeos e proteínas com 5,92%. Todos os resultados mostraram-se satisfatórios
quando comparados a outras pesquisas, confirmando ser o biscoito de tucum uma
ótima alternativa para o enriquecimento de produtos alimentícios.
Palavras-chave: composição centesimal; palmeira; polpa.

INTRODUÇÃO
O tucum (Astrocaryum vulgare Mart.) é alaranjado quando maduro, com 3 a 5
cm de comprimento, apresenta polpa muito calórica, devido ao elevado conteúdo de
lipídeos, é altamente fibrosa e espessa, rica em vitamina A e E. O tucunzeiro é encontrado em maior quantidade nos estados do Pará, Amapá, Amazonas. É bastante uti123

lizado pelas populações ribeirinhas como fonte de renda, pois o fruto e sua palmeira
podem ser aproveitados de diversas formas como, por exemplo, confecção de peças
artesanais e utilização em pratos culinários (BACELAR-LIMA, 2006).
A desidratação da polpa do fruto seguida da trituração para a produção de
farinhas constitui-se em uma tecnologia relativamente simples e de baixo custo, na
qual o fruto pode ser processado com a utilização de equipamentos acessíveis a pequenos produtores. Dessa simples tecnologia o que se observa como vantagem é o
aumento da vida útil do alimento, o custo reduzido e a produção de subprodutos derivados da sua farinha de excelente aspecto nutritivo, devido à sua riqueza em fibras
e lipídeos. Soma-se ainda o fato de a farinha poder ser aproveitada na alimentação
humana como ingrediente de fabricação de diversos produtos.
Pelo exposto anteriormente, a proposta da pesquisa tornou-se fundamental,
pois elaborar novos produtos derivados do fruto do tucum traz como consequência
a extensão da vida útil do alimento, maior valor agregado ao produto final, tanto sob
o aspecto cultural quanto tecnológico e comercial, além de possibilitar que o consumidor tenha acesso a alimentos mais nutritivos e saudáveis, tais como produtos da
panificação, produtos dietéticos, alimentos infantis e até como ração animal.
Para tanto, a pesquisa apresentou como objetivos a obtenção da farinha oriunda do mesocarpo do fruto do tucum e a elaboração do biscoito a partir da farinha,
possibilitando o aproveitamento comercial e tecnológico do fruto, bem como determinação da composição centesimal do produto final elaborado.

METODOLOGIA
Os frutos do tucum foram adquiridos no bairro do Itapera, na cidade de São
Luís, estado do Maranhão. A colheita dos frutos maduros, acondicionados em caixas plásticas limpas, ocorreu no período de janeiro a março de 2016, e em seguida
os mesmos foram encaminhados para o Laboratório de Processamento de Frutas e
Hortaliças, localizado no Campus São Luís Maracanã-IFMA, e foram pesados e higienizados para retirada das impurezas provenientes da colheita no campo.
Após a higienização de cerca de 40 tucuns, estes foram descascados e despolpados com o auxílio de facas de material em aço inoxidável. A polpa retirada resultou
em um total de 0,658 g, esta foi acondicionada em sacos plásticos transparentes, material em polietileno, próprio para alimentos, e congelada a temperatura de -25ºC.
A obtenção da farinha do fruto do tucum foi realizada obedecendo as seguintes etapas de elaboração: 1- Retirada da polpa do fruto e desidratação em estufa de
secagem à temperatura de 40°C, por 69 horas; 2 - Aplicação de prensa mecânica à
massa desidratada para posterior trituração em processador de alimentos convencional; 3 - Peneiramento da amostra para obtenção da farinha de textura homogênea
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e uniforme; 4 - Acondicionamento em sacos plásticos de polietileno transparente da
farinha elaborada, e posterior armazenamento adequado para preservar as propriedades nutritivas e físico-químicas.
A elaboração dos biscoitos com a adição de farinha de tucum foi desenvolvida no Laboratório de Cozinha do próprio Campus. A massa do biscoito constitui-se
de 350 g de farinha total, composta por 85% da farinha de trigo, correpondendo a
297,5g, e 15% de adição da farinha de tucum, com 52,5g. Os outros ingredientes que
compõem a massa do biscoito são 200g de manteiga com sal; 150g de açúcar cristal;
dois ovos inteiros e 50 mL de leite UHT esterilizado integral.
Para a fabricação do biscoito foram obedecidas as seguintes etapas de processo, a seguir numeradas: 1 - Mistura da manteiga e o açúcar cristal, mexendo bem até
formar uma massa homogênea; 2 - Adição dos ovos inteiros e o leite integral; 3 - Peneiramento da farinha de trigo e posterior mistura à farinha de tucum, formando a
farinha base do biscoito; 4 - Adição de pouco a pouco da farinha base formada na
etapa anterior à mistura, até que a massa se tornasse firme e homogênea; 5 - Espalhamento de um pouco da farinha na mesa em aço inox, para depois virar toda a massa,
a fim de evitar que a mesma “grude” na superfície; 6 - Aplicação de um rolo plástico à
massa, que foi devidamente esticada até obter aproximadamenre 01 (um) centímetro
de espessura; 7 - Corte da massa com os moldes para dar forma aos biscoitos; 8 - Distribuição dos biscoitos na forma com papel manteiga; 9 - Forneamento da massa do
biscoito em forno previamente aquecido a 180°C por aproximadamente 15 minutos.
As análises da determinação da composição centesimal do biscoito foram realizadas no Laboratório de Química e Análise de Alimentos do Campus Maracanã, de
acordo com as normas e metodologia do Instituto Adolf Lutz (IAL, 2008), sendo o
teor de carboidratos calculado por diferença. Foram realizadas as análises para a determinação percentual do teor de umidade, proteína, cinzas, lipídeos, carboidratos
e fibras totais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os frutos do tucum colhidos nessa pesquisa apresentaram visualmente diferentes estádios de maturação, quando comparados uns aos outros, levando em consideração a diferença de coloração dos mesmos. No entanto, as polpas extraídas desses mesmos frutos apresentaram-se uniformes em relação à cor e à textura.
A diferença de coloração apresentada entre os frutos do tucum pode ser resultado de uma colheita feita sem observar o tempo de maturescência ideal dos frutos, retirando frutos já maduros, outros em estado “de vez” e frutos ainda verdes da
palmeira (BERG, 2005). Mas ainda assim a colheita prematura de alguns frutos não
prejudicou a execução das demais etapas da pesquisa.
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O descascamento e o despolpamento do fruto foram dificultados pelo ressecamento do fruto, devido à perda de umidade oriunda do tempo excessivo de armazenamento. Para que essas etapas não sejam realizadas com dificuldades, sugere-se
a colheita dos frutos em estado ideal de maturação, bem como o despolpamento
imediato dos frutos, evitando assim a perda significativa de água na camada superficial da casca.
A secagem da polpa dos frutos por meio da estufa para elaboração da farinha
foi mais rápida, atingindo peso constante antes do esperado, se comparado a dados
de outras literaturas, que completaram a secagem com uma média de 72 horas. A
secagem completa da polpa dos frutos da presente amostra foi de 69 horas, tempo
total gasto menor do que dados de outras pesquisas.
A massa do biscoito apresentou coloração alaranjada intensa, textura leve e
gosto satisfatório. O biscoito apresentou aparência global satisfatória, textura leve e
sabor agradável através de provas e testes internos realizados por usuários do Laboratório.
O resultado em percentuais da composição centesimal do biscoito elaborado
a partir da adição da farinha do tucum apresenta-se na Tabela 1. Foram realizadas as
análises para a determinação do teor de carboidratos, cinzas, fibras totais, umidade,
lipídeos e proteína.
Tabela 1. Resultado em percentuais da determinação da composição centesimal do
biscoito de tucum para carboidratos, cinzas, fibras totais, umidade, lipídeos e proteína
Determinação
Carboidratos
Cinzas
Fibras totais
Umidade
Lipídeos
Proteína

Biscoito de farinha de Tucum
(valor experimental %)
65,2± 0,08
4,34± 0,09
26,87± 0,16
2,70± 0,10
21,30± 0,74
5,92± 0,01

Os resultados da composição centesimal do biscoito da presente pesquisa não
mostraram discrepâncias ao ser comparado com os resultados dos biscoitos do fruto
de tucum elaborados na pesquisa de Simões (2010), que apresentou teor de umidade
com 2,73 ± 0,07 %; proteínas com 5,91 ± 0,02; lipídeos com 21,31 ± 0,73; cinzas 4,35
± 0,08; fibras totais 26,88 ± 0,15 e carboidratos com 65,7 ± 0,03. Tais diferenças entre
os dois biscoitos se justificam pelas possíveis diferenças nas características do fruto
do tucum, porcentagens diferenciadas dos demais ingredientes da formulação base
do biscoito e 5% a menos de adição da farinha de tucum na massa, uma vez que na
pesquisa citada foram adicionados 10% da mesma, além das condições de proces126

samento, como temperatura e tempo de forneamento, dentre outros elementos que
influenciam sobremaneira nas características do produto final.
Na pesquisa de Santana et al. [200-] foram avaliados a composição centesimal do
biscoito enriquecido com farinha do mesocarpo do coco de babaçu, cujos valores encontrados para a composição centesimal foram umidade de 2,40%; proteína de 0,33%;
cinzas de 0,43% e lipídeos com 32,33%, nos biscoitos elaborados com adição de 15% de
farinha do mesocarpo de babaçu. Ao comparar os resultados das análises do biscoito
de tucum elaborado nessa pesquisa com os biscoitos da farinha do mesocarpo do babaçu, percebem-se diferenças nos percentuais de proteína e cinzas, possivelmente por
conta das características bem diferentes dos frutos que originaram os biscoitos.

CONCLUSÕES
A partir dos resultados obtidos nos estudos da caracterização centesimal do
biscoito elaborado com a farinha do fruto do tucum é possível concluir que:
Os frutos de tucum devido a suas características nutricionais e sensoriais
constituem uma excelente oportunidade de investimento na indústria alimentícia.
A farinha elaborada apresenta uma coloração laranja intensa que deixa a farinha com uma aparência atraente e chamativa. A textura da farinha de tucum assemelha-se à da farinha de trigo, sendo apenas um pouco mais fibrosa.
Vale ressaltar que o biscoito apresenta textura, sabor e coloração satisfatórios,
podendo, após análises microbiológicas e sensoriais posteriores, viabilizar a servir o
biscoito como acompanhamento em lanches, por exemplo.
O biscoito elaborado a partir da farinha do fruto do tucum apresenta valores percentuais da composição centesimal satisfatórios, demonstrando que é possível utilizar e
transformar esse fruto, como matéria-prima de baixo valor agregado, em novas propostas alimentícias para o seu aproveitamento tecnológico, representando ganhos econômicos e sustentáveis para a região como também os nutricionais para os consumidores.
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RESUMO
Existem fatores que podem limitar a produção do coqueiro, como os danos e
perdas provocados por ácaros-pragas, como o ácaro-da-necrose, (Aceria guerreronis
Keifer (Acari: Eriophyidae)). O controle dessa praga é feito através da aplicação de
acaricidas, contudo é de difícil aplicação e o seu uso contínuo traz problemas ambientais. Entre os métodos que vêm sendo avaliados para o controle dessa praga,
destaca-se o uso de óleos vegetais e o uso de inimigos naturais, como ácaros predadores da família Phytoseiidae. Logo o objetivo desse trabalho foi estudar os efeitos do
óleo bruto de babaçu sobre o ácaro-praga A. guerreronis e o seus impactos sobre o
ácaro predador Thyplodromus ornatus através da determinação das concentrações
letais do óleo de babaçu tanto para o ácaro praga quanto para o agente de controle
biológico. O óleo bruto de babaçu apresentou atividade acaricida, sendo a concentração letal necessária para matar 50 e 99 % da população da praga A. guerreronis foi
de CL50= 0,305ml CL99=1,71ml e para o predador as concentrações letais determinadas foram CL50= 5,08ml, CL99=19,6ml. O predador apresentou 11 vezes mais tolerância
do que a praga quando exposto ao óleo bruto de babaçu.
Palavras-chave: Controle biológico, fitoseídeos, controle alternativo.

INTRODUÇÃO
A produção e o processamento de frutas no Maranhão vêm crescendo devido, entre outros aspectos, ao Estado possuir 56% do total da rede hidrográfica do
Nordeste, apresentando vantagens de solo e clima, disponibilidade de mão-de-obra,
além do potencial de produção durante a entressafra dos outros estados. Dentro dessa perspectiva, o Estado do Maranhão possui um grande potencial para o cultivo de
fruteiras, entre elas o coqueiro (Cocos nucifera L). Porém existem fatores que podem
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limitar a produção dessa cultura, como os danos e perdas provocados por ácaros-pragas, como o ácaro-da-necrose, (Aceria guerreronis Keifer (Acari: Eriophyidae)),
que é uma das principais pragas do coqueiro na América, incluindo o Brasil, África e
Ásia (HAQ et al., 2002), tendo provocado reduções na produção e estas perdas podem
ser superiores a 60% (NEGLOH et al. 2011).
As colônias de A. guerreronis se desenvolvem no perianto, região meristemática dos frutos coberta por brácteas. A alimentação dos ácaros nessa região provoca
injúrias mecânicas, que inicialmente são visualizadas como manchas brancas triangulares na epiderme do fruto (HAQ et al., 2002).
Entre os métodos que vêm sendo avaliados para o controle deste ácaro de forma
a minimizar os impactos ambientais e regular a população de A.guerreronis de forma
eficiente, destaca-se o controle biológico, utilizando ácaros predadores (MORAES &
ZACARIAS, 2002). Dentre os ácaros predadores, aqueles pertencentes às famílias Phytoseiidae se destacam por apresentar maior potencial de uso no controle biológico de
A. guerreronis Keifer (DOMINGOS et al., 2010). O ácaro predador fitoseídeo Typhlodromus (Anthoseius) ornatus Denmark & Muma é encontrado em frutos de coqueiro em
plantios no Nordeste do Brasil, incluindo o estado do Maranhão, e está possivelmente
associado à regulação da população do ácaro-da-necrose-do-coqueiro.
Por estarem expostos na superfície de frutos de coqueiro, populações de ácaros predadores podem ser negativamente afetadas por pulverizações tanto de agrotóxicos como de produtos alternativos como os óleos vegetais. Porém até então estudos sobre uso de óleos vegetais e seus efeitos sobre os parâmetros comportamentais
de agentes de controle biológico para o manejo de A.guerreronis são inexistentes.
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é a avaliação da toxicidade e dos efeitos
sub-letais de óleos vegetais a A. guerreronis e T. ornatus, pois estudos dessa natureza
são de extrema importância para o emprego do manejo integrado de pragas que visa
à utilização em conjuntos de vários métodos de controle, como o biológico e o químico de forma que os mesmos sejam compatíveis.

METODOLOGIA
Criação do ácaro predador Typhlodromus ornatus: A criação do ácaro predador
T. ornatus foi estabelecida com indivíduos coletados em frutos de coqueiro oriundos
do campus da Universidade Estadual do Maranhão em São Luís – MA (02°35’03,46”S,
44°12’32,14” O). As colônias de T. ornatus foram mantidas na B.O.D. (temperatura
27,0 ± 3,0°C, umidade relativa 70 ± 10% e fotoperíodo natural) em discos de PVC (5
cm de diâmetro) sobre espuma , onde foram colocadas fios de algodão, parte sobre a
espuma e outra sobre a borda do disco umedecidos com água em recipientes plásticos (9 cm de diâmetro por 1,5 cm de profundidade). Fios de algodão recobertos com
uma lamínula (18 x 18 mm) foram colocados sobre as arenas para servir de abrigo e
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local de oviposição. Os ácaros foram alimentados com pólen de mamona (Ricinus
communis L.) e A.guerrerornis (REIS & ALVES 1997).
Toxicidade do óleo bruto de babaçu a A. guerreronis e ao ácaro predador T. ornatus: Foram realizados experimentos de concentração-mortalidade para determinar as concentrações letais do óleo bruto de babaçu aos ácaros citados. O óleo bruto
foi pulverizado através de uma torre de Potter a uma pressão de 5 psi/pol2 e um volume de calda de 1,7 mL, o que corresponde a um depósito de 1,8 ± 0,1 mg/cm2 o qual
está de acordo com a recomendação da IOBC/WPRS (International Organization for
Biological Control of Noxious Animals and Plants/West Palearctic Regional Section)
(HASSAN et al. 1994). Após a pulverização foi realizada a transferência dos ácaros.
Os produtos foram pulverizados sobre arenas de 1,0 cm de diâmetro (unidade experimental) preparadas com o perianto de frutos novos de coqueiro para A. guerreronis. As arenas para o ácaro-da-necrose foram confeccionadas com a epiderme do
perianto de frutos de coqueiro colocadas em placas de Petri (15 cm de diâmetro e 2
cm de profundidade). A epiderme foi coberta por uma mistura composta por 5% de
ágar (ágar bacteriológico puro), 0,3% de metil parabeno (Nipagim®) como fungicida
e água destilada. Para o ácaro predador, foram utilizadas as mesmas arenas descritas na metodologia de criação. Arenas do tratamento controle foram pulverizadas
com água destilada. Para cada concentração, utilizou-se 10µL de detergente neutro
como adjuvante. Dez arenas (repetições) foram utilizadas para cada concentração
dos óleos testados. Para A. guerreronis 20 adultos foram transferidos para cada arena
pulverizada. Para T. ornatus, sete fêmeas adultas (8-10 dias de idade) foram transferidas para cada arena. As fêmeas de predadores foram alimentadas com pólen de
mamona. A mortalidade dos ácaros foi avaliada após 24 e 48 horas. As concentrações
letais de óleo bruto de babaçu a praga foram estimadas através de análises de Probit
utilizando o programa software SAS (SAS Institute 2002).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O óleo bruto de babaçu apresentou atividade acaricida. A concentração letal
necessária para matar 50 e 99% da população da praga A. guerreronis foi de CL50=
0,305ml CL99=1,71ml. (Tabela 1).
Tabela 1: Concentrações letais (CLs) (ml/cm²) do óleo bruto de babaçu ao ácaro-da-necrose Aceria guerreronis (χ2 = 2.4388, P = 0.0625) estimadas com base em bioensaios de
concentracão-mortalidade usando análises de Probit. IC = Intervalo de Confiança.
CL5

CL10

CL25

CL50

CL95

CL99

(95% IC)

(95% IC)

(95% IC)

(95% IC)

(95% IC)

(99% IC)

(0.032-0.147)

(0,049-0,181)

(0,099 -0,260)

(0,204 -0,406)

(0,727 -1,975)

(1,085 -4,314)

0,090

0,118

0,185

0,305
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1,032

1,71

A pequena dosagem necessária para fazer o controle efetivo da praga foi menor em relação aos acaricidas registrados para o controle da praga. Martinez et al.,
1986, utilizando óleo vegetal de babaçu no controle de praga, constatou que o mesmo apresentava uma eficiência no início do controle, porém seu efeito diminuía com
o passar do tempo, pelo fato de que óleos vegetais podem ser degradados mais rapidamente e dessa forma não ser persistentes no ambiente. A volatilidade é a principal característica dos óleos e desempenha um papel importante na toxicidade. No
entanto, o resultado apresentado para este óleo sugere que nem todos os componentes do óleo têm o mesmo grau de volatilidade ou mesmo modo de ação (ARAÚJO et al., 2012). O óleo babaçu, além de possuir atividade acaricida por ser um óleo
vegetal, pode apresentar algumas propriedades quando comparadas aos inseticidas
e acaricidas sintéticos: são menos persistentes, biodegradáveis, de um modo geral,
sugere-se que o mesmo possa ter maior seletividade a diversos inimigos naturais e
não apresentam os conhecidos efeitos colaterais típicos dos inseticidas e acaricidas
convencionais (Pontes, 2006).
O efeito de pesticidas naturais à base de nim tem sido demonstrado em ácaros da família Tetranychidae, afetando sua longevidade, fecundidade, mortalidade
e crescimento populacional (MARTÍNEZ-VILLAR et al., 2005). Venzon et al. (2005)
avaliaram os efeitos do pesticida à base de nim NimAzal sobre o ácaro fitófago Oligonychus ilicis (McGregor) (Acari: Tetranychidae) e seu inimigo natural Iphiseioides
zuluagai (Denmark e Muma) (Acari: Phytoseiidae) e demonstraram que o pesticida
afetou o crescimento populacional e a sobrevivência do ácaro fitófago, no entanto,
não houve efeitos na sobrevivência do ácaro predador.
Nesse estudo concentrações acima de 2,3 ml /cm2 foram capazes de afetar a
sobrevivência do predador, apesar da taxa de mortalidade ter sido baixa em média
5%, e em concentrações maiores que 10 ml/cm2 foram capazes de matar praticamente 100% da população de ácaros testados.
Para o predador as concentrações letais para matar 50 e 99% da população do
predador foram maiores quando comparadas as Cls obtidas para A. guerreronis. As
dosagens obtidas para as CL5, CL10, CL25, CL50, CL95 e CL99 foram (2,43; 2,96; 4,07;
5,08; 11,33; 19,6ml/cm2), respectivamente. (Tabela 2).
Tabela 2: Concentrações letais (CLs) (ml/cm²) do óleo bruto de babaçu ao ácaro-predador T. ornatus (χ2 = 69.55, P =0.9798) estimadas com base em bioensaios de
concentracão-mortalidade usando análises de Probit. IC = Intervalo de Confiança.
CL5

CL10

CL25

CL50

CL95

CL99

(95% IC)

(95% IC)

(95% IC)

(95% IC)

(95% IC)

(95% IC)

(1,830-2.959)

(2,338-3,466)

(3,499-4,541)

(5,316 -6,317)

(9,867 -14,10)

(15,521 -28,580)

2,453

2,968

4,079

5,806
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11,371

19,659

O óleo de babaçu também apresentou efeito tóxico letal ao inimigo natural de
A. guerreronis, porém em concentrações muito elevadas. De acordo com a toxicidade
diferencial o predador T. ornatus é 11 vezes mais tolerante a ação do óleo do babaçu em relação à praga. Pesticidas naturais são eficazes no controle de pragas e, geralmente, possuem baixa toxicidade a inimigos naturais (GAURAHA; SINGH, 2011),
como constatado nesse trabalho em relação a concentrações letais (Cls) obtidas para
o predador. Porém estudos adicionais são necessários para se avaliar os efeitos sub-letais do óleo de babaçu sobre o predador para que se possam obter informações
importantes sobre a influência do produto botânico sobre o desempenho do predador em campo como agente de controle biológico.

CONCLUSÃO
- O óleo bruto de babaçu apresentou toxicidade ao ácaro praga A. guerreronis,
onde a Cls (99) determinada foi de 1,71ml/cm² e para o predador a Cl que pode matar 99% da população determinada foi de 19,65ml/cm².
- Estudos adicionais são necessários para se determinar os possíveis efeitos
sub-letais do óleo bruto de babaçu pode causar sobre o predador.
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RESUMO
Os plásticos sintéticos, por serem muito resistentes à degradação natural quando descartados no meio ambiente, geram um grave problema ambiental. Por outro
lado, os polímeros biodegradáveis, ou biopolímeros, são materiais de degradação
mais fácil e rápida, se comparados aos produtos sintéticos à base de petróleo. Formados essencialmente de polissacarídeos, como o amido, as moléculas de que são
feitos os biopolímeros podem ser livremente digeridas por microrganismos, como
fungos e bactérias, mas apesar das grandes vantagens do ponto de vista ambiental, o
uso comercial de biopolímeros em embalagens de alimentos é ainda diminuto, com
intensas pesquisas sendo realizadas no intuito de melhorar a resistência desses materiais e na diminuição dos custos de produção, que ainda são relativamente altos.
O objetivo deste trabalho foi desenvolver um filme biodegradável utilizando como
matriz polimérica o amido de mandioca e glicerol como plastificante, incorporando
fibras do caroço do açaí (Euterpe oleracea), visando melhorar algumas das características dos filmes. Para a produção dos filmes utilizou-se a técnica de casting, aplicando 10%, 20% e 30% de fibras e 20% de glicerol em relação à matriz em base seca
solubilizados em 250ml de água destilada. Os filmes foram secos em estufa e levados
a dessecador com atmosfera modificada de NaCl por três dias antes de serem feitos
os testes e análises. O aumento da concentração de fibras de açaí atribuiu aos filmes
maior espessura, opacidade, resistência à tração e PVA; no entanto, conferiu menor
elongação na ruptura dos mesmos.
Palavras-chave: Biodegradabilidade; biopolímeros; fécula; solubilidade; elongação.

INTRODUÇÃO
Atualmente há uma crescente demanda mundial por produtos que sejam produzidos de um modo sustentável e até mesmo que agreguem valor comercial pelo
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apelo da conservação ambiental. De modo que a produção e utilização de polímeros biodegradáveis estão se tornando cada vez mais uma opção viável na indústria,
especialmente no setor de alimentos. E a utilização do amido como matriz na produção de embalagens de alimentos pode-se mostrar viável “pois o mesmo é uma
matéria-prima abundante e disponível em todo o mundo e apresenta muitas possibilidades de modificação química, física ou genética e origina filmes e revestimentos
resistentes” (MALI; GROSSMANN; YAMASHITA, 2010).
Dentre as matrizes para a produção de biofilmes, o amido juntamente de outros biopolímeros como as fibras vegetais tem sido amplamente utilizado devido
principalmente à sua versatilidade e biodegrabilidade (BRITO et al., 2011; ROSA et
al., 2010).
Fibras têm sido utilizadas geralmente como adjunto, visando melhorar algumas características dos filmes biodegradáveis, principalmente mecânicas. As fibras
de açaí têm como vantagem a sua baixa densidade, baixo custo, características renováveis, além de serem completamente biodegradáveis.
O objetivo deste trabalho foi desenvolver e caracterizar um filme biodegradável utilizando a fécula de mandioca (Manihot esculenta Crantz), como matriz, e as
fibras do açaí como adjunto de reforço, estudando suas propriedades físicas, mecânicas e de barreira.

METODOLOGIA
Preparo da solução filmogênica de amido e secagem dos filmes
Como matéria-prima utilizou-se fécula de mandioca (Amafil®), adquirida no
comércio local de São Luís. Como agente plastificante utilizou-se o glicerol (Isofar
P.A). Para o preparo da solução filmogênica (SF) todos os ingredientes foram misturados em béquer de 1L e homogeneizados em agitador mecânico eletrônico (Quimis
Q235-2) à velocidade máxima por meia hora. Após esse período a solução foi aquecida em agitador magnético com aquecimento (Quimis Q261) ainda sob constante agitação por aproximadamente de 15 minutos a 20 minutos até que alcançasse
a temperatura de 75ºC, até gelificação. A solução filmogênica foi cuidadosamente
aplicada na proporção de 40g de solução por placa de vidro de 120mm. A secagem
dos filmes foi feita dentro de estufa de secagem e esterilização (SPlabor modelo SP-100/A) a 40° por 10h.
Extração das Fibras do Açaí
Foi feito um tratamento prévio dos caroços (500g) com uma solução de NaOH
a 10%, secos a temperatura ambiente e depois levados a estufa de secagem e esterilização por 30min, a 105°C. Em seguida triturados num moinho de martelo, modelo
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TE-330 (Tecnal), de onde foi feita uma primeira seleção das fibras através de agitador
eletromagnético (Bertel). As fibras foram então levadas ao moinho de bola TE-350
(Tecnal) por um período total de 30 minutos para a obtenção de partículas ainda
menores, que foram outra vez levadas ao agitador eletromagnético, de onde se selecionoram as que haviam passado na Tamis de malha 120, obtendo-se ao final do
processo 24g de material.
Umidade e solubilidade
Ambas realizadas em triplicata. Amostras dos filmes medindo 4cm2 foram pesadas e levadas a estufa por 24h a uma temperatura de 105°C, onde pesou-se massa
final dos filmes. Para determinar a perda de massa do material por solubilização,
as amostras foram inseridas em um béquer com aproximadamente 50 mL de água
destilada sob agitação magnética a 25°C por 24 horas. Em seguida foram novamente
colocadas em estufa a 105°C por 24 horas para secagem e posterior pesagem para
obtenção da massa final.
Permeabilidade ao vapor de água
A permeabilidade ao vapor de água foi determinada gravimetricamente, baseado no método E95-96 (ASTM, 1995ª). Os filmes foram aplicados em células de
permeação retangulares com AT de 177cm2 (4cm x 7cm x 5,5cm) utilizando-se tampas perfuradas. Os filmes foram colocados entre as tampas e as células de modo que
ao se fechar o recipiente ficasse hermeticamente fechado e a passagem da umidade
ocorresse somente através dos filmes. Aproximadamente 3g de CaCl2 (Alphatec) foram aplicados em cada célula de modo que o fundo fosse completamente preenchido para manter a umidade relativa na microatmosfera em 0%. Cada célula foi
colocada em outro recipiente hermeticamente fechado contendo uma solução supersaturada de NaCl para manter a umidade acima de 75%, onde o vapor transferido
através do filme foi absorvido pelo CaCl2 contido na célula. O aumento da massa
total da célula foi determinado diariamente em uma balança analítica (OHAUS AR2140BR) durante 4 dias, totalizando 8 medições. Para o cálculo da permeabilidade foi
primeiro calculada a relação entre a umidade relativa no local onde foram feitos os
ensaios (75%), a pressão de saturação (3,166) e a área de permeação (A) cada amostra
de filme (38,5cm2) aplicada na célula de PVA vezes 24 horas, obtendo-se o valor da
constante K pela equação 1.

(1)
A PVA foi calculada obtendo-se primeiro o ganho de massa total de cada filme
através de regressão linear entre os pontos de ganho de peso obtido a cada medida
de peso das células e o tempo, no regime constante (Gm), que foi multiplicado pela
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espessura (e) de cada filme, medida em cinco pontos distintos, e depois pelo valor de
K pela equação 2:
PVA = K x Gm x e
(2)
Propriedades mecânicas
As análises foram realizadas com texturômetro TA.XTplus (Stable Micro Systems), onde 10 faixas medindo 13cm x 2,5cm de cada ensaio cortadas com guilhotina
foram colocadas entre duas garras dos probes para que área da amostra submetida
a tensão fosse de 25 cm2. Os resultados dos testes foram analisados com o programa
Exponet V.5,1,1,0 (Stable Micro Systems). A elongação na ruptura e o módulo de elasticidade foram determinados baseando-se no método padrão D882-12 da American
Society for Testing and Materials (ASTM, 2005). Os filmes foram cortados em tiras
com 25 mm de largura e 130 mm de comprimento e fixados no aparelho. O espaço
submetido a tensão foi de 2500 mm2, a distância inicial entre as garras foi de 80 mm
e a velocidade de tração foi de 0,8 mm/s.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Umidade e solubilidade
O teor de umidade do filme controle foi de 22,70%, já o teor de umidade dos
filmes com fibras variou de 12,94% a 16,69%. A solubilidade em água dos filmes com
fibras variou de 10,78% para 10% de fibras a 14,10% para 30% de fibras (Tabela 1).
Tabela 1. Valores de umidade e solubilidade do filme controle e dos três tratamentos com adição de fibras
Ensaio

C
F_10%
F_20%
F_30%

Umidade (%)
22,70 ± 0,423
12,94 ± 0,086
14,78 ± 0,053
16,69 ± 0,007

Solubilidade (%)
18,26 ± 0,334
10,78 ± 0,150
12,53 ± 0,063
14,10 ± 0,114

Porcentagem média mais desvio padrão.

Isotton (2013), ao trabalhar com filmes de amido de milho, testando 20% glicerol e 20 % sorbitol em ensaios diferentes, encontrou valores de 18,0% e 17,1% respectivamente. Já os filmes a base de amido e bagaço de cevada de Machado (2013)
apresentaram valores variando de 21,23% a 32,89% para diferentes tratamentos.
Esperava-se que a solubilidade dos filmes adicionados de fibras mostrasse valores
maiores ou mais aproximados ao obtidos no filme controle, já que a interação da
matéria fibrosa com a matriz polimérica gera uma maior porosidade nos filmes, logo
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maior interação com a água. No entanto, deve-se considerar que as fibras não são
solúveis em água, fato determinante para os resultados obtidos.
Permeabilidade
Os valores de permeabilidade estão apresentados na Tabela 2. Para verificar a
medida de correlação entre as variáveis, utilizou-se análise de regressão e cálculo de
coeficiente de correlação R2 dos dados obtidos, sendo o coeficiente angular da reta
igual ao valor da variação da massa (Dm) em função do tempo (Dt)
O PVA das amostras dos filmes sem adição de fibras (C) apresentou média de
2,55. Nos filmes com fibras, a PVA variou de 3,30 (10% de fibras) a 4,88 (20% de fibras).
De modo geral os valores entre os filmes com fibra não apresentaram diferença significativa, embora na média os filmes com 30% apresentarem um valor menor, de 3,72.
Tabela 2. Taxas de permeação a H2O dos filmes de fécula com adição de fibras em
função do tempo de permeação ao vapor de água.
C
10%
20%
30%

Filme1

R2
0,9863
0,9919
0,9764
0,9954

Dm/Dt
0,0100
0,0152
0,0127
0,0107

PVA
2,55 ± 0,634
4,27 ± 0,581
3,81 ± 0,706
3,72 ± 0,771

Estudando filmes de amido com glicerol e fibras de celulose Moraes (2013)
encontrou valores de 2,00 a 3,37 para filmes com espessura semelhante ao desta pesquisa. Era esperado que os filmes produzidos com amido apresentassem baixos valores de PVA devido ao caráter hidrofílico dos mesmos.
Propriedades Mecânicas
A tabela 6 apresenta os valores de resistência a tração e módulo de Young.
Tabela 3. Resultados dos ensaios mecânicos dos filmes com e sem adição de fibras
de açaí.
Ensaio
C
10%
20%
30%

RT (MPA)
180,2 ± 14,1
371,5 ± 15,0
501,1± 5,58
774,5 ± 17,4

ME (MPA)
4,79 ± 1,3
17,35 ± 2,06
23,67 ± 1,5
38,87 ±1,3

Os filmes adicionados de fibras tiveram um aumento considerável nos valores
de resistência a tração se comparados ao filme controle provando que a adição das
fibras exerceu uma forte influência nas propriedades mecânicas dos filmes. Comportamento semelhante foi observado por Moraes (2013) e no trabalho de Machado
(2013), que incorporou fibras de bagaço de cevada em filmes fécula, que também ob139

servaram aumento linear na resistência a tração em relação à quantidade de fibras.
Por outro, lado a adição de fibras aumentou o módulo de elasticidade dos filmes. O
valor máximo foi observado nos filmes com 30% de fibras. Este comportamento é
concordante com os resultados obtidos por Azeredo et al. (2012) em trabalho com
filmes de alginato-acelora reforçados com fibras de celulose.

CONCLUSÃO
A adição de fibras melhora algumas propriedades mecânicas dos filmes, como
a resistência a tração e módulo de Young. Por outro lado, diminui sua elasticidade e
plasticidade tornando-os mais quebradiços. A baixa elasticidade dos filmes evidencia a necessidade de melhorar a dispersão e homogeneização das fibras na matriz
polimérica. Para futuros trabalhos, estudar um pré-tratamento mais adequado para
as fibras e trabalhar com uma granulometria reduzida e mais homogênea.
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RESUMO
Entre as espécies cultivadas na aquicultura nacional, a tilápia (Oreochromis
niloticus) é, atualmente, a espécie que apresenta maiores índices de produção. O
maior entrave ao seu cultivo é sua alta capacidade de reprodução, trazendo dificuldade em controlar a sua população. No entanto essa problemática pode-se tornar
uma grande ferramenta para impulsionar as indústrias de beneficiamento de pescado que podem utilizar como matéria prima os peixes com peso médio abaixo de
50g. Este trabalho teve por objetivos elaborar um produto a partir de tilápias cultivadas de pequeno porte, adquirida de cultivos realizados no setor de Aquicultura
do IFMA - Campus São Luís Maracanã e realizar a caracterização física, química e
microbiológica do produto elaborado (tilápia em conserva). Os peixes em forma de
tronquinho foram imersos em salmoura 10% de cloreto de sódio na quantidade 2:1
(volume: peixe) por 30 minutos e pré-cozidos em vapor fluente por aproximadamente 15 minutos. Em seguida, os peixes foram dispostos em embalagem de vidro 200
mL e cobertos por um líquido constituído por óleo vegetal, água e vinagre de álcool,
em quantidades iguais, na proporção 1:1 (líquido de cobertura: peixe). As embalagens foram fechadas e autoclavadas a 121º C por 20 minutos. O produto apresentou
a seguinte composição físico-química: umidade 61,3%; cinzas 2,8%; proteína 13,9%;
lipídios 22,0%, cloreto de sódio 0,09% e pH 5 – 5,5. A avaliação microbiológica mostrou que as tilápias em conserva possuem qualidade satisfatória conforme legislação
e compatível com produtos similares, atributos que poderão favorecer sua produção
e comercialização.
Palavras-chave: composição; conservas; peixe; tratamento térmico.
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INTRODUÇÃO
O crescimento contínuo da aquicultura tem aumentado fortemente o consumo de pescado no Brasil, que atualmente encontra-se na média mínima de 12 kg
de pescado por habitante/ano, recomendado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) (BRASIL, 2014). Entre as espécies cultivadas na aquicultura nacional, a tilápia
(Oreochromis niloticus) é, atualmente, a espécie que apresenta maiores índices de
produção devido às suas características genética e reprodutiva, assim como sua rusticidade e potencial mercadológico (MONTEIRO, 2013). Devido a sua fácil adaptação
a vários ambientes, a tilápia alcançou em 2014 uma representatividade de 43,1% da
produção aquícola brasileira. Isso significa que, das 392,5 mil toneladas produzidas
pela piscicultura brasileira, 169,3 mil toneladas foram dessa espécie (BASTOS, 2015;
CAMREY, 2015).
Estudos mostram que o aumento na produção e no consumo de tilápia no
Brasil pode estar ligado a diversos fatores, entre eles: crescimento no consumo de
pescado de forma geral e aumento da disponibilidade e da diversificação de produtos
(CAMREY, 2015). Neste contexto, o processamento torna-se uma peça fundamental
para o desenvolvimento sustentável da sua cadeia produtiva visto que o consumidor
tem buscado alimentos que sejam de rápido preparo e com qualidade nutricional, o
que incentiva a pesquisa para novos produtos (RESENDE, 2010).
Apesar da facilidade de manejo, da existência da técnica da reversão sexual e do
alto potencial de produção e industrialização da tilápia, frequentemente o tilapicultor
se depara com a dificuldade do controle reprodutivo da espécie, pois o maior entrave
na produção desse tipo de peixe ainda é sua alta capacidade de reprodução, que tem
início prematuramente (em animais de 30 a 40 gramas), o que pode conduzir à ocorrência da indesejada superpopulação dos viveiros. Uma alternativa para minimizar
esse entrave sem grandes custos para o tilapicultor é o beneficiamento do pescado.
Existem várias técnicas de beneficiamento do pescado e uma delas é a utilização do pescado em conservas. A portaria Nº 63, de 13 de novembro de 2002, define
conserva de peixes como: “O produto elaborado a partir de matéria-prima fresca ou
congelado, descabeçado, eviscerado (com exceção de gônadas e rins) e sem nadadeira caudal, acrescido de meio de cobertura, acondicionado em um recipiente hermeticamente fechado, e que tenha sido submetido a um tratamento térmico que
garanta sua esterilidade comercial” (BRASIL, 2002).
O presente trabalho objetivou avaliar a qualidade apresentada por um produto elaborado a partir de tilápias de pequeno porte, adquirida de cultivos realizados
no setor de Aquicultura do IFMA - Campus São Luís Maracanã através de análises
física, química e microbiológica.
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METODOLOGIA
Elaboração do produto
Aquisição da matéria prima
Para o desenvolvimento do trabalho, foi utilizada a espécie tilápia do Nilo
(Oreochromis niloticus), com peso médio entre 30 e 50 g, adquiridas de tanques de
cultivo do setor de aquicultura do Campus São Luís Maracanã. Os peixes foram capturados com o auxílio de uma tarrafa e submetidos ao abate humanizado, sendo
imediatamente conduzida ao choque térmico, morte por hipotermia, em solução de
água e gelo na proporção 1:1. Após o abate, evisceração e corte na forma de tronquinho, os peixes passaram por duas lavagens: uma em água corrente e outra em água
clorada com 5 ppm de cloro.
Preparação do Produto (Processamento de Sardinagem)
Os peixes na forma de tronquinho foram imersos em salmoura preparada com
10% de sal de cozinha na quantidade 2:1 v/p (volume/peixe), permanecendo nessa
condição 30 minutos, para posteriormente sofrer processamento térmico. Em seguida, foram levados a pré-cozimento em vapor fluente por aproximadamente 15
minutos e dispostos manualmente em embalagem de vidro de 200 mL e cobertos
por um líquido de cobertura constituído por: óleo vegetal, água e vinagre de álcool,
em quantidades iguais, na proporção 1:1 v/p (líquido de cobertura/ peixe). As embalagens foram fechadas hermeticamente e submetidas ao tratamento térmico de 20
minutos em autoclave a 121°C.
Caracterização física, química e microbiológica do produto elaborado
A determinação da composição centesimal (umidade, proteína, lipídeos, cinzas), pH, cloretos do produto elaborado foi efetuada de acordo com Instituto Adolfo
Lutz, 1985. As análises físico-químicas foram realizadas em triplicata no Laboratório
de Química do Campus São Luís Maracanã.
As análises microbiológicas realizadas para a conserva de tilápia: Escherichia
coli, coliformes a 45°C, contagem total, Staphylococos e Salmonella foram realizadas
no Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, do Departamento de Tecnologia Química, Programa de Controle de Qualidade de Alimentos e Água da Universidade Federal
do Maranhão seguindo os métodos descritos pela portaria Nº 62, de 26 de agosto de
2003 (BRASIL, 2003).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi avaliado um produto em conserva (sardinagem), aproveitando tilápia do
Nilo (Oreochromis niloticus), com peso médio entre 30 e 50 g. Os tratamentos térmi145

cos e os tempos de 15 minutos (pré-cozimento) e 20 minutos (autoclave) mostraram-se eficientes para o cozimento da carne do peixe, melhoramento da textura e
amaciamento das espinhas. Segundo Pizato et al. (2012), o pré-cozimento além de
melhorar a textura, também tem como objetivo, cozinhar as espinhas e facilitar o
consumo, assim como evitar possíveis acidentes.
Na Tabela 1 são apresentados os valores encontrados para a composição centesimal (umidade, proteína, lipídeos, cinzas), pH, cloretos nas avaliações físico-química do produto (tilápia em conserva). O resultado das análises físico-químicas
mostraram que os teores de umidade e cinzas estão dentro da média esperada para
pescado de água doce. A porcentagem de proteínas foi superior ao valor encontrado
em Pizato et al. (2012), mas inferior ao valor da carne in natura da tilápia (16%). O
teor de lipídios encontrado foi superior ao do peixe in natura o que pode ser explicado pela presença de óleo vegetal na composição do produto. Leonhardt et al.
(2006), avaliando características de rendimento e composição do filé de Tilápia do
Nilo, linhagem tailandesa, encontraram teores de proteína bruta de 18,48%, lipídios
de 2,96% e cinzas de 1,41%. O valor de cloreto de sódio foi baixo, provavelmente por
não ter sido adicionado sal na formulação do produto. O pH encontrado nas conservas foi ácido devido à presença do ácido acético em sua composição.
Tabela 1. Composição centesimal, pH e cloretos da tilápia em conserva.
Composição
Percentual (%)

Umidade
61,3

Proteína
13,9

Lipídeos
22,0

Cinzas
2,8

NaCl
0,09

pH
5 – 5,5

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados obtidos nas análises microbiológicas para a tilápia in natura e em conserva. Os grupos de microrganismos foram
analisados levando-se em consideração os padrões microbiológicos para pescado in
natura e produtos à base de pescado pré-cozido ou empanado, constantes na Resolução - RDC nº 12, de 12 de janeiro de 2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2001).
Tabela 2. Resultados das análises microbiológicas da Tilápia in natura e processada
na forma de conserva.
Análise

Tilápia
Limites
In natura Em conserva Max.***
Coliformes Totais (UFC/g)
< 3.0
< 3.0
Coliformes a 45°C (NMP* / g)
< 3.0
< 3.0
103
Staphylococcus coagulase positiva (UFC**/g)
< 20
< 20
103
Salmonella (em 25g)
Ausência
Ausência
Ausência
*NMP: Número Mais Provável

** UFC: Unidade Formadoras de Colônias
***Resolução RDC nº 12, (BRASIL, 2001)
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As contagens dos microrganismos obtidas no peixe in natura e em conserva permaneceram inferiores ao estabelecido na legislação brasileira, não havendo
a presença de E. coli e Salmonella. A legislação não indica números para coliformes
totais. Nesta pesquisa, os valores encontrados para este grupo foram inferiores a 105.
Os resultados encontrados comprovam a qualidade da matéria prima utilizada e do
produto elaborado.

CONCLUSÕES
As conservas apresentaram características físicas e químicas compatíveis com
produtos similares, atributos que poderão favorecer sua produção e comercialização.
Quanto à composição centesimal, o produto (peixe em conserva) apresentou baixo
teor proteico em comparação ao seu teor no peixe in natura devido à sensibilidade
das proteínas ao tratamento térmico. Contudo, o processo de sardinagem a partir
da tilápia juvenil apresenta-se como uma alternativa econômica para resolução do
entrave da superpopulação nos cultivos.
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RESUMO
Jambo (Syzygium malaccensis, (L.)), fruto de ciclo curto, suas perdas ocorrem
em períodos de safra, em virtude da alta produtividade, do curto período e da reduzida vida útil do fruto in natura. O objetivo principal deste estudo foi determinar a caracterização física e química do fruto do jambo vermelho (Syzygium malaccensis, (L.))
do Campus São Luís Maracanã. Os frutos foram colhidos manualmente no estádio
considerado maduro, com a coloração da casca vermelha intensa. Foram realizados
os processos de higienização, acondicionamento em embalagens de PVC e armazenamento em congelamento no Laboratório de Processamento de Frutas e Hortaliças.
As análises físico-químicas e químicas foram feitas no Laboratório de Química do
Campus São Luís Maracanã. No aspecto físico apresentaram medidas aproximadas
às bibliografias de referência, embora apresentando maior valor médio em massa de
fruto. Os demais resultados foram 82,35% de umidade; Cinzas de 0,3%; ºBrix e pH,
respectivamente, 4,0 e 3,16 e ATT, 0,10. Esses resultados foram comparados às bibliografias consultadas e foi verificado compatibilidade entre os dados, embora com uma
tendência a teores de acidez total titulável, pH e ºBrix, menores, quando comparados
às referências citadas na Tabela 02. Resultados esses que podem decorrer da possibilidade de os frutos terem tido variação no grau de amadurecimento, diferenças em
relação às variedades dos frutos analisados, dentre outros fatores ambientais.
Palavras–chave: Jambo vermelho. Caracterização física. Composição química. Maturação.

INTRODUÇÃO
Jambo (Syzygium malaccensis, (L.)) é uma fruta originária da Malásia, país que
se localiza no sudeste da Ásia. No Brasil, é encontrado nos estados das Regiões Norte,
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Nordeste e nas regiões quentes do Sudeste. A planta pode atingir de 12 m a 15 m de
altura. Tem casca fina e polpa branca, suculenta, crocante, comestível e levemente
adocicada, dotado de uma única semente. Fruto de ciclo curto, suas perdas ocorrem
em períodos de safra, em virtude da alta produtividade, do curto período e da reduzida vida útil do fruto in natura (ARAÚJO e ANDRADE, 2009).
O jambo vermelho possui forma de pera, é vermelho quando maduro, com
aproximadamente 7 cm de comprimento, contém pró-vitamina A, vitaminas B1 e
B12, além de cálcio, ferro e fósforo (COSTA et al., 2006).
A maior parte dos frutos de jambo vermelho produzidos no Campus São Luís
Maracanã não passa do seu estádio de maturação devido a práticas bastante corriqueiras, aqui caracterizadas como “derruba” ou ato de derrubar o fruto atirando
pedra e/outros artefatos. Como essas práticas ainda são significativamente presentes a cada ciclo do jambo vermelho, surgiu o interesse de se avaliar a composição do
fruto, considerando que o jambo vermelho apresenta ciclo produtivo curto e a sua
disponibilidade no Campus se dá por frutos que ainda não completaram seu pleno
amadurecimento na maioria das vezes, atingem apenas a fase de maturação. Visto
que, segundo CHITARRA (2005), o fator mais importante na qualidade das frutas é o
grau de maturação das mesmas e o momento da colheita, convém distinguir entre o
estado que permite uma qualidade ótima comestível e a plena maturação biológica.
Uma característica marcante dos alimentos é que sua composição tem uma
variação muito grande. Quando se trata de frutas, uma mesma variedade pode ter
composições diferentes, ou a composição pode variar mesmo após a colheita, conforme destaca Cecchi (2003). Em relação a frutas e hortaliças, estão mais sujeitas a
essas modificações pós-colheita devido ao alto teor de umidade, do que quando se
compara aos grãos, por exemplo. Nessa perspectiva, o objetivo principal deste estudo foi determinar a caracterização física, química, físico-química do fruto jambo
vermelho (Syzygium malaccensis, (L.)) do Campus São Luís Maracanã.

MATERIAL E MÉTODOS
Os frutos foram colhidos manualmente no estádio considerado maduro, com
a coloração da casca vermelho intenso. Foram selecionados, lavados em água corrente, sanitizados com água clorada (200 mg L-1 de cloro) por 15 minutos, enxaguados e, posteriormente acondicionados em embalagens de PVC e armazenados sob
congelamento no Laboratório de Processamento de Frutas e Hortaliças do Campus.
Quanto às análises físico-químicas e químicas, estas aconteceram no Laboratório de
Química do Campus. Foi utilizada polpa de jambo vermelho congelada e triturada
em liquidificador doméstico, realizada em triplicata, constituída pelas análises de:
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Umidade (%) - Determinada em estufa a vácuo SP Labor 105 ºC, segundo téc-

nica do Instituto Adolfo Lutz (2008). Os valores foram expressos em %; Sólidos Solú-

veis Totais (SST) - Determinado por meio de refratômetro portátil. Os valores foram

expressos em graus Brix (ºBrix) a 20 ºC; Resíduo Mineral Fixo - O teor de cinzas foi
determinado pelo método gravimétrico, que consiste na incineração do material em

mufla 550 ºC; Potencial hidrogeniônico (pH) - Determinado em pHmetro Quimis,

após calibração do potenciômetro com solução padrão de pH 4,0 e 7,0 à temperatura ambiente. Segundo técnica do Instituto Adolfo Lutz (2008); Acidez total titulável

(ATT) - Determinada por titulação com hidróxido de sódio 0,1M, segundo técnica
recomendada pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). Os valores foram expressos em ácido
cítrico (100g -1) de polpa de jambo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As características físico-químicas do fruto exercem um papel fundamental

no comportamento reológico das polpas e sucos de frutas, visto que este comporta-

mento é resultado das interações químicas ocorridas entre os elementos presentes
no produto (SANTOS, 2013).

Tabela 01. Avaliação de parâmetros físicos, em valores médios, da polpa de jambo
vermelho IFMA – Maracanã, 2015.

AUTORES

COMPR.(cm)

DIÂMETRO (cm)

PESO (g)

PEREIRA (2015)

5,19

4,95

65,18

AUGUSTA et al.,(2011)

5,44

4,4

39,16

NUNES(2015)

5,89

4,81

60,86

Fonte: Própria, resultados de análises.

Analisando as características do fruto quanto às suas medidas angulares e

transversais, percebe-se que os resultados encontrados estão coerentes com os re-

sultados dos autores supracitados. Entretanto, no que se refere à massa do fruto jambo vermelho, observa-se que a média de peso 68, 18g foi significativamente maior

que os demais resultados, (39, 16g) e (60, 86g), respectivamente. O que, novamente,

levanta-se a possibilidade de que esses frutos quando comparados aos autores de
referência, leva-se em consideração a disposição geográfica dos mesmos. Isso por si
só poderia demonstrar algumas mudanças nas características dos frutos.
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Tabela 02. Avaliação de parâmetros físico-químicos e químicos da polpa de jambo
vermelho (valor em 100g de polpa). IFMA – Maracanã, 2015.
PARÂMETROS
Umidade(%)
Cinzas
Ac. Total. Titulável(ATT)
pH
ºBrix

AUTORES
PEREIRA (2015) *AUGUSTA (2011) CARDOSO (1994)
82,35
0,3
0,10
3,16
4,0

84,57
3,71
-

87
0,13
0,56
3,38
6,5

Fonte: Própria, resultados de análises. *Resultados referentes a casca de jambo.

Conforme pode-se observar, a polpa do jambo caracterizou-se por apresentar alto teor de umidade de 82,35%, perfil bastante característico dos frutos polposos e suculentos, demonstrando teor de umidade compatíveis quando comparados
aos resultados de Cardoso (1994); Augusta (2011), bem como LAGO; GOMES; SILVA
(2006) com 87,75% de água em jambolão, embora o resultado encontrado apresenta
menor teor de umidade. Supostamente esse dado pode estar associado ao nível de
maturação dos frutos ou ainda à variedade dos mesmos.
Os resultados obtidos nas análises químicas da polpa são apresentados na Tabela 01. O percentual de Resíduo Mineral Fixo (Cinzas) encontrado de 0,3% é inferior
ao valor encontrado por Augusta (2011), 0,13%.
Comparando os resultados encontrados de ATT 0,10 (g/100g-1), ºBrix 4,0 e pH
3,16 com os resultados de Santos (2013), Sólidos Solúveis (ºBrix) 7,80, ATT 0,68 e pH
3,60, observa-se coerência nos dados. Porém observa-se também uma diminuição
desses valores quando se tomam esses dados para frutos maduros. Com base nisso,
deduz-se que, possivelmente, os frutos analisados nesse experimento apresentaram
diferenças por fenômenos climáticos, ou relacionados a variedades de frutos, ou ainda referente ao seu pós–colheita, quando estes podem não terem atingido, de fato, o
seu completo amadurecimento. Visto que, segundo Matos (2007), o teor de sólidos
solúveis tende a aumentar com o grau de maturação do fruto, pois, com o amadurecimento, o amido é hidrolisado e os açúcares complexos vão se transformando em
açúcares simples, consequentemente, diminuem a acidez do fruto.

CONCLUSÕES
A caracterização da amostra de polpa de jambo vermelho apresentou resultados bastante aproximados com os consultados em literaturas, sugerindo viabilidade
tecnológica, porém, será necessário maior controle na pós-colheita do fruto de jambo vermelho.
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RESUMO
A aquicultura tem participado cada vez mais da produção pesqueira mundial,
principalmente devido à redução dos estoques naturais e ao aumento da demanda
por alimentos mais saudáveis. Uma alternativa viável para a aquicultura da região
Nordeste é o aproveitamento dos resíduos da indústria de beneficiamento de pescado
na elaboração da silagem, forma mais econômica de aproveitamento desta atividade,
podendo ser obtida de maneira artesanal nas áreas de abrangências das indústrias. O
produto desta pesquisa foi obtido através da autólise biológica da proteína do pescado numa forma pastosa quase líquida, silagem biológica, realizada através da inoculação de iogurte (5%) e sacarose (10%) nos resíduos de Tilápia do Nilo (Oreochromis
niloticus), e após o processo de fermentação de cinco dias a temperatura ambiente média de 28ºC. Em seguida, a silagem foi cosseca adicionando farelo de arroz na
proporção 1:1 (silagem: farelo), a secagem realizada natural à sombra. A composição
centesimal da silagem in natura 67,60 ± 0,9% de umidade, 13,33 ±0,17 de proteínas,
5,10 ± 0,17% de lipídios, 6,60 ±1,93% cinzas e 7,37% de carboidratos, após a secagem
apresentou valores de umidade 12,80 ±0,51%, proteína 21,54 ±0,21%, lipídeos 14,20
±1,59%, cinzas 9,05 ±2,05% e 42,41 %, de carboidratos. Com relação à estabilidade no
final do período de 60 dias de estocagem da silagem cosseca, apresentaram para as
análises de pH, NBVT valores de 5,62 ±0,01 e 14,52 ±0,51 mgN/100g respectivamente.
Conforme os resultados das análises realizadas, a silagem cosseca pode ser ofertada
na forma de rações, destinadas aos peixes em cultivo devido ao seu valor nutricional.
Palavras-chave: resíduos; beneficiamento de pescado; fermentação.

INTRODUÇÃO
Na atividade de piscicultura continental, a tilápia (Oreochromis niloticus) é
a espécie mais cultivada e de maior interesse no mercado mundial, por apresentar
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rápido crescimento e devido à ausência de espinhas no filé, além de sua carne ser de
excelente sabor (SILVA, 1999).
Os resíduos da industrialização do pescado representam um sério problema
para a planta industrial, por serem poluentes e de difícil descarte (SANTOS et al.,
2011; MAIA et al., 2013). Uma alternativa bastante viável para o aproveitamento de
resíduos do processamento de pescado é a elaboração de silagem, forma bastante
econômica de aplicação destes resíduos (MAIA et al., 2013).
Segundo Oetterer (2002), a silagem possui alto valor nutricional e biológico para
a alimentação animal, conservando a qualidade proteica do produto, particularmente
de aminoácidos como a lisina, metionina e cistina. O valor nutricional da silagem está
na digestibilidade proteica desta que deve ser preservada, evitando-se estocagem prolongada. O grau de hidrólise deve ser utilizado como um critério da qualidade, pois se
ocorrer autólise e consequente rancificação, o produto fica prejudicado.
Transformar os materiais descartáveis e poluentes em co-produtos com valor
agregado é a base para o desenvolvimento sustentável do mundo moderno, portanto, a proposta desta pesquisa foi avaliar a estabilidade da silagem biológica elaborada a partir de resíduos do processamento da Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus),
através da caracterização da silagem úmida e cosseca quanto a seu valor nutricional.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido no Laboratório de Tecnologia de Pescado e de
Química do Instituto Federal do Maranhão (IFMA), Campus São Luís Maracanã.
Matéria prima: Para a produção da silagem biológica foram utilizados 650g
de resíduos provenientes do processo de sardinagem de Tilápia (Oreochromis niloticus) e como inoculante foram utilizados iogurte natural (5%) (bactéria Lactobacillus
plantarum) e sacarose (10%).
Preparação da Silagem Biológica
A metodologia foi realizada segundo Machado (2010), com adaptação: uso de
sacarose no lugar de melaço (Figura 1).
•

Matéria prima – Os resíduos (vísceras, cabeças, escamas, nadadeiras,
guelras etc.) foram adquiridos do processo de sardinagem de Tilápia (peso
médio 20 - 50g);

•

Cocção dos resíduos – Submetidos ao cozimento à temperatura de 100ºC
por 20 minutos;
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•

Moagem dos resíduos – Após a cocção, mantidos à temperatura ambiente,
drenados e triturados em moedor com furos de 4 mm (CAF 32 SM inox,
Rio Claro-SP);

•

Fermentação – Na biomassa de resíduos adicionou-se 10% sacarose, e iogurte
natural 5%, e mantida em recipiente plástico tampado e foi agitada para uma
melhor incorporação do inoculante e mantida em temperatura ambiente.

Figura 1. Fluxograma de elaboração da silagem biológica in natura e cossecagem
da biomassa resíduos de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus).

Monitoramento da biomassa de liquefação através da mensuração do pH
Diariamente, a biomassa foi agitada e a leitura efetuada através do medidor de
pH de bolso (KASVI, Curitiba, PR) os valores foram coletado até a completa liquefação dos resíduos e estabilização do valor de pH.
Realização do processo de cossecagem de silagem biológica obtida de resíduos de
Tilápia (Oreochromis niloticus)
Para contribuir com a secagem da silagem, a redução da umidade foi efetuada
através da inclusão de farelo de arroz na proporção de 1:1 e posterior exposição ao
sol até sua completa secagem, que ocorreu no quinto dia.
Caracterização da Silagem in natura e silagem cosseca quanto a sua composição
centesimal
Todas as análises físicas e químicas da silagem foram realizadas em triplicata,
no laboratório de química do IFMA Campus São Luis Maracanã. A Composição centesimal (umidade, proteína bruta, lipídeos e cinzas) foi realizada de acordo com metodologia do (IAL, 1985). A análise de umidade foi realizada pelo método gravimétrico em estufa a 105ºC. Para proteínas foi empregado o método Kjeldahl. Para lipídios
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a análise foi realizada no extrator de Soxhlet, utilizou-se hexano para a extração. A
análise de cinzas foi realizada em forno mufla a 550ºC. A determinação de carboidratos foi aferida por diferença [(100 – (proteína + umidade + lipídios + cinzas)].
Avaliação de estabilidade físico-química
A avaliação da estabilidade foi realizada durante o armazenamento da silagem
cosseca e embalada, nos intervalos de tempo 0 (zero) e 60 dias, para pH (IAL, 1985),
as Bases Voláteis Totais (BVT) de acordo com Malle e Poumeyrol (1998).
Análises Estatísticas
Os resultados experimentais submetidas a ANOVA e as médias analisadas pelo
teste de Tukey à 5% de significância, pelo software XLSTAT (Addinsoff, New York, USA).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pelo exame visual das silagens, observou-se que a liquefação da massa homogênea iniciou-se no 2° dia e aumentou, gradativamente, até o final do experimento,
resultando num produto com característica líquido-pastosa, corroborando ao observado por BORGHESI et al. (2013).
Conforme os valores apresentados na Tabela 1, pode-se notar que o processo
de fermentação estabilizou-se no quarto dia, quando o valor do pH foi de 4,43 ± 0,04.
Tabela 1. Monitoramento diário de pH e temperatura da silagem obtida de resíduos
proveniente do processo de sardinagem de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus).
Tempo (dias)
1
2
3
4
5

Valor de pH
6, 54 ±0,2
5,58 ±0,1
5,52 ±0,2
4,43 ±0,2
4,43 ±0,1

Temp. °C
28 ±1,0
28 ±0,8
30 ±0,8
29 ±1,0
29 ±1,0

Segundo Maia e Oliveira (2013), níveis de pH muito baixo ou muito altos reduzem ou até inibem a atividade microbiana. Nesta pesquisa os valores de pH ficaram
muito próximo ao ideal. Machado (2010), sugere que à temperatura ideal de 40ºC
por 48 horas o pH atinge valores de 4,0. A temperatura média alcançada neste experimento variou de 27 a 30 °C, o que pode ter influenciado no aumento de tempo do
processo, cinco dias para finalizar a fermentação.
De acordo com os resultados da composição centesimal in natura (Tabela
2), Machado (2010) observou em diferentes silagens (ácida, biológica e enzimática)
composição centesimal variante: Umidade (60 a 64%), Proteína (16 a 19%), Gordura
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total (9 a 13%), Carboidratos (3 a 4%) e Cinzas (6 a 7%). Os valores de carboidratos
do experimento foram superiores aos encontrados pelo autor citado, possivelmente
pelo uso do açúcar comercial no processo de fermentação.
O produto final (silagem biológica) cosseco foi embalado em sacos de polietileno devidamente fechados e mantidos em temperatura ambiente no depósito do laboratório de processamento de pescado por um período de 60 dias. Portanto, após a cossecagem com farelo de arroz, o produto apresentou os resultados expostos na Tabela 2.
Observou-se, após o processo de cossecagem com farelo de arroz, que o teor de umidade da silagem sofreu uma diminuição brusca, sendo bastante favorável por concentrar
e, consequentemente elevar, os teores de proteína, gordura, cinzas e carboidratos.
Tabela 2. Composição centesimal da silagem biológica líquida (in natura) e cosseca
de resíduos de Tilápia do Nilo
SILAGEM
LÍQUIDA

Lipídios (%)
5,10 ± 0,17

Umidade (%)
67,60 ± 0,9

Cinzas (%)
6,60 ±1,93

Proteína(%)
13,33 ±0,17

Carboidratos(%)
7,37

CO-SECA

14,20 ±1,59

12,80 ±0,51

9,05 ±2,05

21,54 ±0,21

42,41

Aos 60 dias de estocagem sob temperatura ambiente, não houve diferenças
significativas nos valores de pH que variaram de 5,62 a 5,64 (Tabela 3).
Tabela 3. Valores de pH e BVT da silagem cosseca com farelo de arroz durante estocagem
Estocagem (dias)
0 (Inicial)
60

pH
5,62 ± 0,01a
5,64 ± 0,01a

Análises

BVT (mg N/100g)
7,62 ± 0,2a
14,52 ± 0,51b

Amostras na mesma coluna com letras iguais não apresentam diferença significativa entre si (p>0,05).

ab

Em relação às bases voláteis totais, observa-se que no decorrer do tempo de
estocagem (Tabela 3), houve aumento significativo da produção de BVT sendo, portanto, um indicativo de maior degradação de aminoácidos e proteínas por enzimas
microbianas, permitindo o avanço da deterioração significativa do produto afetando
os parâmetros de qualidade da silagem. Embora o valor das BVT tenha aumentado,
ainda se manteve dentro dos limites normais se comparado com os 140 mg N / l00 g
assinalados como limite máximo para silagem de peixe (OLIVEIRA et al., 2013).

CONCLUSÕES
A silagem obtida de resíduo de pescado e elaborada por método biológico
mostrou ser um produto alternativo de qualidade e concentração proteica satisfatória para utilização como ingrediente na alimentação animal. O método biológico de
processamento de silagem é de fácil técnica e de baixo custo, principalmente quan159

do utiliza, como veículo de fermentação, o fermento biológico formulado a partir de
restos vegetais.
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RESUMO
O aumento da geração dos resíduos sólidos é um problema ambiental e social
que se tornou evidente em nosso dia a dia. As diversas atividades humanas geram
rejeitos conhecidos como resíduos sólidos. O gerenciamento inadequado de tais resíduos pode resultar em riscos indesejáveis às comunidades, evidenciando que as
maiores preocupações estão voltadas para as repercussões que podem ter sobre a
saúde humana e sobre o meio ambiente (solo, água, ar e paisagens). Resíduos Sólidos
Agrícolas são resíduos derivados das atividades agrícolas e de pecuária. Incluem embalagens de fertilizantes e de defensivos agrícolas, rações, restos de colheita etc. As
embalagens de agroquímicos, no geral altamente tóxicos, são alvo de legislação específica quanto aos cuidados na sua destinação final. O presente trabalho visou fazer
um estudo de levantamento e caracterização dos diversos Resíduos Sólidos Agrícolas
(RSA) gerados nas UEPS do IFMA Campus São Luís Maracanã – MA. Foi constatado
que há uma quantidade pequena de resíduos gerados nas diversas UEPS do Campus,
destacando-se as embalagens plásticas provenientes de inseticida, herbicida e sacos
de ração, ampolas, agulhas e vidros de medicamentos para os animais, que segundo
a NBR 10.004/04 são caracterizados como inertes e não inertes. A política de destinação para todos os setores é baseada em entrega a coleta pública feita semanalmente,
sendo tarefa rotineira o acondicionamento correto dos RSA por cada setor.
Palavras–chave: unidades de produção; agrotóxico; herbicidas; descarte.

INTRODUÇÃO
Uma grande diversidade de compostos químicos é utilizada na agricultura
com o objetivo de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos.
Os primeiros compostos utilizados como agrotóxicos eram substâncias tóxicas de
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origem natural, tais como o piretro e a nicotina, além de espécies inorgânicas contendo mercúrio, enxofre ou cobre. Os agrotóxicos geralmente são tóxicos e causam
problemas de poluição ambiental e de saúde (CALDAS, 2011).
Os Resíduos Sólidos Agrícolas (RSA) são aqueles gerados pelas atividades
agropecuárias (cultivos, criações de animais, beneficiamento, processamento etc.).
Podem ser compostos por embalagens de defensivos agrícolas, restos orgânicos (palhas, cascas, estrume, animais mortos, bagaços etc.), produtos veterinários e etc.
As embalagens vazias de agrotóxicos são com certas frequências colocadas
em locais impróprios, por isso, tornam-se perigosas para o homem, os animais e o
meio ambiente (solo, ar e água), quando descartadas incorretamente. Elas são fontes
de contaminação de nascentes, córregos, rios e mananciais de água que abastecem
tanto propriedades rurais, quanto as cidades. Além disso, algumas pessoas reutilizam embalagens para armazenar alimentos e ração de animais (INPEV, 2006).
Uma parcela considerável do total aplicado para fins agrícolas atinge rios, lagos, aquíferos e oceanos por meio do transporte por correntes atmosféricas, eliminação incorreta de restos de formulações, limpeza de acessórios e recipientes empregados na aplicação desses produtos e também pelo carreamento do material aplicado
no solo pela ação erosiva da chuva (CALDAS,2011).
Diante dessa panorâmica faz-se necessário um estudo de levantamento quantitativo, caracterização sobre os tipos resíduos sólidos agrícolas que são gerados nos
diversos setores de produção (bovinocultura, fruticultura, agricultura, fábrica de ração, caprinocultura) do IFMA São Luís Maracanã e sua destinação final, pois se entende que a presente Instituição de Ensino gera esses resíduos e deve ter uma preocupação com sua destinação final, bem como, a preocupação com o meio ambiente
e é responsável na formação de profissionais que irão atuar nessa área.

MATERIAL E MÉTODOS
Levantamento e caracterização dos tipos de resíduos sólidos agrícolas
Para o levantamento dos tipos de Resíduos Sólidos Agrícolas (RSA), foi realizada pesquisa de observação direta, in locu, onde foram percorridos todos os setores
(bovinocultura, fruticultura, agricultura, fábrica de ração, caprinocultura e aquicultura) e levantados e anotados todos os tipos de resíduos gerados em cada setor. O levantamento foi feito semanalmente por um período de 10 meses. Os resíduos foram
caracterizados tomando como base a NBR 10004/04 e o Manual de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos (2006). Os Resíduos Sólidos (RS) foram divididos em: embalagens de agrotóxico, fertilizantes, insumos farmacêuticos veterinários, de ração.
Quantificação dos tipos de resíduos sólidos agrícolas
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A quantificação dos tipos de resíduos foi realizada com levantamento de informações em cada setor de tudo que é comprado mensalmente de produtos que possam
gerar RSA (agrotóxico, fertilizantes, insumos farmacêuticos veterinários, de ração) e
em seguida comparando com tudo o que foi consumido em cada semana. Os produtos
foram quantificados em unidades e separados de acordo com cada tipo de uso.
Classificação dos tipos de resíduos sólidos agrícolas
Após o levantamento de campo, foi possível classificar cada tipo de RSA de
acordo com cada tipo de uso. Para tanto foi utilizada a NBR: 10004/04 Resíduos sólidos – Classificação. Foi feito um estudo comparativo entre o que foi obtido de dados
de campo e onde cada tipo de resíduo se classifica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O IFMA Campus São Luís Maracanã dispõe das seguintes unidades experimentais de produção: Ovinocaprinocultura, Bovinocultura, Culturas Anuais, Olericultura, Suinocultura, Fruticultura, Fábrica de Ração e Aquicultura, portanto, há
demandas diferenciadas de produtos que geram resíduos diferentes. Observou-se,
também, que cada setor possui uma quantidade especifica de Resíduos Sólidos Agrícolas (RSA) gerados.
Em Ovinocaprinocultura gera os seguintes resíduos, a saber: ampolas de vidro
derivadas dos medicamentos, sacos plásticos para armazenamento de ração e adubo
orgânico, luvas de látex, associada também a utilização de pomadas para tratamentos de eventuais feridas nos animais ou mesmo necessidades de efetuar pequenas
cirurgias, agulhas, seringas, embalagens de pesticidas e herbicidas (Quadro 01).
O setor de Bovinocultura gera RSA provenientes de sacos plásticos de embalagens de ração, assim como seringas e agulhas (aplicação de medicamentos) e luvas
de látex. Já no setor de suinocultura encontraram-se ampolas, seringas, agulhas; embalagens de sacos plásticos de ração e luvas de látex. (Quadro 01).
Quadro 01. Representação dos tipos de RSA X Setores. IFMA - Campus São Luís
Maracanã. IFMA, 2016.

Na aquicultura o único RSA gerado foram embalagens plásticas de ração.
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Os setores de agricultura (Olericultura, Fruticultura, Culturas Anuais) geram basicamente sacos plásticos de adubos, embalagens plásticas de pesticidas e herbicidas.
Na fábrica de ração a geração de RSA se baseia apenas em sacos plásticos destinados a enviar produtos aos determinados setores.
O resíduo de plástico foi o que teve o maior percentual nos setores zootécnicos do Campus, o que correspondeu no setor de bovinocultura a cerca de 90%, seguido do ovinocaprinocultura com 85% e suinocultura 76% desse resíduo (Gráfico 01).
Gráfico 1. Representação quantitativa percentual dos tipos de resíduos gerados nos Setores do Campus. IFMA - Campus São Luís Maracanã. IFMA, 2016.
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Nos setores de agricultura do Campus, a produção de resíduos corresponde a
100% do tipo plástico, proveniente de sacos de adubo e embalagens de herbicidas e
inseticidas, conforme Gráfico 1. Levando- se em consideração que a maior geração
advém de sacos de adubo, correspondendo a 92% da totalidade, pois se tenta ao máximo minimizar o uso de agrotóxicos.
Na fábrica de ração observou-se que 100% dos resíduos são de embalagens
plásticas referentes a sacos de ração, adubos e sal, que posteriormente serão entregues aos seus devidos setores.
Para classificação dos resíduos em geral produzidos pelos diversos setores, teve-se como base a definição estabelecida pela ABNT 10.004/04 para classificação.
Observou-se a predominância de resíduos classificados como inertes (Quadro
2), segundo ABNT 10.004/04, que são os plásticos e o vidro. Embalagens plásticas de
agrotóxicos (herbicidas e inseticidas).
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Quadro 2. Tipos de RSA gerados nos setores agropecuários x classificação. IFMA Campus São Luís Maracanã. IFMA, 2016.

A destinação dos resíduos sólidos gerados pelo IFMA Campus São Luís Maracanã, é feita por coleta semanal, efetuada pelo sistema de limpeza público da cidade,
onde todos os RSA são acondicionados dentro do que rege a ABNT NBR 12235/87
para armazenamento de resíduos perigosos, NBR 11174/90, para Armazenamento
de resíduos classes II - não inertes e III – inertes.

CONCLUSÕES
Há uma quantidade pequena de resíduos gerados nos setores agropecuários
do IFMA campus São Luís Maracanã – MA, sendo sua grande maioria composta por
plásticos provenientes de sacos de ração, adubos e embalagens de herbicidas e inseticidas, sendo caracterizados como não inertes. Em ovinocaprinocultura é preciso
rever os princípios de armazenamento e destinação de resíduos inertes e não inertes,
em especial, os infectantes. Em bovinocultura e suinocultura se tem uma boa política de armazenamento de resíduos perfurocortantes, baseada em caixa coletora,
onde se espera somente o responsável pela coleta, o veterinário do Campus, para dar
o destino correto aos resíduos. Não há uma grande geração de resíduos por parte dos
setores de agricultura e sua política de acondicionamento de resíduos classificados
como perigosos, não provê um acondicionamento correto dos mesmos.
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RESUMO
No intuito de caracterizar as macroalgas em duas praias da Ilha de São Luís-Maranhão, São Marcos e Calhau, através da composição e distribuição sazonal (Estiagem e Chuvoso) das espécies nas formações de arenito encontradas, foram realizadas duas coletas no período de estiagem e duas no período chuvoso. As amostras
foram identificadas, e registrada a frequência de ocorrência das espécies de macroalgas encontradas. Foram identificadas 15 espécies de macroalgas, sendo quatro Chlorophyta e 11 Rodophyta ao longo dos dois períodos sazonais nas duas praias, onde
foram realizadas as coletas. O índice de similaridade de Sorensen confirma a pouca
similaridade entre as duas estações de coletas (53,33%). Os remanescentes de arenito das praias de São Marcos e Calhau, apesar de serem considerados ambientes
extremamente impactados, constituem-se nos principais ambientes para desenvolvimento de floras algais na Ilha de São Luís, MA. Deve-se sugerir ações de conservação destas áreas para que as comunidades algais sejam preservadas diminuindo os
impactos sofridos por estas áreas e preservando assim a diversidade desses organismos nas praias de São Luís.
Palavras–chave: Levantamento Florístico; Mesolitoral; Algas.

INTRODUÇÃO
Macroalgas são criptógamas aquáticas que possuem imensa variedade tanto
nos ecossistemas marinhos quanto nos corpos de águas continentais. Apresentam
importância ecológica e econômica, uma vez que são fontes de variados produtos
largamente utilizados nos diversos setores industriais (PEDRINI, 2010).
A Ilha de São Luís está situada no interior do golfão maranhense, separando as
baías de São Marcos e de São José (FERREIRA-CORREIA, 1983), onde ocorrem forma167

ções remanescentes de arenito que são propícias para o estabelecimento de espécies
de macroalgas nas regiões entre marés.
Estudos ecológicos mostram-se de suma importância, pois a definição de padrões de composição, distribuição e frequência das macroalgas auxiliam na compreensão da variação da biomassa e cobertura de suas espécies constituintes promovendo o conhecimento da variação dos organismos dentro das formações de arenito
que são raras nas praias da Ilha.
Este trabalho teve como objetivo caracterizar as macroalgas em duas praias da
Ilha de São Luís-Maranhão, São Marcos e Calhau, através da composição e distribuição sazonal (Estiagem e Chuvoso) das espécies nas formações de arenito.

METODOLOGIA
Foram escolhidas previamente duas praias localizadas na Ilha de São Luís, São
Marcos e Calhau, que apresentavam evidente presença de macroalgas em suas formações de arenito e eram de fácil acesso. Foram realizadas duas coletas no período
de estiagem e serão ainda realizadas duas coletas no período chuvoso em cada área
escolhida, totalizando oito coletas. Por meio de coletas manuais a olho nu e com o
auxílio de uma espátula, as amostras de macroalgas encontradas foram acondicionadas em sacos plásticos e levadas imediatamente ao laboratório para congelamento.
No laboratório, as macroalgas foram devidamente separadas e identificadas com
o auxílio de estereomicroscópio, microscópio ótico e literatura especializada. Para a
identificação taxonômica e posição dos taxa foi considerada a revisão de Wynne (2011).
A frequência das macroalgas nas estações de coleta foi obtida através da razão
entre as vezes em que a macroalga foi coletada e o número total de coletas realizadas
multiplicada por 100, modificado de Fontes et al. (2007). Para facilitar o entendimento da frequência de ocorrência, foi adotada uma tabela de valores seguintes: >75% =
espécie muito frequente; 75 |–– 50% = espécie frequente; 50 |–– 25% = espécie pouco
frequente; ≤ 25% = espécie rara.
Para verificar a similaridade florística entre as duas estações de coleta, foi utilizado o índice de similaridade de Sorensen com a seguinte fórmula: S: [2w/(a+b)] x
100, onde w= número de espécies comuns às duas estações de coleta; a= número de
espécies da praia de São Marcos; b= número de espécies da praia do Calhau.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificadas 15 espécies de macroalgas, sendo quatro Chlorophyta e
11 Rodophyta ao longo dos dois períodos sazonais nas duas praias onde foram rea168

lizadas as coletas. A tabela 1 indica a composição da flora macroalgal ao longo do
período de coletas. As espécies encontradas neste estudo corroboram com as espécies encontradas por Ferreira-Correia (1987) na mesma área em seu estudo sobre
a flora de rodofíceas para o litoral oriental do Estado do Maranhão. Em seu estudo
monográfico, Pereira (2013) também indica a ocorrência de U. fasciata, B. pennata,
H. musciformis e C. brasiliensis para as formações rochosas e poças da Ilha do Medo,
MA. A praia de São Marcos e a Ilha do Medo são as áreas com maior proximidade e
sofrem influência das correntes da Baía de São Marcos, portanto podem influenciar
mutuamente as suas floras algais, compartilhando algumas espécies.
Tabela 1. Composição das macroalgas nas duas praias de São Luís. I, II: estiagem;
III, IV: chuvoso. *presença; - ausência.
Espécies
CHLOROPHYTA
Cladophoropsis membranacea (H. Bang ex C.Agardh) Børgesen
Cladophora vagabunda (Linnaeus) Hoek
Bryopsis pennata J.V.Lamouroux
Ulva fasciata Delile
RODOPHYTA
Gracilaria dolmingensis.
Ceramiun brasiliensis A.B.Joly
Corallina officinalis Linnaeus
Gigartina acicularis (Roth) Lamouroux
Gracilariopsis sp.
Hypnea musciformis (Wulfen) Lamouroux
Jania adhaerens Lamouroux
Índice de Similaridade de Sorensen

São Marcos
I II III IV

Calhau
I II III IV

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
-

*
-

*
-

*
-

*
-

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

* * *
- - * - * - - - * * *
* - S: 53,33%

*
*
-

*
*
-

Em ambas as praias, C. membranacea e B. pennata foram as espécies de Chlorophyta consideradas muito frequentes (100%) enquanto que G. domingensis e H.
musciformis foram as espécies de Rodophyta consideradas muito frequentes (100%).
Este fato pode indicar que as duas estações de coletas estão fortemente impactadas,
pois a elevada frequência de ocorrência, principalmente das referidas espécies de
Chlorophyta também já foram indicadas por Cox & Norton (1994) como espécies
indicadoras de stress ambiental. Cutrim (1998) e Fontes et al (2007) também indicam
em suas abordagens que C. membranacea pode ser indicadora de ambiente impactado nas áreas de manguezal estudadas. Observamos, neste estudo, vários impactos
evidentes como presença de lixo e pisoteio excessivo nas duas praias estudadas.
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C. vagabunda (Chlorophyta), C. officinalis, G. acicularis e J. adhaerens (Rodophyta), apesar de apresentarem 100% de frequência na praia de São Marcos, não foram coletadas na praia do Calhau em nenhum período ao longo das coletas (Figura
1). O índice de similaridade de Sorensen confirma a pouca similaridade entre as duas
estações de coletas (53,33%) apesar de ambas serem consideradas remanescentes
de arenito (Tabela 1). A menor riqueza de espécies encontrada na praia do Calhau
deve-se, basicamente, às diferenças de condições entre as duas formações de arenito
estudadas. Os remanescentes de arenito da praia de São Marcos onde foi observada
uma maior riqueza de espécies localizam-se um pouco mais afastados da parte urbanizada da praia e ainda sob a influência da maré, enquanto que os remanescentes
de arenito da praia do Calhau localizam-se próximos à avenida e sob grande influência da ação dos turistas. Além disso, sofre influência leve da foz do Rio Paciência que
se encontra em acentuado estado de poluição.

CONCLUSÕES
Os remanescentes de arenito das praias de São Marcos e Calhau, apesar de
serem considerados ambientes extremamente impactados, constituem-se nos principais ambientes para desenvolvimento de floras algais na Ilha de São Luís, MA.
Devem-se sugerir ações de conservação destas áreas para que as comunidades algais sejam preservadas diminuindo os impactos sofridos por estas áreas e preservando assim a diversidade desses organismos nas praias de São Luís.
Figura 1. Macroalgas coletadas nas duas praias da ilha de São Luís (São Marcos e
Calhau). 1. Ulva fasciata; 2. Bryopsis pennata; 3. Gracilaria domingensis; 4. Gracilariopsis sp.
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RESUMO
Este trabalho visa estudar as propriedades estruturais das quatro formas alotrópicas do carbono conhecidas atualmente: diamante, grafite, nanotubos de carbono e moléculas de fulerenos. A metodologia que usamos foi dividida em etapas:
primeiro, foi feito uma revisão básica sobre vetores, discutimos vetores no plano e no
espaço, introduzimos o conceito de soma de vetores e multiplicação de um escalar
com vetor, falamos do produto vetorial, que este tem uma operação diferente do produto de dois números, mostramos de forma breve sua relação com a área do paralelograma. Definimos o produto vetorial misto e sua associação com o volume de um
paralelepípedo. Na geometria mostramos algumas fórmulas de área que serão úteis
para etapas posteriores. Segundo, abordamos alguns conceitos sobre os sistemas
cristalinos. Em três dimensões, o sistema possui 14 tipos de configurações de rede
cristalina. Com todas essas informações prévias sobre vetores, geometria e sobre as
estruturas, fomos capazes de obter o distanciamento de cada átomo de carbono da
estrutura alotrópica do tipo diamante. Calculamos os vetores base do grafeno e nanotubo de carbono. No fulereno obetemos o número de patagonos usando a relação
de Euler. Diante disso, portanto, fomos capazes de mostrar, a partir de figuras geométricas, como os átomos de carbono nas estruturas cristalinas ficam dispostos nos
espaços tridimensional e no plano, associamos as estruturas geométricas a muitas
figuras vistas na geometria (plana e espacial) a qual são estudadas pela Matemática
do Ensino Médio.
Palavras-chave: Alotrópicos do carbono; estrutura do diamante; estrutura do grafeno; nanotubo de carbono; fulereno.

INTRODUÇÃO
A procura constante de materiais a base de carbono tem aumentado ao longo
das últimas décadas. Sua importância e sua utilização são grandes em vários aspectos da vida humana, e as novas e extraordinárias perspectivas de suas aplicações na
173

vida moderna despertam grande interesse em síntese e investigações teóricas das
novas fases do carbono. Há duas décadas, o diamante e a grafite eram os únicos materiais conhecidos formados somente por carbono. Com a descoberta dos fulerenos
e dos nanotubos de carbono, houve grande interesse por materiais à base de carbono, especialmente na escala nanométrica. Desde a sua descoberta, os nanotubos de
carbono tem sido gradualmente considerado como uma das estruturas fundamentais para o uso nos campos emergentes da nanociência e nanotecnologia.
Os alotrópicos do carbono possuem uma estrutura que se associa às figuras
geométricas conhecidas na literatura matemática. Em virtude dessas promissoras
propriedades das formas alotrópicas do carbono e de suas potenciais aplicações tecnológicas, realizamos um estudo teórico sobre as estruturas alotrópicas utilizando
o conhecimento de geometria. Assim fomos capazes de calcular como os vetores da
base que constitui a célula unitária das estruturas estão localizados nos espaço. No
caso do fulereno mostramos através da relação de Euler que sua estrutura comporta
no máximo doze pentágonos.

METODOLOGIA
A metodologia usada para este trabalho foi desenvolvida através de pesquisas
bibliográficas a partir das quais o orientador conduziu o aluno em estudos dirigidos
e foram feitas exposições semanais sobre os tópicos de interesse. No intuito de facilitar a dinâmica do trabalho, separamos este em três etapas. Na primeira etapa, foram
feitas revisões de conteúdos do nível básico sobre vetores e geometria, ressaltando
que apenas exploramos tópicos de nosso interesse. Na segunda etapa, passamos
para o estudo de forma bem breve sobre os sete tipos de estruturas cristalinas conhecido na literatura, sendo esse tópico essencial, pois só assim é possível descrever
um conjunto de posições atômicas. E por fim, na terceira etapa, calculamos as distâncias atômicas na estrutura do diamante, grafite e nanotubo de carbono, usando
o conhecimento das duas etapas citadas acima. No fulereno a metodologia usada foi
as relações de poliedros de Euler.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos foram:
•

Um enriquecimento nos conhecimentos sobre vetores, que muitas vezes
não é tradado de forma ampla no ensino médio;

•

Um olhar sobre uso da geometria na disciplina de física e em especial em materiais, que são as grandes promessas para o surgimento de novas tecnologias;
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•

O conhecimento da natureza física desses materiais e sua potencialidade
na inovação tecnológica.

Localizamos os átomos no espaço, posteriomente no plano do diamante e da
grafite apenas usando o conhecimento de vetores. Não repetimos o mesmo cálculo
no caso do nanotubo de carbono pelo fato de este ser construído a partir do enrolamento de uma folha de grafeno, que é composta por hexágonos regulares. No caso
do fulereno, a lei de Euler dos poliedros foi bem útil para limitar o número de pentágonos. Chegamos à conlusão de que uma molécula de fulerenos pode conter apenas
12 pentágonos apesar de o número de hexágono ser variável. Do ponto de vista físico,
à medida que o número de hexágono aumenta, proporciona uma instabilidade na
estrutura cristalina do fulereno devido a essa limitação do número de pentágonos.

CONCLUSÃO
Portanto, nesse trabalho foram feitas revisões bibliográficas na literatura sobre
o tema, revisões sobre: vetores, estruturas cristalinas e tipos de estruturas cristalinas.
Após essas informações prévias, a estrutura de diamante foi investigada. Analisamos
em que tipo de célula ela se encaixa e como estão posicionados seus átomos no espaço. No caso da grafite, analisamos como os átomos estão posicionados no plano
do grafeno. Já no nanotubo de carborno descrevemos apenas algumas propriedades
do tipo o tamanho do diâmetro e comprimento.
Por último, no fulereno o objetivo era saber quantos pentágonos cabiam na
molécula e isso foi feito usando as relações de Euler. Assim, o aluno bolsita teve um
bom aproveitamento desse trabalho, por se deparar com assuntos que dificilmente
são dados em sala de aula. Mas durante o desenvolvimento do trabalho, fomos capazes de demostrar que esses materiais podem ser tratados de forma qualitativa usando apenas a matemática básica, que no caso são os conhecimentos de geometria.
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RESUMO

Para ter consciência do mundo à nossa volta e não se perder no caos, somos forçados a

agir. Frente ao caos, procuramos estabelecer relações que produzam a não indiferença, por isso
igualamos, diferenciamos e colocamos diante de sucessões temporais, ou seja, criamos o tempo,
a história. Sendo assim, desejamos organizar esse caos, pois só desta forma teremos a chance
de nos encontrar no mundo, criando assim a cultura. A esse esforço, portanto, chamamos
conhecimento. A teoria do conhecimento é, como o seu nome indica, uma teoria, isto é, uma
especulação ou interpretação filosófica do conhecimento humano. O conhecimento apresentase como uma relação entre dois elementos: o sujeito e o objeto. Organizamos o caos eliminando
contradições, o que não significa dizer aquilo que a coisa é, mas criando possibilidades de
afirmar aquilo que ela não pode deixar de ser. Boa parte dos estudiosos da Filosofia e da Ciência
divide o Conhecimento em quatro partes distintas: Senso comum, Científico, Filosófico e
Religioso, cada um com identidades próprias, cujas particularidades delimitam de forma
inequívoca o lugar que cada um ocupa na totalidade do conhecimento. Considerando-se que,
dentre todos os tipos de conhecimento, a Filosofia é o conhecimento que mais encontra
dificuldade em demarcar, enquanto disciplina curricular, o seu lugar no todo que é o
conhecimento, ocorrem vários equívocos de ordem epistemológica e consequentemente prática
no ambiente escolar, e este projeto busca produzir um documentário destacando as
peculiaridades do conhecimento Filosófico frente aos outros tipos de conhecimento.
Palavras-chave: Confusão epistemológica; Filosofia; Conhecimento.

INTRODUÇÃO

O problema central a ser dissolvido na perspectiva de encontrar um sentido mais

racional à pesquisa é basicamente delimitar o lugar da Filosofia no todo que é o conhecimento.
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A Filosofia, enquanto disciplina e leitura acadêmica, é confundida com outros conhecimentos,
como o senso comum, o religioso e o científico. Entretanto, esses conhecimentos conseguiram
cercar seus mapas conceituais ao longo da história, deixando de comprometer as suas
identidades.
Pautada na literatura de metodologia científica, a pesquisa apresenta algumas
informações já prontas, como o conceito de conhecimento, tipos e características, mas não tem
a pretensão de dizer o que é cada uma dessas informações. Ou seja, não vamos seguir a lógica
do principio da identidade, não vamos responder aquilo que a coisa é, mas tão somente
demarcar aquilo que ela não pode deixar de ser, usando como referência o mesmo princípio
usado pelo conhecimento científico, já que se trata de uma pesquisa científica: o da não
contradição. Dizer “que a cadeira é um utensílio de sentar” é muito diferente de dizer que ela
“não pode deixar de ser um utensílio de sentar”, ou ainda conceituar cinzeiro como “um
recipiente de colocar cinzas” não é o mesmo que dizer que ele “não pode deixar de ser um
recipiente de colocar cinzas”.
A leitura realizada nesta primeira etapa do projeto assinala a Filosofia com
características particulares. A primeira característica afirma ser a Filosofia um tipo de
conhecimento, entendendo conhecimento como a relação entre um sujeito e seu mundo exterior
(os objetos). Tanto a Filosofia quanto o senso comum, a religião e a ciência, são tipos de
conhecimento. A segunda característica afirma ser a Filosofia um conhecimento eminentemente
racional. Isto quer dizer que ela não admite, no seu arcabouço teórico, justificativas indutivistas
ou experimentais. Essa característica propicia à Filosofia uma identidade que impede qualquer
confusão conceitual e epistemológica com os outros tipos de conhecimento. Em relação ao
senso comum, é uma contradição a confusão estabelecida, pois, enquanto ele é construído
somente pela sensibilidade, a Filosofia é edificada exclusivamente pela razão. A Ciência
desenvolve suas pesquisas pelo método indutivo, experimental, enquanto a Filosofia trabalha
com argumentos dedutivos. Por último, o conhecimento religioso que, se tratando de narrativas
e não de deduções, difere da Filosofia por ter como característica o dogma, que é fechado,
impedindo assim qualquer antítese oriunda do pensamento lógico.
As leituras dos textos foram realizadas começando pelo teórico da ciência Karl Raimund
Popper, mais conhecido como Karl Popper, que inicializa o debate acerca da verdade, obrigando
assim a trabalhar o conceito de conhecimento. Depois, lemos o filósofo Thomas Samuel Kuhn,
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mais conhecido como Thomas Kuhn, que elabora uma obra contrariando em muitos aspectos
as posições de Popper.
Os filósofos da Ciência Karl Popper e Thomas Kuhn fomentaram inúmeros debates
acerca da Ciência e seus métodos. Suas explicações e teses não se correspondiam e, à medida
que os embates eram travados, eles demarcavam concepções de Ciência, Metafísica (Religião),
Senso Comum e, logicamente, de Filosofia.
Para Popper, a Ciência é produto de experiências sensórias, empíricas ou
observacionais. Em sua obra “A lógica da pesquisa científica”, ele estabelece o critério da
falseabilidade para demarcar os limites entre a Ciência e a Metafísica (Religião), de modo que
o que está para além das explicações científicas não pode estar no universo científico. Segundo
ele, “as nossas teorias são senso comum criticado e esclarecido”, indicando que as teorias
científicas nascem do senso comum e são refutadas até que, nelas, reste somente o que for
verificável. Para esse autor, o progresso científico se dá à medida que o critério de falseabilidade
afasta das teorias os enunciados falsos e este se torna mais coerente e verdadeiro.
Já para Kuhn, a Ciência é produto dos paradigmas vigentes, pois são estes que orientam
a pesquisa normal e, portanto, ditam o trabalho da comunidade científica. Em sua obra “A
estrutura das revoluções científicas”, ele faz uso de alguns conceitos fundamentais, como o de
ciência normal, que significa “a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações
científicas passadas”, e o de revolução científica, que significa uma “mudança de concepção
numa perspectiva evolutiva, dentro do âmbito científico”, dizendo que a Ciência não é resultado
do senso comum (experiência sensorial, empírica), mas das revoluções que ocorrem no âmbito
científico a partir de investigações passadas. Nesse caso, para o autor, o progresso científico se
dá por rupturas de paradigmas e assim é uma ciência amadurecida.
Na concepção de Popper, quando uma teoria se depara com um falseador potencial
(enunciado incoerente), este é afastado no intuito de deixá-la desprovida - ao máximo possível
– desses enunciados. É como se a teoria sofresse processos de “limpeza” ao longo do tempo. Já
para Kuhn, esses falseadores potenciais são chamados de anomalia, que representa o conjunto
de enunciados capazes de comprometer a veracidade da teoria. Para o autor, a anomalia gera o
processo de crise, que é quando os cientistas do mundo inteiro se voltam para a resolução do
fenômeno anômalo ainda desconhecido. Esse processo resulta na emergência de um novo
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paradigma, que é investigado até que o anômalo se torne previsível, podendo configurar uma
revolução científica.
As diferenças aqui já estabelecidas esclarecem que os autores discutem sobre o mesmo
tema, mas têm preocupações diferentes. Enquanto Popper defende a ideia de “limpar” as teorias,
Kuhn é mais radical, buscando algo que revolucione. Karl Popper foi bastante criticado,
principalmente pelas consequências do método que propunha, a partir do qual os cientistas
seriam guiados não pelo que é verdadeiro, mas pelo falso, fato que Kuhn considera absurdo.
Tida erroneamente como pertencente ao departamento das Ciências Humanas e Sociais,
a Filosofia possui um caráter totalmente particular. Talvez não se saiba dizer ao certo o que é a
Filosofia, mas está claro que ela não pode ser Ciência, nem Senso Comum, nem tampouco
Religião. O objetivo do trabalho é desfazer essas confusões, esclarecendo a necessidade de por
fim a esses equívocos.

METODOLOGIA

Primeiramente abordou-se a tipologia teórica, fizemos o levantamento bibliográfico,

tendo como referências a Teoria do Conhecimento, Filosofia da Ciência e Metodologia
Científica;
Logo em seguida selecionou-se o material, tendo em vista a delimitação da pesquisa;
Selecionado o material, elaborou-se as categorias analíticas de estudo, passo fundamental
no alcance do objetivo proposto;
Organizando o pensamento em um fichamento parcial, analisou-se esse conteúdo. Esta
análise criteriosa se fez necessária, uma vez que um direcionamento neste momento da pesquisa
ainda não comprometeria o cronograma pré-estabelecido;
O último passo foi elaborar um fichamento final, onde consta o resultado da pesquisa.
Esse resultado não pode ser confundido como resposta à problemática levantada, mas como
dissolução desse problema, evidenciando que ele, em última instância, carece de sentido;
O fichamento final serviu como embasamento teórico tanto para a elaboração de
perguntas, como para avaliação de respostas que foram usadas nas entrevistas, resultando assim
na produção do documentário.
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ETAPAS DETALHADAS
MÉTODOS

MATERIAL

Levantar o material bibliográfico;
Selecionar o material;
Laborar as categorias analíticas de estudo;
Organizar as ideias em um texto parcial;
Elaborar um texto final;
Formular perguntas a partir do texto final
Produzir um questionário

Entrevistar e gravar

Livros;

X
X

X X X
X X
X

Papel
Papel

X
X
Câmara
semiprofissional
com microfone
embutido; material
de iluminação.

Analisar o resultado
Editar o resultado

MESES
SETEMBRO A GOSTO DE 2015

Estúdio profissional

Apresentar a pesquisa à comunidade do
IFMA
Direcionar uma cópia à Biblioteca do IFMA

X X X

X
X
X
X

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Realizamos uma pesquisa empírica. Procuramos especialistas na área dos

conhecimentos: mitológico/religioso, científico e filosófico, tendo como recurso de coleta de
dados uma entrevista. A entrevista teve como objeto de orientação um questionário com
perguntas fechadas e fundamentadas na leitura realizada na primeira etapa, tendo como texto
um fichamento. A entrevista foi filmada e o material resultante foi analisado e editado no
formato de um documentário.
Entendendo o conceito de discussão como sinônimo de dialética, o presente trabalho
teve como tese o lugar da filosofia no todo que é o conhecimento, enquanto a antítese demarca
a confusão epistemológica desenvolvida no ambiente escolar em relação à disciplina Filosofia.

CONCLUSÕES

A filosofia é um conhecimento racional. A característica “racional” faz da Filosofia um

conhecimento com particularidade própria, negando assim, quaisquer eventuais confusões
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epistemológicas que possam ocorrer no ambiente escolar em relação aos outros tipos de
conhecimento.
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RESUMO

Neste projeto, é proposto o desenvolvimento de rotinas e bibliotecas de análise numérica

em linguagem C, para que possam ser utilizadas em demais projetos de Iniciação Científica.
Esta metodologia será desenvolvida e aplicada na resolução de problemas numéricos presentes
nas mais diversas áreas. Busca-se empregar no desenvolvimento do projeto a utilização do
microcomputador BeagleBone Black, para o estudo de seu emprego na programação e seu
processamento de dados como um aliado para o desenvolvimento de futuros projetos voltados
para a área acadêmica, tanto para programação, quanto para sua utilização na área de controle
e automação.
Palavras-chave: Cálculo numérico; Controle e automação; Programação.

INTRODUÇÃO

A Análise Numérica envolve vários aspectos distintos que a ligam diretamente à

Álgebra, à Análise Numérica e à Programação. Normalmente, um problema de física (ou de
engenharia) leva a formular um modelo, o qual se torna objeto de estudo da matemática aplicada
(Alves, et al, 1999).
Dentre os métodos iterativos, será utilizado o Método de Gradientes Conjugados (CG),
que foi desenvolvido por Hestenes e Stiefel em 1952. Trata-se de uma técnica numérica para
otimização que pode ser aplicada para a resolução de sistemas lineares e também não-lineares.
A linguagem C é uma linguagem de programação desenvolvida por Dennis Ritchie de
finalidade e propósito geral. Inicialmente, ela foi desenvolvida e associada ao sistema
operacional UNIX, em virtude de a mesma ter sido criada nesta plataforma de trabalho, pelo
fato de o sistema operacional UNIX ser originado e implementado a partir deste ambiente de
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programação. Considera-se a linguagem C como uma linguagem de programação de sistemas,
devido ao fato de a sua programação ser voltada para a criação de compiladores e sistemas
operacionais, porém ela tornou-se muito popular ao ponto de ser utilizada no desenvolvimento
de sistemas de diversas áreas do conhecimento, facilidade esta proveniente da sua portabilidade
e flexibilidade (Kernighan, et al, 1989; Deitel, et al, 2011).
O BeagleBone Black trata-se de um microcomputador de baixo custo, sendo uma
plataforma de desenvolvimento dotada de um processador Sitara AM3358 - ARM Cortex A8,
da Texas Instruments. Possui 512MB de memória DDR3L, 4GB de eMMC, e uma série de
outras interfaces e periféricos. E adota uma possibilidade do uso de diversas linguagens de
programação para desenvolvimento de projetos, tanto de alto-nível quanto de baixo-nível.
A ideia principal deste trabalho é o desenvolvimento de rotinas, funções em C,
utilizando como plataforma para desenvolvimento das mesmas o microcomputador,
BeagleBone Black, paralelamente com software MatLab para realização de cálculos para
comparação de resultados, possibilitando, também, o uso de diversas linguagens de
programação, caso necessário, ou até mesmo de forma didática. Isto permitirá desenvolver e
criar rotinas de análise numérica e suas respectivas bibliotecas nas seguintes áreas:
•

Resolução de equações não-lineares;

•

Interpolação Numérica;

•

Equações diferenciais ordinárias;

•

Sistemas Lineares;

•

Aproximação de Autovalores;

•

Técnicas Iterativas na Álgebra das Matrizes.

Possibilitará, assim, aos projetistas o estudo de técnicas numéricas que se aliem em
diversas áreas da Engenharia Elétrica Industrial e o uso dessas bibliotecas para solução de
problemas em diversas áreas da Inteligência Computacional, por meio da utilização da placa
BeagleBone Black, um microcomputador que tem como base operacional a plataforma LINUX,
e abrange desenvolvimento de projetos em diversas linguagens de programação.
A exploração desta plataforma como forma de interação para o estudo acadêmico, tendo
como objetivo principal o desenvolvimento de rotinas em linguagem C voltadas para a análise
numérica que possam ser aplicadas em diversas Áreas da Inteligência Computacional.

METODOLOGIA

Neste estudo, as seguintes partes irão compor a metodologia do trabalho:
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•

Tipo de Pesquisa: Será desenvolvida uma pesquisa exploratória a partir de
literaturas especializadas em linguagem voltadas para desenvolvimento de
drivers de comunicação. Esta etapa consiste basicamente no aprimoramento
teórico do que seja uma programação voltada para baixo nível e do
conhecimento específico para o desenvolvimento de rotinas voltadas para a
análise numérica.

•

Coleta de Dados: Esta etapa consiste em um experimento prático que permitirá
utilização do uso das bibliotecas voltadas para análise numérica, onde serão
desenvolvidas as rotinas no hardware BeagleBone Black e os resultados
encontrados durante esta etapa serão comparados com aquelas encontrados ao
utilizar o software MatLab.

•

Expansão de estudo: esta etapa consiste em um experimento que busca o estudo
em conjunto entre o hardware e softwares que possam ser empregados de forma
conjunta para desenvolvimento de futuros projetos, tendo em vista possibilidade
de áreas a serem empregadas e trabalhadas, utilizando inicialmente o
BeagleBone Black e o software MatLab como objetos de estudo.

•

Análise de Dados: Esta etapa baseia-se computação e análise dos dados obtidos
e validação das funções e bibliotecas de análise numérica. Buscar de forma
prática a utilização de todo material obtido durante todo o período de
implementação dos dados coletados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Seguindo o cronograma de atividades apresentado no projeto de pesquisa as etapas

concluídas foram:
•

O estudo de bibliografias de referência, voltadas para o estudo da linguagem C

usada como base para o início do projeto;
•

O estudo de bibliografias de referência, voltadas para os métodos numéricos que
serão utilizados durante o projeto;

•

Implementação de rotinas para teste, e estudo de sua utilização voltada para
análise numérica;

•

Estudo inicial do hardware BeagleBone Black;

•

Teste de rotinas iniciais voltadas para uso na análise numérica;
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BeagleBone Black
O BeagleBone Black é um microcomputador de placa única, que é voltado para
desenvolvimento de uma ampla possibilidade de projetos, capaz de trabalhar e ter rotinas
desenvolvidas em diversas linguagens de programação. Ele é dotado de diversos periféricos,
tanto de entrada, quanto de saída. Suas portas são capazes de suprir diversas necessidades de
serviço. Entre essas portas temos entradas e saídas digitais e analógicas, portas serial, PWM,
entre outras.

Figura 1: Estrutura física do BeagleBone Black.

Para iniciar a edição de programas no microcomputador, é possível utilizar uma página
“open source” com um ip próprio a Cloud9 IDE, a qual é uma plataforma para programação
própria do BeagleBone, gerando a possibilidade de acessar e compartilhar rotinas desenvolvidas
para melhorias, por se tratar de uma plataforma “open source”.

Análise Numérica
Foram realizadas pesquisas e desenvolvimento de rotinas voltadas para solução de
equações diferenciais, sistemas lineares, assim por diante, utilizando como plataforma o
microcomputador BeagleBone Black e softwares para trabalho. A seguir, serão apresentados
dados do trabalho voltados para sistemas lineares, fazendo-se o estudo de hardware utilizado, e
como o uso do software MatLab em paralelo a realização das tarefas, tendo em vista a utilização
de métodos numéricos como o Método de Gradientes Conjugados.
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Conforme cronograma estabelecido e dadas as informações, foi adquirido o
conhecimento e técnicas necessárias para realização do projeto que diz respeito à
implementação de uma ferramenta computacional. Partimos do estudo do Método de
Gradientes Conjugados para realização das tarefas propostas, tendo em vista a possibilidade
para uso em diferentes projetos de iniciação científica e estudos acadêmicos.

CONCLUSÃO

Conforme proposto, foi realizada a implementação de rotinas para a utilização na busca

de soluções numéricas, e também foi realizado o estudo do hardware BeagleBone Black e sua
utilização como ferramenta para desenvolvimento de projetos voltados para pesquisas
acadêmicas. Foi apresentado também o estudo do Método dos Gradientes Conjugados utilizado
na pesquisa.
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A metodologia pesquisada apresentou resultados esperados e o estudo em relação à
utilização do microcomputador como ferramenta se mostrou viável para desenvolvimento de
projetos em um futuro breve.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho é contribuir com a segurança em ambientes de SMART GRID

(Redes elétricas inteligentes), especificamente na automação residencial, através da criação de
um mecanismo de segurança para autenticação e controle de acesso. Desta forma é proposto o
desenvolvimento de um sistema computacional para proteger e gerenciar o acesso aos sistemas
de controle utilizados na automação residencial, evitando assim que acessos indevidos e não
autorizados ao sistema sejam efetuados por usuários maliciosos, protegendo os usuários do
sistema de fraudes e danos provenientes de ataques cibernéticos oriundos da rede de
comunicação insegura com a Internet. Para validar e comprovar a funcionalidade do mecanismo
de proteção para ambientes de automação residencial será criado um protótipo de uma casa
inteligente, necessário para automação dos objetos e eletro/eletrônicos existentes em uma casa,
sendo controlados e protegidos pelo sistema de proteção a ser desenvolvido. Espera-se alcançar
um novo parâmetro para segurança na utilização de ambientes inteligentes e SMART GRID. O
objetivo com o desenvolvimento do protótipo é fornecer um recurso aos consumidores para a
utilização segura dessa nova tecnologia, podendo ser acessível e de fácil instalação, além de
prover um uso mais consciente e sustentável da energia elétrica, livrando os consumidores e
operadoras de ameaças e acesos indevidos ao sistema que possam trazer danos e prejuízos como
fraudes e interrupções no fornecimento de energia.
Palavras–chave: autenticação, segurança, automação.

INTRODUÇÃO

189

A tecnologia vem contribuindo ao longo dos anos para o desenvolvimento e progresso
das atividades humanas, tornando-se um fator importante e decisivo neste processo. A constante
busca por facilidades e benefícios à sociedade, quer sejam para fins individuais ou coletivos,
faz com que a tecnologia seja imprescindível e que esteja inserida no cotidiano de cada um de
nós, (SILVEIRA e BAZZO, 2009). Dentre tantas tecnologias que trazem benefícios à
coletividade, podemos destacar a Smart Grid, com o crescente uso da automação traz como
possibilidade a utilização da tecnologia Smart Grid em residências e redes de distribuição. Esta
tecnologia tem o objetivo de solucionar a maior parte dos atuais problemas relativos à
ineficiência da rede de distribuição elétrica, modernizando-a e promovendo um uso racional e
sustentável da eletricidade. Uma definição segundo a força tarefa da União Europeia para Smart
Grid (2010, p. 6), o Smart Grid é uma rede elétrica que usa eficientemente a energia
considerando o comportamento e ações dos usuários conectados a ela, isto inclui geradores,
consumidores, entre outros. Assim, tem-se a garantia de um sistema sustentável e
economicamente eficaz com poucas perdas e alto nível de segurança. Segundo Guimarães
(2009), para implantação do Smart Grid será necessário a atualização dos medidores analógicos
para digitais, instalação de sensores para monitoramento em tempo real do sistema e
concentradores pela rede englobando a geração, transmissão e consumo de energia elétrica.
Com a automação residencial proporcionada pela tecnologia Smart Grid haverá uma maior
integração entre os sistemas elétricos, evitando ou diminuindo congestionamentos e
propiciando uma redução do impacto ambiental e social; e segundo Camargo (2009), o usuário
terá possibilidade de monitorar seus gastos e administrar uma geração própria. Contudo, o
Smart Grid não tem a capacidade por si só de transmitir as informações, assim a automação
residencial precisa ser interligada com a rede de distribuição através de canais de comunicação
inseguros como a Internet, tornando-se alvo de possíveis ataques cibernéticos oriundos de
usuários maliciosos no intuito de causar danos aos usuários legítimos e/ou às concessionarias
de distribuição de energia, como interrupções no fornecimento, roubo ou alteração no consumo.
Ainda, com o crescente uso de ambientes inteligentes e automatizados com a tecnologia
de Smart Grid surgem dúvidas quanto à segurança nestes ambientes, visto que uma possível
intervenção maliciosa ou controle indevido de suas funções por agentes mal-intencionados
causariam grande perda aos usuários legítimos e à sociedade como um todo.
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Devido a essa lacuna é proposto um mecanismo de segurança para autenticação e
controle de acesso em ambientes de Smart Grid e Smart house, protegendo estes ambientes de
possíveis ataques oriundos da rede de comunicação insegura como a Internet.

METODOLOGIA

Utilizamos nesse projeto uma maquete feita em madeira para simular uma residência

comum em que será instalado o sistema SmartGrid. Para exemplificar lâmpadas, usamos leds e
para ventiladores, motores pequenos, todos controlados por uma placa Arduino Mega que,
utilizando-se da Arduino IDE, programamos um software que serve como base para o que se
quer ligar/desligar, aumentar intensidades e etc. Utilizamos métodos de programação estrutura
para programar o software.

Para colocar em prática nosso sistema de comunicação, primeiramente fizemos um
modelo de maquete feito de madeira, que na prática pode simbolizar um prédio ou uma casa
qualquer. Nessa maquete, usamos alguns dispositivos eletrônicos com a finalidade de serem
controlados pelo sistema que criamos, sendo eles: alguns Leds (que na prática, simbolizam
lâmpadas), um cooler (simbolizando um sistema de resfriamento de um prédio, podendo ser
um ventilador propriamente dito), e uma placa Arduino que foi responsável pela execução dos
comandos dados. Já tendo em mãos a maquete, tivemos que criar um comando na linguagem
C+ que pudesse mandar comandos para mandar ou interromper a passagem de corrente no
Arduino, tornando possível o controle dos itens da maquete, fazendo-os acender e apagar de
acordo com nossos comandos. Para isso, tivemos que utilizar 3 módulos wi-fi, os quais faziam
a comunicação do transmissor (o computador, no caso) para o receptor (o Arduino), permitindo
assim a comunicação.
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Na parte elétrica usamos os seguintes materiais: lâmpadas Led, motor pequeno,
protoboard, resistores e cabos de conexão de internet, com o objetivo de demonstrar a eficiência
de nossa ideia, que se baseia em uma maior comodidade e segurança na área doméstica, de
modo que ficasse acessível a todos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em um ambiente de SMART GRID, verifica-se que o usuário realiza o acesso

remotamente em uma rede sem fio, por exemplo, e para que a segurança seja garantida, devese efetuar a identificação dos usuários de acordo com as informações fornecidas pelos mesmos
para que sejam autorizados a usufruírem aos serviços desejados. Desta maneira quando o
usuário for acessar um recurso, este deverá confirmar suas informações de identidade.
Com a finalidade de aumentar a segurança na SMART GRID, de maneira que sejam
minimizados os problemas inerentes à privacidade e acesso indevido, é proposto um mecanismo
de segurança para autenticação que permite um acesso seguro para os usuários deste ambiente.
Para modelagem do sistema utilizou-se uma linguagem unificada para modelagem de
sistemas (Unified Modeling Language - UML).

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso - Autenticação do usuário

Fonte: o Autor
Tabela 1 - Descrição de caso de uso de autenticação
Caso de uso

Descrição
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1- O usuário acessa tela de acesso do sistema.
2- Tela do sistema solicita os seguintes dados, através
de login:
2.1- Inserir identificação (username)
Autenticação do
2.2- Inserir palavra-chave (password)
usuário
3- O sistema realiza a verificação das informações do
usuário.
4- Autenticação é confirmada.
5- O sistema permite o acesso ao serviço desejado.
2.a- Usuário informa username errado, retorna a tela de
Cenário
login.
alternativo
2.b- O usuário digita a senha incorreta, retorna a tela de
login.
A representação da proposta é apresentada através do diagrama de sequência, conforme
visualizado na figura 2, para mostrar a troca de mensagens do sistema.

Figura 4-Diagrama de sequência de autenticação

Fonte: o Autor

CONCLUSÃO

O impulso tomado pelos sistemas de SMART GRID está direcionando o seu acesso para

que ocorra por intermédio da utilização da internet. Há um aumento na busca em ofertar
segurança com qualidade para estes ambientes, bem como aos usuários, para tanto as pesquisas
avançam na procura de ferramentas voltadas ao controle de acesso e autenticação que possam
sanar totalmente ou que minimizem o problema.
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Quando se busca solucionar os problemas de maneira prática para autenticação em
ambientes de SMART GRID, constata-se que existem diversos problemas quando se relaciona
à segurança, principalmente a autenticação e autorização de acesso de usuários confiáveis.
Algumas empresas privadas fazem elevados investimentos nesta área, uma vez que
procuram obter retorno financeiro almejado. Para tanto, criam soluções comerciais para a
implantação nos sistemas.
Este trabalho procurou propor a elaboração de um esquema simplificado que buscasse
solucionar os problemas de autenticação para ambientes de SMART GRID focando no usuário.
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RESUMO

Este trabalho propôs o estudo do problema de planejamento de redes de distribuição de

energia elétrica de média e baixa tensão, em busca de determinar, a um custo mínimo, o plano
de expansão da rede primária e secundária que permita a sua operação viável e com qualidade
de serviço num ano horizonte pré-definido. Inicialmente, foram estudados os conceitos teóricos,
modelos matemáticos, técnicas de solução e resultados de pesquisas desenvolvidas, envolvendo
o planejamento de redes de distribuição de energia elétrica. Também foram realizados estudos
para familiarização com o sistema de distribuição elétrico e seus equipamentos e com as
principais metodologias de planejamento aplicadas em redes de distribuição e metodologias de
cálculo de fluxo de carga. Pesquisar a evolução da carga consiste em obter a previsão de
demanda da área para o período em estudo. Assim, a continuidade do processo de planejamento
consiste em revisões periódicas e atualizações dos dados de carga. Portanto, o estudo de
previsão de carga proporciona um conjunto de informações vitais para que os sistemas de
energia elétrica possam ser planejados de forma segura e confiável, fornecendo energia elétrica
de qualidade e reduzindo possíveis investimentos desnecessários às concessionárias de energia.
Palavras-chave: Previsão de carga; regressão linear multivariável; sistema elétrico de
potência; variáveis exógenas.

INTRODUÇÃO

O planejamento de sistemas de distribuição de energia elétrica é o processo de estudo e

análise em que uma concessionária de energia realiza para garantir que sua rede será confiável
e viável, de acordo com suas funções de entrega de energia nos pontos de consumo. É o estudo
essencial para garantir que mudanças de demanda de energia mantenham o sistema operando
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técnica e economicamente de forma viável. Os sistemas necessitam de ferramentas rápidas e
econômicas de planejamento para avaliar as consequências que uma mudança acarreta ao resto
do sistema.
O aumento da demanda pela entrega com qualidade e confiabilidade de energia elétrica
aos consumidores impõe ao sistema de distribuição, muitas vezes, a expansão da rede. Seja com
a construção de novas linhas e/ou troca das linhas existentes por outras de maior capacidade,
seja com a construção de subestações e/ou ampliação das existentes. Mediante isso,
investimentos por parte da distribuidora local são necessários, satisfazendo dessa forma um
conjunto de restrições operacionais, físicas e financeiras. Os custos relacionados a esses
investimentos consistem no problema de planejamento de redes de distribuição (de média ou
de baixa tensão).

Em virtude da necessidade de menor relação custo/benefício para as

empresas distribuidoras de energia elétrica, torna-se necessário o estudo de ferramentas
computacionais.
Com o intuito de estudar as propostas referentes a este assunto na literatura nacional,
busca-se, neste trabalho, um estudo do estado da arte de trabalhos que propõem ferramentas
computacionais para o planejamento de redes de distribuição de energia elétrica de média e/ou
baixa tensão.
Numa visão geral, através de trabalhos referentes a este assunto, é notável que tais
ferramentas constituam uma evolução para o tema, na medida em que apresentam limitações.
Um desafio para os pesquisadores é implementar, na prática, as soluções desenvolvidas nos
trabalhos propostos, de modo a testar a eficiência da solução do problema para a obtenção de
resultados mais confiáveis e mais próximos da realidade.

METODOLOGIA

O problema de previsão de carga para o planejamento da rede visa conhecer com

antecedência padrões de carga, de modo a poder acompanhar o crescente consumo elétrico da
forma mais eficiente possível. Prever com anos de antecedência o comportamento da carga
pode levar a diferentes decisões de traçados, necessidade de mudanças de equipamentos e
prevenção de possíveis problemas na rede. A carga de um sistema elétrico está sujeita a diversos
fatores externos ao sistema e não lineares de difícil modelamento, tais como precipitação e
temperatura, também chamadas de variáveis exógenas.
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A temperatura é a variável climática mais importante que afeta o consumo de energia.
Uma mudança de temperatura influencia as condições de conforto térmico de uma determinada
região, produzindo mudanças de comportamento no consumidor final e, consequentemente,
mudanças no consumo de energia. Neste trabalho é proposta uma abordagem da previsão de
carga como uma variável estatística de regressão, ou seja, uma combinação linear de variáveis
com pesos empiricamente determinados, em que as variáveis serão ano, temperatura máxima,
temperatura mínima e precipitação pluviométrica. Esta abordagem tem como objetivo
minimizar as limitações do modelo de previsão de carga considerando a influência de variáveis
exógenas ao problema sobre a predição da carga.
A análise de regressão linear multivariável (RLM) é uma técnica da estatística
multivariada utilizada para a predição de valores de uma ou mais variáveis dependentes (VDs)
a partir de diversas variáveis independentes (VIs). A maximização da previsão é feita pela
ponderação das Vis, que indica a contribuição de cada uma delas para a previsão geral.
A análise regressiva consiste na determinação da curva que melhor se ajuste aos dados
históricos de demanda, utilizando o processo dos mínimos quadrados, segundo o qual uma
curva se ajusta a um conjunto de pontos dados quando a soma dos quadrados dos erros em cada
ponto é mínima, isto é:
𝑚𝑚

2

𝐸𝐸² = �[𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑖𝑖 ]²
𝑖𝑖=1

E é um indicador de qualidade. Quanto menor seu valor, mais fino é o ajuste, de modo
que isso pode ser usado para se escolher entre duas curvas qual a que melhor se ajusta a uma
sequência de dados.
A seleção das variáveis é uma etapa de grande importância na construção de um modelo
de RLM, já que todo modelo utilizado possui algum percentual de erro correlacionado, tornase necessária a existência das melhores VIs que, quando combinadas, produzam a melhor
previsão da VD.
As estratégias encontradas na literatura para a determinação de forma automatizada do
melhor modelo para um determinado conjunto de dados são baseadas em mecanismos de busca
exaustiva, algoritmos sequenciais ou metodologias heurísticas. Neste trabalho foi utilizado um
método de busca sequencial.
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O procedimento de seleção por adição de variáveis parte de um modelo em que não há
VIs. Criam-se então modelos com cada uma das VIs candidatas e a variável que apresentar
melhor desempenho em relação ao um determinado índice de performance é adicionada ao
conjunto de variáveis que irão compor o modelo. Na segunda etapa de seleção são criados
modelos, contendo combinações da variável previamente incluída e cada uma das variáveis não
selecionadas anteriormente. A variável que gerar o melhor modelo em combinação com aquela
introduzida na etapa anterior é pré-selecionada para compor o modelo. A variável préselecionada é então submetida ao índice de performance, para verificar se a sua adição acarreta
melhora significativa ao modelo dentro de uma margem de confiança. Em caso positivo, a
variável é adicionada ao conjunto que irá fazer parte do modelo e repete-se o procedimento para
as demais variáveis. Isso é repetido até que a adição de uma nova variável não traga melhoria
significativa ao modelo ou se todas as variáveis tiverem sido incluídas.
Neste trabalho, foi utilizado como índice de desempenho o coeficiente de correlação
mostrado na equação abaixo. Considera-se que para R ≥ 0,95 o ajuste da curva é considerado
bom.
∑𝑚𝑚
𝑖𝑖=1[𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑌𝑌𝑖𝑖 ]²
𝑅𝑅² = 1 − � 𝑚𝑚
�
∑𝑖𝑖=1[𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�𝑚𝑚𝑚𝑚 ]²

Foi desenvolvido um modelo de predição de cargas elétricas baseado em regressão
linear multivariável. Este estudo se faz necessário devido à necessidade de expansão da rede
pelo aumento do consumo de carga. Além disso, uma análise através de métodos multivariados
pode gerar previsões de cargas mais precisas e com maior impacto na análise da confiabilidade
da rede, já que modelos exatos de previsão de carga são demasiadamente complexos
Para avaliar a significância de cada uma dessas variáveis no modelo RLM foi utilizado
o algoritmo apresentado na Figura 1. O método é exemplificado na tabela 1. Verificou-se que
as quatro VIs escolhidas possuem um poder preditivo significativo na obtenção do modelo de
previsão.
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Figura 1. Fluxograma da seleção por adição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O modelo de previsão de carga baseado em regressão multivariável foi aplicado aos

dados de carga encontrados no banco de dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e os
dados de temperatura máxima, temperatura mínima e precipitação encontrados no Banco de
Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP). A tabela 1 apresenta o consumo de
energia das regiões brasileiras. Os dados originais são relativos a 4 anos (2011 a 2014). As
colunas 6 e 7 da tabela 1 mostram os valores previstos para a carga obtida pela RLM para o ano
de 2015 e 2016. A partir da análise desse conjunto de dados foram determinados os parâmetros
dos modelos de regressão multivariável para a equação preditiva de carga. Verificou-se, então,
a previsão para os 2 anos posteriores (2015 e 2016). No entanto, foi necessária a predição de
valores futuros para as variáveis independentes. Depois de previstos os valores da variável
dependente do modelo, foi calculado o coeficiente de correlação por região. Os coeficientes de
correlação obtidos: 0.9973 (Norte); 0.9993 (Nordeste); 0.9982 (Sudeste); 0.9958 (Sul); 0.9971
(Centro-Oeste).
Tabela 1. Consumo de energia das regiões brasileiras no período de 4 anos.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Norte

27.777.104

29.048.752

30.195.682

32.363.651

33.670.467

35.200.134

Nordeste

71.913.805

75.610.402

79.693.889

80.746.115

84.607.830

87.654.541

Sudeste

230.668.383

235.237.240

240.104.803

243.025.384

247.529.183

251.637.276

Sul

74.469.787

77.490.628

80.392.671

84.818.504

87.739.727

91.118.459

Centro-Oeste

28.204.522

30.717.728

32.755.449

34.380.929

36.867.514

39.008.657
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CONCLUSÃO

Em termos de previsão de carga, o modelo proposto atingiu um nível elevado de

precisão e os resultados obtidos o validaram. Todas as variáveis escolhidas para o
desenvolvimento do modelo demonstraram-se relevantes na previsão da variável carga. Outras
variáveis climáticas, como incidência solar e velocidade do vento, podem ser utilizadas com
variáveis independentes no modelo utilizado.
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RESUMO

Este trabalho apresenta uma proposta de avaliação do uso de Controladores Lógicos

Programáveis (CLP) para aplicações de tempo-real. Os sistemas de tempo-real utilizados para
atingir os resultados de desempenho do CLP e de seu software de programação são uma planta
de nível e controlador de temperatura. O objetivo é controlar todas as múltiplas tarefas exigidas
para monitorar o nível da coluna de líquido e transmitir dados do controle via Ethernet industrial
para um sistema supervisório. Cada tarefa dessas será dividida em alta prioridade e baixa
prioridade após a montagem física do sistema e análise de escalonabilidade. O modelo de
controle a ser usado nesse projeto será o algoritmo Proporcional-Integral-Derivativo (PID)
clássico. As linguagens a serem utilizadas serão as suportadas pelo CLP, que são a ladder, as
funções sequenciais (SFC) e as textuais. Os resultados desse projeto dependem do CLP
utilizado (hardware e software), do processador, sistema operacional, linguagem de
programação entre outros fatores.
Palavras-chave: Supervisório; escalonabilidade; PID.

INTRODUÇÃO

Um Sistema de Tempo Real simplifica o projeto do produto e minimiza o risco de

problemas com restrições temporais através da divisão do sistema em pequenos elementos
independentes chamados tarefas [1].
Tarefas são pequenos trechos de programa com responsabilidades específicas e bem
definidas. Cada tarefa possui um conjunto de atributos, dentre eles, a prioridade, que deve ser
atribuída de acordo com sua importância [1]. É a partir desta prioridade que tentamos garantir
com que eventos com restrições de tempo possam ser executados de forma eficiente.
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O equipamento de controle com grande difusão na indústria é o Controlador Lógico
Programável (CLP), que é um controlador eletrônico para aplicações industriais com funções
aritméticas, de temporização e de operações lógicas pré-programadas, capaz de receber e
executar programas que representam o procedimento de controle desejado, que é estabelecido
através de módulos de entrada e saída.
Segundo (ROCKWELL), um controlador Logix5000, que é o CLP usado para este
projeto, suporta múltiplas tarefas e prioriza a execução do programa com base em critérios
específicos. Um controlador Logix5000 suporta três tipos de tarefas: contínua, periódica e
evento [2].
O objetivo principal desta pesquisa é o estudo, a especificação e avaliação de aplicações
de tempo-real comandadas por um CLP a partir de um conjunto de tarefas especificadas e
analisadas quanto ao cumprimento de seus deadlines com base nas teorias de escalonamento
pelo modelo Rate Monotonic. Além de realizar o estudo detalhado do software de programação
RSLogix 5000 no que diz respeito à programação, funcionalidades e limitações para execução
de tarefas em tempo-real.

METODOLOGIA

No início da pesquisa foi feita toda uma introdução bibliográfica à linguagem de

programação do CLP desde os programas mais simples. Assim como videoaulas, artigos
relacionados com a pesquisa, manuais técnicos dos equipamentos a serem utilizados e
simulações no LogixPro. Foram feitos também análises das funcionalidades e limitações para
execução de tarefas em tempo-real.
Para este trabalho foi utilizado um CLP da Rockwell Automation disponível no
laboratório e os seguintes módulos que o compõe: CompactLogix 1768-L43 [3], módulo de
entrada digital 1769-IQ16 e módulo de saída digital 1769-OB16 [4], módulo de entrada e saída
analógica 1769-IF4XOF2 [5] e o módulo de comunicação EtherNet/IPTM [6].
A ferramenta responsável pela lógica do programa é o software RSLogix™ 5000. Esta
ferramenta possui programação em ladder, texto estruturado, bloco de função e editores
sequenciais, maximizando o desempenho do projeto, diminuindo o tempo de desenvolvimento
e melhorando a produtividade, pois contará com blocos de funções definidos para auxiliar na
sequência lógica do seu programa.
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A comunicação entre os dispositivos de programação e o CLP é de extrema importância,
pois admite que estes possam estar em locais distintos, e esta é feita pelo protocolo Ethernet/IP
que vem se difundindo amplamente na indústria e é feita a nível de hardware pelo módulo de
comunicação e pelo software RSLinx.
Uma das etapas foi modelar um conjunto de tarefas com as especificações do tempo de
computação, periodicidade, deadlines e prioridades aplicando modelo de escalonabilidade
baseado no método Rate Monotonic.
Foram realizados diversos programas em linguagem ladder, típicos de aplicações
industriais. No entanto, devido a uma falha no cartão analógico ficamos impossibilitados de
utilizar dados reais de uma aplicação de controle como, por exemplo, controle de altura ou
nível. Foram realizados programas utilizando um conjunto de tarefas periódicas, definindo
prioridade para cada tarefa e um tempo de computação para cada tarefa, que consistia de um
temporizador, visto que não foi possível programar tarefas reais de controle devido à falha do
cartão analógico.
A última fase do projeto foi a elaboração de metodologia para desenvolver aplicações
de tempo-real em um CLP selecionado, que consiste basicamente em três etapas: definir o
conjunto de tarefas; definir o escalonador; aplicar testes de escalonamento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram realizados estudos de sistemas de tempo-real e teoria de escalonamento para

especificar os critérios de tempo a serem exigidos no controle da planta a ser utilizada. Foram
realizados estudos do software RSLogix 5000 para programação do CLP compactlogix L43
utilizado a linguagem ladder. Foram estudados tanto a programação serial como a programação
que possibilita utilizar os conceitos de escalonamento por prioridade fixa, o que permite definir
a periodicidade de execução das tarefas e suas prioridades. Entretanto, como já mencionado
anteriormente não foi possível aplicar esta teoria a uma planta real de controle devido à falha
do cartão analógico do CLP. Esta falha não comprometeu completamente a pesquisa, a não ser
por impossibilitar o uso de uma planta real. Para contornar este problema em vez de utilizar o
tempo de computação correspondente exigido por uma planta de controle real, o tempo de
computação foi emulado por um temporizador.
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CONCLUSÕES

Durante toda a elaboração e desenvolvimento foram usados diversos conceitos e

técnicas vistas na engenharia elétrica. Isso proporcionou o estudo e desenvolvimento de
processos industriais de forma interdisciplinar. Esta pesquisa se preocupou em trazer a indústria
para sala de aula, em uma escala reduzida. Dessa forma o estudante tem preparo com todas as
ferramentas com que pode vir a se deparar quando ingressar no mundo do trabalho.
Neste trabalho sugeriu-se, à luz da teoria de tempo-real, uma metodologia para
implementar um conjunto de tarefas de controle. Esta metodologia foi aplicada a um conjunto
de tarefas hipotético, com períodos e computação de cada tarefa definidos por temporizador,
visto que não foi possível aplicar esta teoria a uma planta real devido à falha do cartão.
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RESUMO

Grande parte dos gastos em energia elétrica em residências, empresas, escolas, hospitais,

cidades, entre outros, deve-se à iluminação. Em meio a uma tendência mundial em buscas por
alternativas que reduzam o consumo e/ou aumentem a economia de energia, há um grande
esforço da comunidade científica em proporcionar meios viáveis para tal objetivo. Contudo,
observa-se que a maioria dos sistemas de controle utilizados para iluminação usam sistemas de
controle baseados no uso de sensores de presença, que enviam um sinal para a central de
controle e este toma a “decisão” de ativar o sistema de iluminação (luminárias, lâmpadas e
outros). Assim, os estados possíveis do sistema são “ligado” e “desligado”. Apesar de serem
eficientes, esses sistemas não são capazes de determinar o grau ou intensidade de iluminação
que deverá ser fornecida ao ambiente através de informações como a incidência de
luminosidade natural no ambiente, horário e dia da semana. Neste sentido, inserir nestas
abordagens, inúmeras variáveis que influenciam no sistema de iluminação (incidência de
luminosidade natural no ambiente, horários, dias da semana), auxilia na tomada de decisão de
um sistema inteligente, de modo mais eficiente. Neste projeto propõe-se o desenvolvimento de
um sistema MISO inteligente nebuloso para controle de iluminação. A partir dos dados das
entradas e da saída do sistema proposto serão obtidos os submodelos lineares através de um
algoritmo de agrupamento nebuloso e método de mínimos quadrados. O modelo nebuloso
Takagi-Sugeno (TS) obtido será analisado e validado. Um controlador nebuloso TS via
Compensação Paralela e Distribuída (CPD) será projetado, a partir do modelo nebuloso TS, a
fim de garantir robustez e estabilidade, por meio das especificações das margens de ganho e
fase, através de um algoritmo genético multiobjetivo. Resultados experimentais serão
realizados utilizando a plataforma Arduino, para aquisição de dados e ação de controle em
tempo real no sistema proposto.

207

Palavras-chave: Eficiência energética; Sistema inteligente; Controle nebuloso; Sistema MISO

INTRODUÇÃO

A busca pela implementação de sistemas inteligentes que propiciem uma maior

eficiência energética, visando um menor consumo de energia, tem crescido, visto que um dos
grandes problemas enfrentados no mundo é a questão da gestão de energia. O consumo de
energia aumenta em grandes proporções enquanto os recursos à disposição não se repõem ou
aumentam à mesma taxa (Smitha; Savier; Chacko, 2013.).
Com isso, os sistemas inteligentes de controle podem contribuir com a redução do
desperdício de energia em casas, bairros, cidades, entre outros. Visando ao não desperdício
nesses ambientes, há vários esforços da comunidade científica em desenvolver e implementar
sistemas inteligentes de controle de iluminação. Em Ahuja; Peles (2013), são apresentadas
ferramentas para quantificação de incertezas na predição do consumo de energia, para redução
de custos em prédios, a partir de processos estocásticos, modelados por expansão de
KarhunenLoeve. Em Wicaksono; Rogalski; Kusnady (2010), é apresentada uma abordagem
para a melhoria da eficiência energética em edifícios residenciais e comerciais, através da
utilização de sistemas de automação predial, com a finalidade de proporcionar um sistema
inteligente, que auxilia no monitoramento e controle, ao mesmo tempo que identifica potenciais
ferramentas para a redução do consumo de energia. Em Kurte et al (2013), é descrito o projeto
e implementação de um sistema inteligente híbrido de comunicação aplicado em geração e
distribuição de energia em pequena escala.
Alguns autores descrevem algumas formas de implementação comumente encontradas
em sistemas de iluminação automatizados. Geralmente, esses sistemas usam sensores que
enviam sinais a um núcleo de controle que os interpreta como a confirmação da presença de
pessoas em um dado local, fazendo com que as luminárias do ambiente sejam acionadas logo
em seguida. O consumo de energia pode ser otimizado por sistemas que se utilizem dos
dispositivos adequados capazes de gerir os gastos de eletricidade através de funções de
regulação de intensidade ao considerar critérios presença/ausência, hábitos e horários (Canato,
2007).
Diante disto, a lógica nebulosa se apresenta como um fator muito importante para o
desenvolvimento de sistemas inteligentes. Alguns trabalhos mostram sua vantagem em relação
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ao emprego da lógica convencional (lógica boolena) nos sistemas de controle (Pires; Serra,
2013b) (Azeem, 2012) (Nagarale; Patre, 2013). Usando a lógica nebulosa, pode-se, por
exemplo, fornecer iluminação com diferentes intensidades, ao passo que em sistemas ON/OFF,
isto não é possível, pois admitem-se somente dois estágios (ligado/desligado).

METODOLOGIA

As variáveis “incidência de luz natural no ambiente” e “horas do dia” foram

selecionadas como variáveis de entrada do sistema; um estudo de como essas variáveis estão
relacionadas na tomada de decisão do sistema de controle de iluminação foi realizada, a ﬁm de
deﬁnir os conjuntos nebulosos e as regras do sistema nebuloso Mamdani. A i-ésima regra do
sistema nebuloso é definida a partir da expressão, dada a seguir:
𝑗𝑗∗

𝑗𝑗∗

(1)

𝑅𝑅 (𝑖𝑖) : 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑥𝑥1 É 𝐴𝐴1 𝐸𝐸 … 𝐸𝐸 𝑥𝑥𝑛𝑛 É 𝐴𝐴𝑛𝑛 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸Ã𝑂𝑂 𝑦𝑦 é 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚∗

onde x1,…,n corresponde às variáveis linguísticas (no caso, as variáveis definidas como
entradas) do antecedente da regra nebulosa; A1j* correspondem às partições nebulosas das
variáveis linguísticas; y é a saída do modelo Mamdani, representada pela partição nebulosa
Bnm*. O método de defuzzificação utilizado foi o do centro de gravidade ou centroide, definido
pela seguinte equação:
∗

𝑦𝑦 =

𝑁𝑁

𝑦𝑦
∑𝑚𝑚=1
𝑦𝑦𝑚𝑚 𝜇𝜇0 (𝑦𝑦𝑚𝑚 )

𝑁𝑁

𝑦𝑦
∑𝑚𝑚=1
𝜇𝜇0 (𝑦𝑦𝑚𝑚 )

(2)

onde ym é o valor central da regra m e Ny é o número de regras do sistema nebuloso.
Definida a partição do universo de discurso de cada variável em conjuntos nebulosos, foram
obtidas as regras nebulosas.
Dadas as variáveis de entrada (iluminação e tempo), que são as variáveis linguísticas do
sistema nebuloso, foram definidos os conjuntos nebulosos e, por conseguinte, as regras
baseadas em um conhecimento prévio do ambiente de aplicação.
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Figura 1. Conjuntos nebulosos para variável “iluminação”.

Figura 2. Conjuntos nebulosos para variável “tempo”.

Figura 3. Conjuntos nebulosos para variável “potência”.

As figuras 1, 2 e 3 mostram os conjuntos nebulosos para cada variável linguística do
sistema. O conhecimento do especialista é importante para definição das regras nebulosas.
O Controle de iluminação proposto foi implementado através da plataforma Arduíno
para aquisição de dados e controle em tempo real.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resultados preliminares sugerem um melhor desempenho do sistema nebuloso em

relação a um sistema ON/OFF. Contudo, sua melhor performance se dará conforme seu lugar
ou ambiente de aplicação.
Aplicando alguns ajustes, podem-se obter melhores resultados, uma vez que a
abordagem do sistema se deu utilizando o modelo Mamdani e método do centroide.
Investigando outras abordagens e outros métodos de deffuzzificação, pode-se obter outro
comportamento. A escolha do tipo de função de pertinência (triangular nesse sistema), também,
influencia no comportamento do sistema. A sua escolha depende, em grande parte, do
conhecimento especialista.
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A figura 5 mostra a superfície (potência em função da iluminação e do tempo) obtida
com a aplicação do método proposto, a partir de um modelo nebuloso Mamdani e método do
centroide.

Figura 5. Superfície representando a potência em função da iluminação e tempo.
Pode-se observar que o sistema oferece maior potência em períodos noturnos e à baixa
iluminação.
A superfície pode ser ajustada, diminuindo o número de regras do sistema e/ou
alterando-as de forma a se obter melhor comportamento.

CONCLUSÃO

Grande parte dos gastos em energia elétrica em residências, empresas, escolas, hospitais,

cidades, entre outros, deve-se à iluminação. Em meio a uma tendência mundial em buscas por
alternativas que reduzam o consumo e/ou aumentem a economia de energia, há um grande
esforço da comunidade científica em proporcionar meios viáveis para tal objetivo. Neste
sentido, inserir nestas abordagens inúmeras variáveis que influenciam no sistema de iluminação
(incidência de luminosidade natural no ambiente, horários, dias da semana) auxilia na tomada
de decisão de um sistema inteligente, de modo mais eficiente.
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RESUMO

Neste projeto, é proposta uma metodologia de controle neural baseado em modelo de

referência aplicada a processos industriais que apresentem não linearidade e incertezas. É
utilizada, neste artigo, a rede neural de múltiplas camadas com função de base radial. O modelo
de referência é baseado em uma função de transferência de primeira ordem em sua forma
canônica. O esquema de controle adotado consiste na combinação de uma lei de controle,
desenvolvida de modo que o sistema de controle em malha fechada apresente uma dinâmica de
comportamento igual à dinâmica de comportamento de um modelo de referência, com uma rede
neural. O controlador por modelo de referência com redes neurais é simulado
computacionalmente em ambiente computacional MATLAB. A rede neural implementada tem
por algoritmo de controle neural o modelo de referência com os seguintes métodos de ajustes
de pesos: método do gradiente decrescente mais íngrime e o método de mínimos quadrados
recursivos. Por fim, neste artigo, é realizada a análise computacional quanto ao comportamento
do sistema de controle, levando em consideração a comparação dos dois métodos de ajustes de
pesos para determinar o melhor comportamento para a aplicação desejada.
Palavras-chave: Modelo de Referência; Redes Neurais; Sistemas Dinâmicos.

INTRODUÇÃO

A história das Redes Neurais Artificiais começou no ano de 1943, quando McCulloch e

Pitts construíram o primeiro modelo de neurônio artificial baseado na modelagem matemática
do neurônio biológico. Começando a ser aplicado, efetivamente, em ambiente industrial por
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volta dos anos 80, quando houve um aumento no desenvolvimento das técnicas de inteligência
artificial [2].
Com o surgimento de sistemas industriais mais complexos, houve a necessidade de
modelagem de sistemas e a demanda de métodos que pudessem lidar com não linearidades e
incertezas, sendo a modelagem em rede neural uma das alternativas utilizada [1, 3].
O projeto de uma rede neural supervisionada pode ser executado de várias formas. Uma
alternativa é o projeto de uma rede neural como um problema de ajuste de curvas (aproximação)
em um espaço de alta dimensionalidade [2]. Tal ponto de vista é a motivação por trás do método
das funções de base radial (RBF), em que as unidades ocultas fornecem um conjunto de
“funções” que constituem uma “base” arbitrária para os vetores de entrada, quando eles são
expandidos sobre o espaço oculto: estas funções são chamadas de funções de base radial [4, 5].
Neste artigo, é estudada a rede neural de múltiplas camadas com função de base radial.
Esta é simulada computacionalmente via MATLAB juntamente com o algoritmo de controle
neural por modelo de referência, utilizando, assim, os métodos do gradiente decrescente mais
íngrime e o método de mínimos quadrados para ajustes de pesos, visando ao desenvolvimento
de uma metodologia de controle baseada na técnica de controle neural por modelo de referência
aplicada a processos industriais.

METODOLOGIA

Segue abaixo, na Figura 1, o esquema de controle naural RBF por modelo de referência.

Figura 1 - Sistema de controle adaptativo neural RBF por modelo de referência.

O erro de rastreio é:
𝑒𝑒(𝑘𝑘) = 𝑦𝑦𝑚𝑚 (𝑘𝑘) − 𝑦𝑦(𝑘𝑘) (1)

Onde 𝑦𝑦𝑚𝑚 (𝑘𝑘) é o modelo de referência e 𝑦𝑦(𝑘𝑘) é a planta a ser controlada. O sinal de
controle é a saída da RBF:
𝑢𝑢(𝑘𝑘) = ℎ1 𝑤𝑤1 + ⋯ + ℎ𝑗𝑗 𝑤𝑤𝑗𝑗 + ⋯ + ℎ𝑚𝑚 𝑤𝑤𝑚𝑚 (2)

214

Onde 𝑚𝑚 é o número de redes neurais na camada oculta, 𝑤𝑤𝑗𝑗 é o valor do peso da rede 𝑗𝑗 e
ℎ𝑗𝑗 é a saída da função Gaussiana. Em uma RBF, 𝒙𝒙 = [𝑥𝑥1 , ⋯ , 𝑥𝑥𝑛𝑛 ]𝑇𝑇 é o vetor de entrada, 𝒉𝒉 =
[ℎ1 , ⋯ , ℎ𝑚𝑚 ]𝑇𝑇
é
a
função
Gaussiana.
ℎ𝑗𝑗 = exp �−

2

�𝒙𝒙 − 𝒄𝒄𝑗𝑗 �
� (3)
2𝑏𝑏𝑗𝑗2

Onde 𝑖𝑖 = 1, ⋯ , 𝑛𝑛 e𝑗𝑗 = 1, ⋯ , 𝑚𝑚. 𝑏𝑏𝑗𝑗 > 0, 𝒄𝒄𝒋𝒋 = �𝑐𝑐𝑗𝑗1 , ⋯ , 𝑐𝑐𝑗𝑗𝑗𝑗 , ⋯ , 𝑐𝑐𝑗𝑗𝑗𝑗 �, e 𝒃𝒃 = [𝑏𝑏1 , ⋯ , 𝑏𝑏𝑚𝑚 ]𝑇𝑇 .
O vetor de pesos é dado por:

𝒘𝒘 = [𝑤𝑤1 , ⋯ , 𝑤𝑤𝑚𝑚 ]𝑇𝑇 (4)

Método do gradiente decrescente mais íngrime
De acordo com o método do algoritmo de gradiente decrescente mais íngrime, o
algoritmo de aprendizagem é:
Δ𝑤𝑤𝑗𝑗 (𝑘𝑘) = −𝜂𝜂

𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑘𝑘)
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑘𝑘)
= 𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂(𝑘𝑘)
ℎ (5)
𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝑢𝑢(𝑘𝑘) 𝑗𝑗

Onde 𝜂𝜂 é a taxa de aprendizado, 𝛼𝛼 é o fator momento, 𝜂𝜂 ∈ [0, 1], e 𝛼𝛼 ∈ [0, 1].
2

�𝒙𝒙 − 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 �
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑘𝑘)
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑘𝑘) 𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑘𝑘)
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑘𝑘)
Δ𝑏𝑏𝑗𝑗 (𝑘𝑘) = −𝜂𝜂
= 𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂(𝑘𝑘)
= 𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂(𝑘𝑘)
𝑤𝑤𝑗𝑗 ℎ𝑗𝑗
(6)
𝜕𝜕𝑏𝑏𝑗𝑗
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑘𝑘) 𝜕𝜕𝑏𝑏𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑢𝑢(𝑘𝑘)
𝑏𝑏𝑗𝑗3

Onde

Δ𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑘𝑘) = −𝜂𝜂

𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑘𝑘)
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑘𝑘)

𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑘𝑘)
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑘𝑘) 𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑘𝑘)
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑘𝑘)
= 𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂(𝑘𝑘)
= 𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂(𝑘𝑘)
𝑤𝑤𝑗𝑗 ℎ𝑗𝑗
(7)
𝜕𝜕𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑘𝑘) 𝜕𝜕𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑘𝑘)
𝑏𝑏𝑗𝑗2

é o valor Jacobiano, podendo ser expresso pelo sinal de

Método de mínimos quadrados recursivos (RLS)
neural.

𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑘𝑘)

𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑘𝑘)

.

Segue abaixo o algoritmo de mínimos quadrados recursivos para ajuste de pesos da rede
𝑃𝑃(𝑛𝑛) = 𝑃𝑃(𝑛𝑛 − 1) −

𝑃𝑃(𝑛𝑛 − 1)ℎ(𝑛𝑛)ℎ𝑇𝑇 (𝑛𝑛)𝑃𝑃(𝑛𝑛 − 1)
(8)
1 + ℎ𝑇𝑇 (𝑛𝑛)𝑃𝑃(𝑛𝑛 − 1)ℎ(𝑛𝑛)

𝑔𝑔(𝑛𝑛) = 𝑃𝑃(𝑛𝑛)ℎ(𝑛𝑛) (9)

𝑒𝑒(𝑛𝑛) = 𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑛𝑛) − 𝑦𝑦(𝑛𝑛) (10)

𝑤𝑤(𝑛𝑛) = 𝑤𝑤(𝑛𝑛 − 1) + 𝑔𝑔(𝑛𝑛)𝑒𝑒(𝑛𝑛) (11)

Onde 𝑃𝑃 é a matriz de covariância, 𝑦𝑦𝑚𝑚 é a saída do modelo de referência, 𝑦𝑦 é a saída da
planta a ser controlada e 𝑤𝑤 é o peso a ser atualizado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resultado Computacional Utilizando o Método do gradiente decrescente mais
íngrime
A planta não linear dada é:
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y(k) =

−0.1y(k − 1) + u(k − 1)
(12)
1 + y(k − 1)2

O tempo de amostragem é de 0.001 𝑠𝑠; O modelo de referência utilizado foi ym(k) =
0.6ym(k − 1) + yd(k) e a referência utilizada 𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑘𝑘) = 0.50𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(2𝜋𝜋𝜋𝜋 ∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡); utilizando 𝜂𝜂 =
0.35 e 𝛼𝛼 = 0.05.Os resultados da simulação são mostrados nas Figuras (2) e (3).

Os valores finais dos centros da função gaussiana, os pesos e o valor das larguras das
funções radiais seguem abaixo:
−2.9987
𝑐𝑐 = �−2.9954
−3.0021

𝑤𝑤 = [0.0802

𝑏𝑏 = [2.2050

−1.9681
−1.9321
−2.0008
0.0098

2.2852

−0.8612 0.08790 0.9541 1.9692 2.9979
−0.6300 0.51220 1.2661 2.0437 3.0048 �
−1.0696 −0.3034 0.6624 1.8978 2.9909

−0.0541
2.3679

0.0018

0.0169

2.2454

2.3462

Figura 2 - Sinal de comparação entre o modelo de
referência e a saída controlada do sistema.

0.0356

2.3183

0.0874]

2.2121]𝑇𝑇

Figura 3 - Sinal de erro de controle.

Resultado Computacional Utilizando o método de mínimos quadrados
Foram utilizadas a mesma planta não linear e o mesmo sinal de referência da simulação
anterior. O tempo de amostragem foi de 0.001 𝑠𝑠; O modelo de referência utilizado foi ym(k) =
0.9997𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑘𝑘 − 1) + 316𝑒𝑒 − 6𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑘𝑘); foi utilizado 𝜂𝜂 = 0.007 e 𝛼𝛼 = 0.001.

Os resultados da simulação são mostrados na Figura (4) e na Figura (5). Os valores

finais dos centros da função gaussiana, os pesos e o valor das larguras das funções radiais
seguem abaixo.
−1.5683
𝑐𝑐 = � 20.5195
−17.7001

−1.56830
20.51950
−17.7001

𝑤𝑤 = [−7.7613

𝑏𝑏 = [11.3015

−7.7613

11.3015

−1.56830 6.54220 6.5422 6.54220 −1.568300
20.5195 −24.1036 −24.1036 −24.1036 20.51950�
−17.7001 28.7178 28.7178 28.71780 −17.7001
−7.7613

11.3015

12.2387

−14.8215
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12.2387

−14.8215

12.2387

−14.8215

−7.7613]

11.3015]𝑇𝑇

Figura 4 - sinal de comparação entre o modelo de
Referência e a saída controlada do sistema.

Figura 5 - sinal de erro de controle.

CONCLUSÃO

Neste trabalho foi proposta uma metodologia para projeto de controle neural RBF

adaptativo, no domínio do tempo discreto, por modelo de referência direto para sistemas
lineares e não lineares. A metodologia de projeto de controle adaptativo desenvolvida mostrouse eficiente, uma vez que os valoresencontrados em simulações no ambiente computacional
MATLAB mostraram-se adequados.
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar os impactos da conexão de um gerador

distribuído a um alimentador de distribuição com respeito aos níveis de tensão, potência e
perdas da rede. Para verificação desta pesquisa foi imprescindível modelar todos os
componentes do sistema elétrico a fim de atender os requisitos do software ATP assim como
utilizar o software MATLAB® para execução do cálculo de fluxo de potência. Primeiramente,
o sistema foi simulado sem a presença do gerador distribuído e posteriormente ele foi alocado,
viabilizando assim a comparação dos valores de tensão em todos os barramentos bem como os
valores de potência fornecidos pelo gerador e a subestação. Deste modo, com os resultados
alcançados, foi possível avaliar as influências da alocação de uma unidade de geração
distribuída em um alimentador de distribuição existente.
Palavras-chave: Rede de distribuição; sistema elétrico; gerador distribuído.

INTRODUÇÃO

Atualmente, a responsabilidade cada vez maior em desenvolver formas de energias que

poupem o meio ambiente dos prejuízos causados pelo crescimento incessante e acelerado da
demanda energética mundial tem cooperado para o desenvolvimento de formas alternativas de
produção de energia elétrica. Nesse contexto, as unidades de Geração Distribuída (GD), que
são caracterizadas por estarem relacionadas ao uso de pequenas unidades de geração instaladas
em pontos estratégicos do sistema elétrico de potência e próximo dos centros de carga,

218

apresentam-se como um complemento à geração centralizada de grande porte, demandando
menos tempo e custo para sua produção. Esta geração pode trabalhar de forma concomitante ou
isolada ao sistema elétrico da concessionária local, possibilitando assim atender
especificamente ao consumidor, pois pode ser utilizada em regiões distantes das grandes
centrais geradoras. Além do mais, esta apresenta flexibilidade de operação, confiabilidade,
baixos impactos ambientais e o período de instalação é notadamente menor comparado com
uma central geradora. Outra contribuição da geração distribuída é o adiamento ou redução das
obras e reforço no sistema elétrico de potência. Devido à instalação do gerador distribuído, este
restringirá ou não solicitará demanda de energia vinda da concessionária. Além de suprir toda
a demanda local, este também poderá encaminhar o excedente de energia para o sistema
elétrico, para isso é necessário conhecimento prévio da capacidade instalada do gerador
distribuído. Ou seja, este GD, além de colaborar para a diminuição do carregamento dos
alimentadores cooperará igualmente para o aumento da geração da concessionária. Além de
possuir impactos positivos para o setor elétrico brasileiro, a introdução de fontes de geração no
sistema de distribuição pode afetar significativamente as condições do fluxo de energia e tensão
para os consumidores, assim como para utilidade de equipamentos. Dessa forma a presente
pesquisa se fez necessária, a fim de estudar a conexão de um gerador distribuído visando melhor
entendimento dos efeitos que esta alocação na rede de distribuição poderá trazer. Logo, o
principal objetivo deste trabalho baseia-se em analisar a contribuição da geração distribuída em
um alimentador de 11 KV, levando em consideração níveis de tensão, potência e perdas da rede,
com a presença e sem a presença do GD.

METODOLOGIA

Considerando as características adquiridas pelas atuais redes de distribuição com a

presença de GDs, torna-se evidente a necessidade do uso de ferramentas computacionais
eficientes e robustas para análise e planejamento dessas redes. Logo, para realização desta
pesquisa foi utilizado o software MATLAB® e o software ATP (Alternative Transient
Program). MATLAB® é uma ferramenta computacional interativa de alta performance voltado
para o cálculo numérico. Nele foi executado o cálculo do Fluxo de Potência (FP), uma vez que
em sistemas de energia é um instrumento fundamental para o planejamento e operação da rede
e consiste na obtenção dos valores de potência ativa e reativa e das tensões e correntes em todos
seus pontos. Para a modelagem e simulações do sistema elétrico estudado foi utilizado o
software ATP, dedicado a estudos eletromagnéticos e que possui uma série de aplicações e
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vantagens. Recorrendo a ele é possível modelar devidamente os sistemas elétricos, seguindo a
configuração mais próxima possível da rede elétrica real. O
Barras

Tensão (kV)

Barras

SE1

11

B25

Tensão
(kV)
10,721803

B2

10,953007

B26

10,712842

B3

10,888715

B27

10,708973

B4

10,888236

B28

10,694988

B5

10,885982

B29

10,689323

B6

10,84983

B30

10,662757

B7

10,845744

B31

10,658794

B8

10,838743

B32

10,656142

B9

10,837501

B33

10,65534

B10

10,821043

B34

10,660231

B11

10,806898

B35

10,659388

B12

10,804322

B36

10,657493

B13

10,804436

B37

10,715263

B14

10,801777

B38

10,708845

B15

10,76423

B39

10,704932

B16

10,759305

B40

10,69462

B17

10,74497

B41

10,679828

B18

10,75726

B42

10,678195

B19

10,747269

B43

10,687815

B20

10,741195

B44

10,686446

B21

10,738573

B45

10,68402

B22

10,731421

B46

10,683044

B23

10,739788

B24

10,739281

ATP possibilita a simulação para redes polifásicas, utilizando a matriz de admitância de barras.
A formulação matemática que constitui o programa é baseada, para elementos com parâmetros
distribuídos, no método das características (método de Bergeron) e para parâmetros concentrados na
regra de integração trapezoidal e durante a solução são utilizadas técnicas de esparsidade e de fatorização
triangular otimizada de matrizes. Nele foram modelados os dados relativos às cargas, às linhas de
distribuição e ao gerador distribuído da rede em estudo. Os dados para modelagem do gerador
distribuído foram retirados de [1], enquanto os dados relativos às cargas e às linhas de distribuição foram
retirados de arquivo pessoal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando inicialmente o sistema elétrico sem a conexão do gerador distribuído e depois os

resultados com a conexão do mesmo, os resultados das simulações e do cálculo do fluxo de potência no
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software MATLAB® podem ser obervados a seguir. Os valores de tensão correspondentes aos
barramentos antes da conexão do gerador distribuído são apresentados na Tabela 3 bem como os valores
de tensão após a inserção do GD são apresentados na Tabela 4. Observando os dados destas tabelas
constata-se que o nível de tensão a partir do barramento da SE1 apresenta quedas em relação a tensão
nominal de 11,0 kV. Porém, nota-se que a queda em relação à tensão é menor com a presença do GD na
rede de distribuição.
Tabela 3 – Valores de tensão antes do GD Tabela 4 – Valores de tensão após o GD
Barras

Tensão (kV)

Barras

Tensão (kV)

SE1

11

B25

10,85954

B2

10,9767

B26

10,85069

B3

10,94547

B27

10,84687

B4

10,94499

B28

10,83307

B5

10,94275

B29

10,82747

B6

10,92782

B30

10,80125

B7

10,92377

B31

10,79733

B8

10,91681

B32

10,79472

B9

10,91558

B33

10,79393

B10

10,91616

B34

10,79875

B11

10,90214

B35

10,79792

B12

10,89959

B36

10,79605

B13

10,8997

B37

10,85308

B14

10,89707

B38

10,84675

B15

10,89785

B39

10,84288

B16

10,89657

B40

10,8327

B17

10,88241

B41

10,8181

B18

10,95068

B42

10,81649

B19

10,88468

B43

10,82598

B20

10,87868

B44

10,82463

B21

10,8761

B45

10,82224

B22

10,86903

B46

10,82127

B23

10,8773

B24

10,87679

O barramento no qual foi conectado o gerador distribuído é o B18. Este apresenta 10,75
kV antes da interligação do mesmo e 10,95 kV posteriormente. Após a inserção do gerador
nota-se que os níveis de tensão de todos os barramentos do sistema apresentaram uma melhoria.
O maior aumento percentual no nível de tensão foi no barramento B18, onde ocorreu a conexão
do gerador. O sistema elétrico simulado com o gerador distribuído apresentou redução nas
perdas. Isto se verifica principalmente devido à inserção do gerador contribuir para que a
corrente elétrica que circula no sistema seja menor e, assim, reduza as perdas do mesmo.
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CONCLUSÃO

Portanto, diante dos resultados supramencionados, nota-se as vantagens de haver

unidade de geração distribuída na rede de distribuição. O presente estudo pode de forma
suscinta avaliar o perfil de tensão, de potência e de perdas da rede com a presença e sem a
presença de GD em um alimentador de 11 kV. Observa-se que, com a conexão do GD, os níveis
de tensão dos barramentos se elevam, diminui-se a demanda solicitada da subestação, aumentase a capacidade de transmissão de energia do alimentador e reduzem-se as perdas. Fica evidente
a importância de estudos mais apronfundados nessa área, a fim de que se possa compreender
melhor essa forma alternativa de geração de energia e por isso a continuação deste trabalho é
de suma importância.
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RESUMO

Este trabalho apresenta uma metodologia para diagnóstico de faltas e problemas de

qualidade de energia em redes aéreas de distribuição de energia elétrica. A ferramenta
desenvolvida atua em complementariedade com o sistema de proteção, auxiliando na tomada
de decisão e, portanto, acelerando os procedimentos para restabelecimento das condições
normais de operação. O algoritmo é baseado em uma ferramenta extraída de Redes
Imunológicas Artificiais e utiliza apenas as medições de corrente nas três fases obtidas na
subestação para realizar o monitoramento do sistema.
Palavras–chave: Diagnóstico de faltas; sistemas elétricos; inteligência artificial; problemas de
qualidade de energia.

INTRODUÇÃO

O constante aumento da demanda por processos industriais mais sofisticados tem exigido

do sistema elétrico alto grau de continuidade e qualidade em seus serviços, o que tem
incentivado o desenvolvimento de ferramentas de apoio à operação, capazes de aumentar a
confiabilidade do sistema. Neste sentido, investir em uma proteção adequada e eficaz
desempenha um papel fundamental, tendo em vista o impacto financeiro que a qualidade da
energia elétrica traz aos consumidores e às concessionárias. No âmbito dos sistemas de distribuição de energia elétrica a ocorrência de faltas é mais frequente (HARTSTEIN, 2007), e
estas são causadas por mau funcionamento de equipamentos e fenômenos naturais, por
exemplo. Distúrbios como estes diminuem os índices de qualidade e elevam os custos
operacionais. Considerando que, normalmente, os alimentadores de distribuição não possuem
um nível satisfatório de monitoramento e controle de suas operações, o estudo para melhorias
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na monitoração, proteção e controle em redes de distribuição para redução dos impactos das
grandes perturbações é de grande relevância.
Este trabalho propõe uma ferramenta de monitoramento em tempo real para diagnóstico
de faltas em redes aéreas de distribuição, utilizando como ferramenta Redes Imunológicas
Artificiais. A metodologia implementada é baseada no monitoramento das correntes de cada
conjunto trifásico dos transformadores de corrente (TCs) de proteção instalados na subestação.
O objetivo da ferramenta é auxiliar as equipes de manutenção das concessionárias de energia
elétrica na detecção de distúrbios nos alimentadores, bem como na operação durante uma falta
e supervisão do sistema de proteção. Foi dada ênfase a faltas envolvendo curto-circuito
monofásico, bifásico, fase-fase-terra e trifásico, e os distúrbios de qualidade de energia elevação
e afundamento de tensão, transitório, notching e spike.

METODOLOGIA

A abordagem realizada pela RIA é baseada em uma técnica, inspirada no sistema

imunológico biológico, chamada seleção negativa, que busca fazer a detecção de elementos que
não são comuns à rede. O algoritmo de seleção negativa (ASN) proposto por CARVALHO et
al. (2009) é inspirado no sistema imunológico biológico e funciona de maneira análoga ao
mecanismo de seleção negativa que atua no corpo, onde as células detectoras (linfócitos) que
reagem com células próprias do organismo são rejeitadas, e somente as que não reagem com
nenhuma célula do corpo circularão pelo organismo.
O ASN compreende três fases, sendo as duas primeiras executadas de forma off-line e a
última de forma on-line:
• Fase 1: definição dos dados a serem protegidos;
• Fase 2: geração de detectores;
• Fase 3: monitoramento de erro.
O ASN utiliza o recurso do critério de casamento parcial para estabelecer o casamento
entre elementos. Dessa forma, não é necessário que todos os pontos que compõem um detector
casem com um elemento, para que este seja considerado um corpo estranho.
Definição dos dados a serem protegidos
Nessa fase são definidos os dados que representam os elementos próprios do sistema.
Foram definidos como elementos próprios amostras do alimentador em condições normais de
operação. Esses dados foram organizados como um conjunto de vetores C, com tamanho l, e
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seus valores foram descritos pelo alfabeto decimal. Os elementos próprios foram gerados a
partir do janelamento das ondas de correntes amostradas no alimentador sem faltas. Visto que
esta corrente pode ter uma variação dentro do funcionamento normal do sistema, o algoritmo
tem como variáveis de entrada os percentuais máximos e mínimos de variações normais da
corrente lida, estabelecidos pelo operador do sistema. Portanto, são gerados outros elementos
próprios baseados nesses intervalos.
Geração de Detectores
Nessa fase são gerados, de forma aleatória, vetores candidatos a detectores, também de
tamanho l. Esses vetores são testados, a fim de verificar se os mesmos casam com os elementos
próprios, definidos na fase anterior. Nesse processo de testes, amostras dos elementos próprios
são apresentadas a elementos candidatos a detectores. Caso ocorra um casamento entre o
elemento candidato a detector e os elementos próprios, esse candidato é rejeitado. Caso
contrário, o mesmo é incluído no conjunto D de detectores. O processo de teste é repetido até
que o número desejado de detectores seja alcançado no conjunto D. Esse conjunto D inicial é
chamado de D1 e será utilizado na etapa de diagnóstico da falta. Após a geração desse conjunto,
o mesmo é testado com as amostras contendo distúrbios de qualidade de energia. Após cada
ciclo de verificação de casamento, em que os detectores que casam com as amostras são
eliminados do conjunto D anterior, um novo conjunto D de detectores é formado. O processo é
realizado para cada uma das amostras com distúrbios de qualidade de energia, utilizando nos
teste de verificação de casamento o último conjunto D de detectores salvo. O conjunto final,
chamado de D6, estará apto para casar apenas com amostras contendo faltas de curto-circuito.
Dessa forma é possível classificar os possíveis distúrbios presentes no alimentador como faltas
de curto-circuito ou distúrbios de qualidade de energia. Cada ponto do vetor candidato a
detector é gerado no intervalo de –10IN a +10IN, onde IN é o módulo do valor de pico da
corrente de carga.
Foram utilizados critérios de casamento parcial nos testes de casamento entre candidatos
a detectores e elementos próprios. Para isso, foi definido um número mínimo r, com r < l, de
elementos do vetor D que precisam casar com elementos do vetor C, para que se considere que
houve um casamento.
Nos sistemas de monitoramento de erros, dois critérios para casamento parcial são mais
utilizados: r-contínuos e r-Hamming. No algoritmo proposto foi utilizado o critério r-Hamming
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que consiste em verificar se dois vetores, de mesmo tamanho, casam em, pelo menos, r posições
correspondentes e não necessariamente de forma contínua.
Como no alfabeto decimal o casamento entre os vetores não acontece com valores exatos,
é considerada em um dos vetores uma margem para mais e para menos, dessa forma, para
qualquer valor nesse intervalo, o casamento é considerado. Essa margem é atribuída ao vetor
amostrado como um desvio ε.
No algoritmo proposto são gerados detectores específicos para cada fase, assim, são
considerados desequilíbrios entre fases.
Monitoramento de Erro
Nessa fase é verificado de forma contínua se há casamento entre os detectores D e E, onde
E é um vetor, de tamanho l, que representa um elemento qualquer encontrado no sistema em
determinado instante. Esse elemento representa a janela da corrente capturada em tempo real
na subestação. São capturadas janelas de corrente para cada fase e comparadas com o respectivo
grupo de detectores. Se algum detector, em algum momento, casar com um vetor E, significa
que ocorreu uma mudança em E. Para realizar o diagnóstico dos distúrbios é utilizado o
conjunto inicial de detectores D1. Quando em uma determinada janela de dados os detectores
do conjunto D1 são acionados, caracteriza-se que uma falta ocorreu. A partir do diagnóstico de
uma falta, é utilizado o conjunto final de detectores D6 para diferenciar a mesma entre curtocircuito e distúrbio de qualidade de energia. Caso algum detector deste conjunto seja acionado,
a falta é classificada como curto-circuito e é indicado também o número de fases onde foram
detectados os distúrbios. Caso contrário, a falta é classificada como um distúrbio de qualidade
de energia.
Aquisição de Dados
A obtenção dos dados ocorre na geração dos elementos próprios, que é feita off-line, e o
sistema não poderá estar submetido a faltas, e no monitoramento do erro, que é feito em tempo
real. O algoritmo proposto é aplicado a um alimentador primário de 104 barras cujos dados de
linha e carga são encontrados em ALVES et al. (2005). O desvio utilizado foi de 5%. Foram
simulados casos de faltas relacionadas à qualidade de energia (transitórios, elevação e
afundamento de tensão, notching e spike) e de curto-circuito monofásico (A-T, B-T, C-T),
bifásico (AB, BC, CA), fase-fase-terra (AB-T, BC-T, CA-T) e trifásico. Foram geradas várias
janelas em cada simulação, contendo amostras da corrente com e sem a falta. Utilizou-se o
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comprimento dos vetores próprios e dos vetores de detectores l=40, e como critério de
casamento adotou-se o r-Hamming e foi definido r=2 na geração e r=6 no monitoramento do
erro. Utilizou-se taxa de amostragem de 2,4 kHz e janela de tempo de um ciclo, que
correspondeu a um vetor de 40 posições. O software ATP (Alternative Transient Program) foi
utilizado para realizar as simulações do sistema, devido à indisponibilidade de um sistema real
para obtenção dos dados. O algoritmo proposto foi desenvolvido no MATLAB®.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 1, que mostra o número de detectores

acionados em cada fase durante a etapa de monitoramento de erro. As faltas monofásicas,
bifásicas e trifásicas apresentaram, respectivamente, um, dois e três conjuntos de detectores
acionados. Os resultados da tabela foram obidos utilizando o conjunto D1 de detectores, durante
a etapa de diagnóstico de faltas. Em todos os casos simulados as faltas foram corretamente
detectadas e classificadas de acordo com sua natureza (curtos-circuitos ou distúrbios de
qualidade de energia) e quantidade de fases envolvidas. O método não é apto para diferenciar
os distúrbios de qualidade de energia entre si. Apenas diferencia curto-circuito de problemas de
qualidade, não havendo, por exemplo, diferenciação entre notching e spike. Os resultados
correspondem a uma simulação escolhida aleatoriamente. Tendo em vista que o tempo de
processamento de cada janela foi de 9 ms, em média, pode-se considerar que o algoritmo é
próprio para uso em tempo real, uma vez que apresenta uma resposta rápida para o problema.
O algoritmo proposto é capaz de detectar todas as alterações ocorridas nas fases do sistema
elétrico analisado. O número de detectores acionados é considerado baixo se comparado ao
número total de elementos no conjunto D, e isso se deve à ampla faixa de valores que os
detectores podem assumir na fase de geração. No entanto, esse número não influencia na
eficiência do método, pois o acionamento de apenas um detector é suficiente para o algoritmo
proposto indicar a ocorrência da falta. Os parâmetros utilizados para critério de casamento
parcial e desvio foram estabelecidos mediante testes de casamento entre as amostras, realizados
a fim de verificar o valor adequado para cada um em cada etapa, de forma a otimizar a eficiência
do método.

CONCLUSÕES

Neste trabalho apresenta-se um método de detecção e classificação de faltas em redes de

distribuição de energia elétrica baseado em RIA. São realizadas simulações para validação do
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algoritmo através do software ATP, próprio para simulação de transitórios eletromagnéticos em
sistemas elétricos, tendo em vista a indisponibilidade de um sistema real para obtenção dos
dados. Como dados de entrada do sistema, o algoritmo precisa apenas dos dados oscilográficos
das correntes nas fases medidas na subestação. O algoritmo proposto apresenta excelentes
resultados, demonstrando eficiência em todas as simulações realizadas. A fase de
monitoramento do sistema a partir da coleta dos dados é realizada em milésimos de segundos,
o que possibilita que o algoritmo seja utilizado como uma ferramenta empregada em tempo real
para auxílio da operação durante uma falta, já que as decisões precisam ser tomadas
rapidamente. A fase de geração de detectores é a que demanda maior tempo computacional, no
entanto, essa demora não acarreta prejuízo ao algoritmo, pois essa fase é executada de forma
off-line. Os resultados obtidos nos remetem à continuação da pesquisa visando inserir módulo
de localização de faltas utilizando redes neurais artificiais.
Tabela 1. Algoritmo aplicado a um alimentador de 104 barras.
Tipo de Falta
A-T (2525)
B-T (881)
C-T (895)
AB-T (2992)
AC-T (4414)
BC-T (825)
AB (4013)
AC (3995)
BC (878)
ABC (817)
Transitório
Elevação de
Tensão
Afundamento de
Tensão
Notching
Spike

Número de Detectores
Acionados em casa fase
A
B
C
51
00
00
00
97
00
00
00
48
17
50
00
06
00
34
00
01
14
10
07
00
07
00
03
00
14
15
06
51
23
25
05
11
07
18
42
31

02

16

55
12

04
33

21
21
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RESUMO

Em busca de tornar as aulas de programação mais interativas e proporcionar melhor

experiência prática que será levada para outras disciplinas do curso, bem como a iniciação
científica, este projeto visa elaborar um material auxiliar e complementar aos estudos de
linguagem C para engenharia elétrica. Por seu design amigável a iniciantes e alta flexibilidade,
utilizaremos o BeagleBone como ferramenta principal. Através dele podemos trabalhar
conceitos de programação avançada, bem como esclarecer os conceitos mais fundamentais,
envolvendo a interação software-hardware e o funcionamento do sistema operacional.
Abordaremos as principais dificuldades encontradas por estudantes de programação e
desenvolveremos um material auxilar para melhorar e aprimorar a gama de conhecimentos
tratados na disciplina.
Palavras-chave: Microcomputadores; Internet das coisas; Sistemas embarcados.

INTRODUÇÃO

Programar é uma habilidade essencial a um engenheiro eletricista, principalmente nas

áreas de computação, controle, automação e sistemas inteligentes, além de ser uma grande
ferramenta para pesquisadores em outros ramos da engenharia elétrica, ao automatizar, otimizar
e possibilitar o desenvolvimento de processos e ferramentas cada vez mais complexas.[1] No
mundo competitivo da tecnologia, já quase inexiste um campo que não possa tirar proveito da
programação, e com o avançar dos anos, as tecnologias mais modernas se tornam mais
dependentes da programação para continuar inovando.
Partindo do princípio de que o estudante não aprende se não estiver motivado[7], é
necessário envolver a atenção e despertar o interesse do estudante através de recursos
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adicionais. Uma das teorias mais aceitas sobre o processo de aprendizado de novas habilidades
é o Modelo cíclico de Kolb. Segundo ele, o aprendizado envolve experiência, reflexão,
abstração, experimentação, e então se repete. O modelo tradicional de aula, principalmente
no ensino superior, tende a focar apenas na reflexão e na abstração, pois assume que o aluno já
possui os conhecimentos prévios necessários para entender o que está sendo lecionado
(experiência) e que ele se responsabilizará por aplicar o novo conhecimento em seus estudos
(experimentação), de forma que o aluno recebe da aula apenas informação, e se não houver
interesse pessoal ou outra motivação, ele não dará continuidade ao processo e o aprendizado
não se solidificará.
O trabalho teve como objetivo pesquisar na literatura científica e educacional
implementações bem sucedidas de experiências práticas com microcomputadores e outras
plataformas semelhantes no ensino de programação de computadores e elaborar rotinas
didáticas que se adaptem a diferentes níveis de conhecimento prévio e melhorem o aprendizado,
ao fornecer experiências práticas envolvendo os conceitos, métodos e técnicas ministradas em
aula.

METODOLOGIA
•

Pesquisa bibliográfica

•

Elaborar material introdutório ao BeagleBone

•

Escrever tutoriais sobre rotinas básicas na plataforma

•

Desenvolver atividades de baixa dificuldade

•

Desenvolver atividades de média dificuldade

•

Desenvolver atividades de alta dificuldade

•

Relacionar conceitos da disciplina com as experiências práticas

•

Testar metodologia com voluntários

•

Analisar resultados e discutir a implementação definitiva

•

Publicar projeto e resultados online, sob licença Creative Commons

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste projeto, foram realizados os seguintes trabalhos:

•

Pesquisa bibliográfica;
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•

Elaboraçãp de material introdutório ao BeagleBone;

•

Escrita de tutoriais sobre rotinas básicas na plataforma;

•

Desenvolvimento de atividades de baixa dificuldade;

•

Desenvolvimento de atividades de média dificuldade.
Como resultado deste trabalho foi criado um material auxiliar que pode ser usado

paralelamente ao estudo de programação, bem como uma introdução ao BeagleBone Black,
disponível em forma digital, e em atual processo de organização e formatação para um site, em
que ele será publicado inteiramente, permitindo a todos os interessados no assunto o acesso,
inclusive estudantes de outras instituições.

CONCLUSÃO

O projeto foi concluído, na maior parte, no tempo estipulado pelo plano de trabalho. Os

resultados estão sendo publicados e permitirá sua implementação no IFMA quando for possível
a aquisição das placas para complementação das aulas.
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RESUMO

Neste artigo propõe-se o desenvolvimento de um controle de temperatura baseado em

observador de estados adaptativos. Esta metodologia será aplicada a um sistema térmico,
fazendo-se a identificação deste por meio dos dados experimentais de entrada e saída, ou seja,
a voltagem CA (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 observação de estados adaptativos, baseado em alocação de polos, 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). Com os resultados experimentais procura-se evidenciar a flexibilidade
e eficiência da metodologia proposta de acordo com o desempenho desejado pelo projetista.
Palavras-chave: Observador adaptativo; Alocação de polos; Estimação paramétrica; LabView.

INTRODUÇÃO

Segundo Ogata (2000), o uso de sistemas de controle automatizados encontra-se muito

difundido, desempenhando um papel de fundamental importância para o avanço da ciência e da
engenharia. Com a modernização dos processos industriais, torna-se necessária a utilização de
controladores que garantem resultados com maior precisão. As variações desconhecidas e não
mensuráveis dos parâmetros de um processo industrial comprometem o desempenho dos
sistemas. A fim de alcançar e manter um nível aceitável de desempenho de um sistema de
controle em malha fechada, metodologias de controle têm recebido considerável atenção da
comunidade acadêmica e industrial.
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Neste projeto, é proposta uma metodologia para o projeto de observador de estado
adaptativo, pois, em sua maioria, as metodologias de controle necessitam que os parâmetros e
os estados do sistema sejam conhecidos. No entanto, em diversas aplicações tem-se que os
parâmetros são desconhecidos e os estados não são acessíveis, portanto, o observador
adaptativo aparece como um método bastante viável na avaliação de ambos, oferecendo ao
projetista os parâmetros da planta por estimação online e os estados do sistema (PETROS,
1996).
Utilizando o esquema de observação de estados desenvolvido por Luenberger (1964 e
1971), mas substituindo os parâmetros desconhecidos A, B e C por suas estimativas Â, 𝐵𝐵� e 𝐶𝐶̂ ,
respectivamente, geradas por uma lei adaptativa.

O problema de observadores adaptativos, em termos gerais, consiste no projeto de
algoritmos de adaptação para as tarefas de estimação de estados e identificação paramétrica em
um sistema dinâmico desconhecido. Para tanto, são usadas as entradas e saídas medidas e as
duas tarefas são executadas simultaneamente. Devido à complexidade deste procedimento, pois
o algoritmo de estimação de estados tem que trabalhar na presença de parâmetros incertos e
vice-versa, o projeto de observadores adaptativos constitui-se em geral um problema aberto e
relevante para o controle de sistemas dinâmicos.

METODOLOGIA

O esquema de um observador adaptativo baseia-se na combinação de um observador de

estados, utilizado para estimar as variáveis de estado de uma determinada planta representada
no espaço de estados, com um esquema de estimação paramétrica online. Conforme mostrado
na Figura 1.

Figura 1: Esquema do Observador de Estados Adaptativo. IFMA, 2016.
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Onde 𝑢𝑢 é o sinal de entrada, 𝑦𝑦 é o sinal de saída, 𝑎𝑎�𝑝𝑝 e 𝑏𝑏�𝑝𝑝 são os vetores estimados on

line, a partir dos dados de entrada e saída (IOANNOU, 1996). Ou seja, por meio da utilização
dos dados de entrada e saída é possível realizar a estimação dos parâmetros da planta e
consequentemente de suas matrizes do modelo no espaço de estados que representa
matematicamente o comportamento desta planta.
 Formulação Matemática do Controlador Baseado em Observador de Estados Adaptativos:

Com base no observador descrito por Luenberger (1971), neste projeto é proposto o

problema onde o estado 𝑥𝑥 e os parâmetros da planta 𝐴𝐴, 𝐵𝐵 e 𝐶𝐶 serão estimados online

simultaneamente usando um observador adaptativo. Um procedimento direto para escolher a
estrutura do observador adaptativo é usar as mesmas equações do observador de Luenberger,
mas substituindo os parâmetros desconhecidos 𝐴𝐴, 𝐵𝐵 e 𝐶𝐶 pelas suas estimações 𝐴𝐴̂, 𝐵𝐵� e 𝐶𝐶̂ ,

respectivamente, geradas por alguma lei adaptativa. A equação da planta é então dada por
⋮ 𝐼𝐼(𝑛𝑛−1)
⋮
… � 𝑥𝑥𝛼𝛼 + 𝑏𝑏𝑝𝑝 𝑢𝑢, 𝑦𝑦 = [1 0 … 0]𝑥𝑥𝑎𝑎 (5)
⋮
0
A equação do observador é da forma
⋮ 𝐼𝐼(𝑛𝑛−1)
̇𝑥𝑥� = �−𝑎𝑎�𝑝𝑝 (𝑡𝑡) ⋮
… � 𝑥𝑥� + 𝑏𝑏�𝑝𝑝 (𝑡𝑡)𝑢𝑢 + (𝑎𝑎∗ − 𝑎𝑎�𝑝𝑝 (𝑡𝑡))(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦�), 𝑦𝑦� = [1 0 … 0]𝑥𝑥� (6)
⋮
0
E a lei adaptativa é dada por
𝜃𝜃̇ = Γϵϕ (7)
𝑇𝑇
𝑧𝑧− 𝑧𝑧̂
θ= �𝑏𝑏�𝑝𝑝𝑇𝑇 (𝑡𝑡), 𝑎𝑎�𝑝𝑝𝑇𝑇 (𝑡𝑡)� , 𝜖𝜖 = 2 , 𝑧𝑧̂ = 𝜃𝜃 𝑇𝑇 𝜙𝜙, Γ = Γ T > 0 (8)
𝑥𝑥̇ 𝑎𝑎 = �−𝑎𝑎𝑝𝑝

𝜙𝜙 =

𝑚𝑚
𝑇𝑇
𝑇𝑇 (𝑠𝑠)
𝑇𝑇 (𝑠𝑠)
𝛼𝛼𝑛𝑛−1
−𝛼𝛼𝑛𝑛−1
� Λ(𝑠𝑠) 𝑢𝑢, Λ(𝑠𝑠) 𝑦𝑦� , 𝑧𝑧

𝑠𝑠𝑛𝑛

= Λ(𝑠𝑠) 𝑦𝑦 (9)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste trabalho, o processo de aquisição de dados para estimação de parâmetros bem

como a implementação do método de controle proposto baseado em observador de estado são
realizados 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 à qual está submetido (10mV/°C) e um circuito atuador baseado no circuito
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integrado TCA 785, capaz de variar o ângulo de disparo de tiristores pela aplicação de uma
tensão contínua, conforme mostrado na Figura 2.

Figura 2: Diagrama esquemático da plataforma de controle virtual/eletrônica de alto desempenho.

Os dados de entrada e saída do sistema obtidos a partir da plataforma de aquisição de
dados foram utilizados para realização da modelagem do sistema. Na Figura 3 é mostrado o
sinal de tensão eficaz (Vrms) aplicado à entrada do sistema e a respectiva saída (Temperatura
em °C) obtida.

Figura 3: Conjunto de dados de entrada e saída do processo térmico.

O estimador de parâmetros baseado no método do gradiente foi implementado no
software MATLAB/SIMULINK. Os parâmetros 𝑎𝑎�𝑝𝑝 e 𝑏𝑏�𝑝𝑝 estimados podem ser vistos na Figura

4.
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Figura 4: Resultados do Estimador de Parâmetros. IFMA, 2016.

Na Figura 5, é mostrada a saída do processo térmico quando aplicada a metodologia do
observador de estado adaptativo.

Figura 5: Saída do Processo Térmico. IFMA, 2016.

CONCLUSÃO

Conforme proposto, foi realizada a implementação de uma estratégia de controle por

alocação de polos baseada em observador de estados adaptativos 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
parâmetros da planta, dos estados e controle do sistema de acordo com o desempenho desejado
pelo projetista.
A metodologia de controle utilizada se mostrou bastante adequada para o projeto de
controle de processos térmicos, no qual se estabelece uma referência de temperatura a ser
seguida pela planta. Os resultados de simulação analógica evidenciaram que se trata de uma
técnica de controle que permite respostas com um bom tempo de acomodação e sem altos
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valores de sobressinal, podendo ser implementada em diversos tipos de aplicação, pela
possibilidade de relizar um controle no espaço de estados por meio de alocação de polos sem a
necessidade de que esses estados estejam disponíveis para medição no sistema.
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RESUMO

Este projeto de pesquisa avalia dois softwares simuladores para automação industrial: o

EasyPLC 5 e o Machines Simulator. Como resultado desta avaliação se propõe a desenvolver
interfaces de entrada e saída, desenvolver métodos para comunicar estes simuladores com
Controladores Lógicos Programáveis (CLP) reais, desenvolver novas interfaces de
entrada/saída diferentes das propostas pelo fornecedor destes softwares para incluir novas
funcionalidades, tais como entradas/saídas analógicas e novos dispositivos industriais. Para
alcançar esses objetivos, é necessário fazer um estudo detalhado de programação em C para o
uso de microcontroladores PIC, mais especificamente o PIC18F4520 disponível no laboratório
de automação do IFMA. Existem casos em que esse PIC não pode ser usado por não possuir
certas funcionalidades, como, por exemplo, a porta USB, por isso é necessário usar outras
opções de placas, como as da família 16F e 18F. Os softwares de compilação mais utilizados
são o PICC CCS da Microchip Technology e o MikroC PRO for PIC e o de simulação é o
Proteus 8. Também foi implementado circuito impresso desenvolvido na ferramenta Proteus 8
para ser utilizado como cartão de interface USB para PC. Tendo conhecimentos de manipulação
das ferramentas citadas se pode trabalhar com o controle de plantas de automação e avaliar seu
uso, bem como implementá-lo.
Palavras Chaves: Microcontroladores PIC; plantas de automação; interface entrada/saída.

INTRODUÇÃO
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Os Controladores Lógicos Programáveis (CLP) são amplamente utilizados no chão de
fábrica das indústrias. Utilizando-se simuladores, a ideia central do que ocorre no chão de
fábrica é passada para os alunos, que podem controlar e alterar os processos sem necessitarem
de um sistema de hardware, tendo em vista sistemas de simulação cada vez mais realistas e
condizentes com a indústria, porém sem os perigos aos quais os usuários estão sujeitos e as
máquinas também, o aluno pode programar sem riscos.
Propõe-se desenvolver interfaces de entrada e saída para comunicar com o EasyPLC,
desenvolver aplicações que comuniquem o EasyPLC com as plantas virtuais, bem como,
comunicar um PLC real usando drivers OPC, acessar através de scripts e desenvolver novas
interfaces e funcionalidades, avaliar e documentar as aplicações desenvolvidas. Uma das
formas mais interessantes de desenvolver as interfaces é com o uso de microcontroladores PIC
(Controlador de Interface Programável) desenvolvidos pela Microchip Technology. São
componentes integrados que em apenas um dispositivo engloba os circuitos necessários para
um sistema digital programável.
Este projeto tem como objetivo estudar os simuladores EasyPLC e Machines Simulator
em aplicações industruais de automação usando CLP; implementar o cartão sugerido com 15
entradas e 16 saídas para conectar a uma porta USB do PC; avaliar a possibilidade de acessar
recursos como do EasyPLC para desenvolver ou modificar as interfaces de entrada/saída
(cartões) para incluir novas funcionalidades às interfaces de entrada/saída para não ficar
limitado ao hardware sugerido.

METODOLOGIA

A licença, a Hard Key, foi adquirida. A licença consiste de um pen-drive que deve ser

inserido numa entrada USB do PC para liberar a versão completa dos softwares EasyPCL e
Machines Simulator. O microcontrolador PIC foi escolhido pela facilidade de manuseio e
programação, extensa gama de utilização e possibilidade de se trabalhar com os cartões de
interface entrada/saída que objetivamos. O PIC disponível no laboratório de automação é o
PIC18F4520 que está contido em um kit de Plataforma de desenvolvimento PIC18 da Exstor
chamado NEO201, o mesmo vem com um cabo de alimentação, cabo USB, cabo serial, um
gravador e depurador X-ICD2 de microcontroladores e o próprio microcontrolador. Para efeito
de simulação e circuito impresso foi utilizado o 18F4550 para o cartão USB.
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Para simulação é utilizado o programa de computador Proteus do Labcenter Electronics.
É considerado um dos melhores simuladores de circuitos eletrônicos existentes atualmente. É
uma suíte que agrega um ambiente de simulação, como já foi dito, chamado de ISIS e um
programa para desenho de circuito impresso, o Ares Professional, e pode trabalhar em conjunto
com o PCW (programa de compilação) simulando o código executável. Possui uma interface
simples e completa para montagem dos circuitos. Após simular o esquemático com o Isis é
utilizado para o circuito impresso, o ares do programa. Com o circuito desenhado, foi utilizada
a impressora LPKF do Laboratório de Eletrônica de Potência para confeccionar a placa do
cartão. Depois os componentes foram soldados e as conexões testadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A interface USB para PC foi esquematizada com o programa Proteus, como já foi dito,

depois o circuito impresso foi montado e a placa foi impressa na LPKF, como mostra a Figura
1. A placa foi testada com programas que permitiram ter acesso às entradas/saídas do PIC
18F4550, mostrando que foi possível utilizar a placa parcialmente. Entretanto, a placa
apresentou problemas de comunicação com os programas EasyPLC e Machines Simulator o
que ainda está sendo solucionado. Foram apontados como causa da falha de comunicação
incompatibilidade do drive e a versão do Windows utilizado no laboratório.
Avaliou-se a possibilidade de acessar recursos como do EasyCLP 5. Esta etapa foi
analisada, mas chegou-se à conclusão de que não era viável, porque, embora muito útil,
implicaria utilizar engenharia reversa para decifrar o protocolo de comunicação entre a interface
USB e o pacote de software EasyPLC e Machines Simulator, visto que apenas é fornecido o
arquivo executável (.hex), além disto poderia implicar em uma atividade ilegal.
Foi desenvolvida uma aplicação para automatizar a planta para manipulação de produtos
industriais. Esta é uma das plantas disponíveis para o EasyPLC e Machines Simulator. Esta
planta virtual é apresentada na Figura 2. Os produtos industrializados chegam pela esteira do
lado esquerdo, são pegos pela pinça (em amarelo) e transportados para esteira do lado direito.
Observou-se que esta planta virtual realmente pode ser comandada pelo RSLogix Emulate 5000
e CompactLogix L43 (CLP físico) executando um programa para automação da referida planta.
Os resultados obtidos nesta seção são de grande valia, principalmente, para o ensino de
automação industrial, sendo este um dos objetivos perseguidos e atingidos nesta pesquisa.
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Figura 1. IFMA, 2016

Figura 2. Machines Simulator,
2016

CONCLUSÃO

O ensino da automação industrial pode ser facilitado com o uso de softwares de

simulação de CLP e plantas industriais virtuais, não só pela facilidade de assimilação do
conteúdo, como também por motivos de segurança e espaço. Foi desenvolvida uma interface
USB ou porta USB que transmite os dados de forma bem veloz e é muito simples de se trabalhar
e, portanto, é constantemente mais utilizado do que a interface serial, por exemplo, que foi
apenas simulada.
Infelizmente não foi possível aproveitar todos os recursos, devido à falha de
comunicação da placa, mas está sendo solucionada com o suporte da empresa NIRTEC. No
entanto, as etapas envolvidas com a programação no software EasyPLC e utilização das plantas
gráficas em 3D do software Machines Simulator foram realizadas com êxito, o que significa
que a pesquisa foi bem sucedida e que será melhorada com a solução da comunicação da placa
desenvolvida
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RESUMO

Um dos principais causadores de perdas em sistemas de distribuição são as harmônicas,

pois estão diretamente relacionadas com ondas de tensão ou de correntes deformadas. E essas
deformações indicam que a qualidade de energia que chega ao consumidor não é ótima e que a
distribuição dessa energia está perturbada.
O problema das harmônicas é considerado relativamente recente, já que em tempos atrás
as cargas lineares eram predominantes e tinham valores de impedância fixos como cargas de
aquecimento e iluminação incandescente. O que não acontece hoje em dia, pois o número de
dispositivos geradores de harmônicos é cada vez maiorm, uma vezque estão em todos os setores
como na indústria com máquinas de solda e inversores de frequência para motores, no comércio
com computadores e fax, e no ambiente doméstico com televisões e fornos micro-ondas. Esse
fenômeno não era muito considerado, pois seus efeitos sobre as redes não tinham uma
relevância significante. Mas com a chegada da eletrônica de potência esse quadro mudou e vem
sendo fortemente amplificado.
As harmônicas devem ser detectadas e combatidas pelo número, cada vez maior, de
impactos negativos sobre os sistemas de distribuição, tais como: sobrecarga das redes de
distribuição, dos condutores neutros, das vibrações, dos transformadores; perturbação das redes
de comunicação e de telefonia; além de degenerarem a qualidade da energia. E esses impactos
técnicos acabam se relacionando diretamente com os impactos econômicos, visto que há uma
perda de produção, de produtividade e um alto custo de material, acarretando assim uma baixa
competitividade da empresa, no mercado.
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
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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: Banco de capacitores; Harmônicas; Filtros de harmônicos.

INTRODUÇÃO

As perdas elétricas do sistema de potência ocorrem principalmente no sistema de

distribuição de energia elétrica e um dos motivos é o baixo fator de potência. Uma das formas
mais efetivas para reduzir essas perdas é a compensação reativa das cargas, que além de reduzir
perdas, melhora o perfil de tensão do alimentador e libera potência instalada no sistema. Essa
compensação pode ser feita através da alocação de banco de capacitores.
De modo geral, o problema da compensação reativa consiste na determinação do
número, da localização, do tamanho, tipo e tempo de chaveamentos dos bancos de capacitores
(Alves et al., 2005). Devido à presença cada vez maior de distorções harmônicas no sistema
elétrico, existe a necessidade de avaliar o impacto da instalação de banco de capacitores em
relação a essa distorção, pois existe uma preocupação de que, se não adequadamente
dimensionados e alocados ao longo do alimentador, capacitores shunt podem amplificar as
correntes e tensões harmônicas devido a possíveis ressonâncias em frequências harmônicas
(Eajal e El-Hawary, 2010).
Diferentes métodos têm sido utilizados para a alocação de banco de capacitores
considerando distorções harmônicas. Como exemplo, Ladjavardi e Masoum (2008) usa um
algoritmo genético em conjunto com lógica fuzzy, Chang et al. (2011) usa um Sistema
imunológico artificial associado à logica fuzzy, Eajal e El-Hawary (2010) usa enxame de
partículas, Shih et al. (2010) usa lógica fuzzy, entre outros. Neste trabalho destacamos a
heurística Sistema Imunológico Artificial (SIA). Os SIA’s, que surgiram a partir de tentativas
de modelar e aplicar princípios imunológicos no desenvolvimento de novas ferramentas
computacionais, já vêm sendo utilizados em diversas áreas, como reconhecimento de padrões,
detecção de faltas e anomalias, segurança computacional, otimização, controle, robótica,
análise de dados, aprendizagem de máquina, dentre outras (Dasgupta, 1998; de Castro, 2001).
É proposto um algoritmo multi-objetivo baseado no SIA para resolver o problema de
alocação ótima de bancos de capacitores em redes de distribuição com distorções harmônicas.
O objetivo do algoritmo é a minimização do custo total considerando à alocação de bancos de
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capacitores e a redução das distorções harmônicas, respeitando as restrições de tensão definidas
pelas normas.

METODOLOGIA

Neste projeto de pesquisa será desenvolvido um algoritmo de otimização para alocação

de banco de capacitores e filtros de harmônicos ao longo da rede de distribuição, considerando
a presença de distorções harmônicas. A ferramenta algorítmica principal para o desenvolvido
desse método é o Sistema Imunológico Artificial, sendo que a mesma será comparada com
outros métodos existentes.
Os Sistemas Imunológicos Artificiais apresentam, em sua estrutura elementar, as
principais características requeridas para a resolução dos problemas de Otimização
Multiobjetivo: elitismo, diversidade, memória, mutação, clonagem proporcionais à afinidade e
repertório dinâmico.
O repertório é formado por anticorpos que geram novos herdeiros com as mesmas
características dos anticorpos-pai. Os clones evoluem por meio de operadores de maturação.
Uma medida de afinidade é utilizada de forma a privilegiar a proliferação dos anticorpos mais
adaptados ao ambiente.
Tem-se que todas as barras do alimentador são potenciais candidatos para alocação. O
algoritmo será aplicado em um sistema de distribuição radial com 33 barras. A tensão de linha
na subestação é 13,8 kV e o fator de potência é 0,90 para todas as cargas. Os dados de linha
podem ser encontrados na tabela 2.
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Tabela 1: Espectro Harmônico das cargas não lineraes

Tabela 2: Dados de linha e de carga do alimentador utilizado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Através do MATLAB foi desenvolvido uma ferramenta para o cálculo do fluxo de carga
em um SDEE. Utilizou-se o método da soma de cargas e este respondeu conforme o esperado.
O mesmo foi aplicado em dados obtidos de um sistema real de distribuição.
A ferramenta desenvolvida para o cálculo do fluxo de carga está sendo utilizado no
SIA, que está em fase de desenvolvimento para Alocação Ótima de Bancos de Capacitores e
Filtros de Harmônicos no Sistema de Distribuição de Energia Elétrica na Presença de Distorção
Harmônica.
Também foi desenvolvido um fluxo de potência harmônico utilizando o método de
injeção de correntes. Esse fluxo também poderá ser utilizado no SIA.

CONCLUSÃO

Neste projeto é apresentado um método para alocação de banco de capacitores em redes

de distribuição radiais distorcidas baseadas em um algoritmo imunológico multiobjetivo, neste
caso o SIA. Com o desenvolvimento do fluxo de potência harmônico, a etapa seguinte é a
aplicação dele no algoritmo, que ainda se encontra em fase de desenvolvimento.
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RESUMO

Sempre que nossa eficácia estiver condicionada no tempo por fatores externos que não

controlamos, nos encontraremos diante de uma situação de tempo-real. Com a disseminação
massiva de microprocessadores, cada vez mais os sistemas computacionais utilizados nessas
situações. Nestes sistemas, as operações executadas têm de gerar resultados a tempo. Caso
contrário, poderemos ter resultados desastrosos. Nestes sistemas, uma falha temporal pode
causar muitos danos. O objetivo deste trabalho é desenvolver plantas microprocessadas
(laboratório) e metodologia, como controlar o nível e de temperatura. As tarefas serão
escalonadas para execução com base na teoria de sistemas de tempo-real.
Palavras-chave: PIC; escalonabilidade; PID; microcontrolador; deadline.

INTRODUÇÃO

Um Sistema de Tempo Real simplifica o projeto do produto e minimiza o risco de

problemas com restrições temporais através da divisão do sistema em pequenos elementos
independentes chamados tarefas [4]. Tarefas são pequenos trechos de programa com
responsabilidades específicas e bem definidas. Cada tarefa possui um conjunto de atributos,
dentre eles, a prioridade, que deve ser atribuída de acordo com sua importância [4].
É a partir desta prioridade que tentamos garantir com que eventos com restrições de
tempo possam ser executados de forma eficiente. O hardware do sistema é basicamente de um
sistema embarcado baseado em microcontrolador PIC [2] de um pêndulo invertido e uma planta
de controle de nível. O objetivo é controlar o pêndulo invertido, controlar o nível da coluna de

251

líquido, escrever os estados de cada processo no display e enviar os estados do processo, através
da porta serial ou USB, garantindo que haja o controle do pêndulo invertido e do nível.
A implementação será realizada nos sistemas operacionais embarcados para
microcontroladores PIC [2] encontrado no compilador CCS (CCS INFO) [1], no Brazilian RealTime Operational System (BRTOS), e no uCOS/II (Micrium). Uma metodologia para
implementação será desenvolvida bem como a validação do sistema de tempo-real projetado.
A viabilidade da implementação do conjunto de tarefas será confirmada a priori por meio da
análise de escalonabilidade e a validação será confirmada mediante a implementação.

METODOLOGIA

No início da pesquisa foi feita toda uma introdução bibliográfica à linguagem de

programação do PIC desde os programas mais simples. Assim como vídeo aulas, artigos
relacionados com a pesquisa e manuais técnicos dos equipamentos a serem. Foram feitas
também análises das funcionalidades e limitações para execução de tarefas em tempo-real.
Utilizamos, para o desenvolvimento deste projeto, o Kit– NEO201 (figura 1). O kit
possui essencialmente conector USB, conector para gravador /Emulador ICD2, LCD
alfanumérico (16x2), memória I2C externa, driver para motor de passo, osciladores, teclado de
16 teclas, push buttons de uso geral, buzzer, potenciômetro digital, sensor de temperatura,
resistência para aquecimento, display 7 segmentos, ventoinha, relógio calendário, LED'S,
conector de acesso aos pinos do MCU. Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica
no estado da arte sobre o tema sistemas de tempo-real e sistemas operacionais de tempo-real
embarcados.

Figura 1
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As ferramentas responsáveis pela lógica do programa são os softwares MikroC e CCS
[1], que possuem programação basicamente em linguagem C, descrevendo as tarefas a serem
executadas e trabalhando a lógica sequencial [3] a ser enviada.
A sequência de atividades para o desenvolvimento do sistema de tempo-real embarcado
apresentado consiste nas seguintes etapas:
•

Definir o conjunto de tarefas: definir o tempo de computação de cada tarefa e a
periodicidade de execução de cada tarefa;

•

Definir o escalonador, ou seja, a forma com será implementado em software as tarefas

•

Definir o microcontrolador;

•

Aplicar testes de escalonamento para verificar se há atendimento dos tempos de cada
tarefa para manter o sistema controlado.
As tarefas definidas neste projeto são:

•

TASK 0: Controlar a altura do torpedo de isopor

•

TASK 1: Controlar a temperatura

•

TASk2: Mostrar a temperatura e a altura do torpedo de isopor no display LCD

•

TASK3: Enviar a temperatura e a altura do torpedo de isopor

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram realizados estudos de sistemas de tempo-real e teoria de escalonamento para

especificar os critérios de tempo a serem exigidos no controle da planta a ser utilizada. Foram
realizados estudos dos softwares Mikro C e CCS para programação do PIC18F4520 – NEO201
utilizado a linguagem C.
Foram estudados tanto a programação serial, bem como, a programação que permite
utilizar os conceitos de escalonamento por prioridade fixa, o que permite definir a periodicidade
de execução das tarefas e suas prioridades. Entretanto, não pudemos testar fisicamente os
resultados dos trabalhos baseados no pêndulo invertido por problemas mecânicos, visto que
parte desta planta exige grande precisão de movimento e o mínimo de atrito possível nos eixos
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e que não foi conseguido realizar com ferramentas não especializadas. Sem perder o foco da
pesquisa nem relaxar a exigência temporal na execução do controle do sistema a planta pêndulo
invertida foi substituída por uma planta de levitação (figura 2) que apresenta grande exigência
temporal na execução da tarefa de controle. A figura a seguir mostra um esboço da planta
desenvolvida.
Esta planta consiste de um tubo de acetato de oito polegadas (figura 3), tendo um
ventilador na parte inferior do tubo, e um sonar na parte superior. Dentro do tubo é posto um
objeto de isopor em forma de um torpedo. A forma de torpedo foi utilizada porque oferece uma
superfície plana que o reflete mais uniforme o ultrassom.
Uma planta para controle de temperatura foi utilizada em substituição à planta de nível
de líquido sem prejuízo para pesquisa (figura 4). Esta opção foi tomada para evitar utilizar
líquido, mas que não afeta em nada os objetivos proposto neste projeto. Esta planta consiste de
um resistor de aquecimento, um sensor de temperatura LM35DZ e um amplificador de ganho
10 que permite aumentar o sinal do LM35DZ em até 10 vezes para também ser utilizado em
outras aplicações como, por exemplo, conectar a um controlador logico programável com
entrada analógica. O sinal correspondente à temperatura varia 10mv/graus Celsius. Desta forma
se pode medir a temperatura atual do resistor e aumentar ou diminuir a potência aplicada ao
resistor, controlando a referida temperatura.

Figura 2

Figura 3

Figura 4

CONCLUSÕES

Durante toda a elaboração e desenvolvimento utilizamos diversos conceitos e técnicas

vistas na Engenharia Elétrica, o proporcionou uma interdisciplinaridade importante para o
estudo e desenvolvimento de processos industriais. Esta pesquisa se preocupa em trazer a
indústria para sala de aula, em uma escala reduzida.
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Sugerimos, à luz da teoria de tempo-real, uma metodologia para implementar um
conjunto de tarefas de controle. Os resultados obtidos baseados em sistemas de tempo-real
foram atingidos, visto que de acordo com os tempos exigidos pela planta de levitação e de
aquecimento foi possível manter a temperatura e a altura do torpedo de isopor controlada dentro
do tubo. Outro resultado importante atingido foi a adaptação do escalonador para o
microcontrolador utilizado, no caso o PIC 18F4520. Infelizmente os resultados do pêndulo não
puderam ser melhor visualizados, como citado anteriormente, por conta de dificuldades na
construção do sistema físico.
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RESUMO

Após o setor energético brasileiro passar por transformações na sua estrutura e enfrentar

uma série crise em 2001, o país começou a incentivar as concessionárias a fazerem uso da
Geração Distribuída (GD), que são pequenas unidades geradoras próximas aos centros de
cargas conectadas diretamente na rede distribuição sem que seja necessária a utilização das
linhas de transmissão. O uso da Geração Distribuída é umas das alternativas utilizadas para
suprir a demanda crescente de potência e solucionar problemas como: diminuição da sobrecarga
, adequação dos níveis de tensão, redução das perdas de energia e do número de interrupções
quando a GD opera de forma ilhada e aumento da confiabilidade do sistema de distribuição
Este relatório apresenta os resultados do projeto de pesquisa no qual um algoritmo
microgenético multi-objetivo para a alocação ótima de aerogeradores em redes de distribuição
de energia elétrica foi desenvolvido. A função objetivo adotada representa as perdas de potência
e de energia durante todo o horizonte de planejamento, bem como a regulação da tensão no
último ano de planejamento. Para a avaliação das perdas, o algoritmo proposto faz uso de uma
ferramenta de cálculo de fluxo de potência (FP) baseada na técnica da compensação iterativa,
adaptada para a presença dos GDs na rede. O cálculo das perdas de energia utiliza também a
curva de duração de carga segmentada em três níveis. São realizados testes em um alimentador
de 104 barras encontrado na literatura. Os resultados obtidos evidenciam sua eficácia
Palavras-chave: sistema de potência; aerogeradores; otimização

INTRODUÇÃO

O sistema elétrico tem buscado se ajustar a uma demanda crescente de potência,

garantindo a segurança na oferta e níveis satisfatórios de confiabilidade. Com o intuito de dar
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suporte ao sistema elétrico convencional e aumentar a sua confiabilidade, atualmente se tem
utilizado a Geração Distribuída (GD). Entre as vantagens (Andrade, 2007) da alocação de GD
está o aumento da oferta de energia, diminuição da sobrecarga, adequação dos níveis de tensão,
redução de perdas e do número de interrupções quando a GD opera de forma ilhada. No entanto,
a instalação de GD pode ter impactos negativos na rede elétrica relacionados principalmente a
regulação de tensão e aos níveis de curto-circuito (Brown et al., 2001). A análise do sistema
com a alocação de GDs, principalmente com fontes renováveis, tem sido estudado ao longo dos
últimos anos. Vários tipos de GDs (pequenas centrais hidrelétricas, microgeradores térmicos e
geradores movido a gás ou diesel) garantem em condições normais uma potência ativa
constante durante o seu funcionamento. Diferentes destes, os aerogeradores fornecem uma
potência ativa intermitente, sendo completamente estocástica devido à natureza intermitente da
velocidade do vento.
Este trabalho propõe uma metodologia baseada em um algoritmo microgenético multiobjetivo adaptado para o problema de alocação ótima de GDs, considerando as particularidades
de geração de energia dos parques eólicos. Os objetivos do algoritmo são de minimizar os custos
das perdas de potência e de energia e regular a tensão da rede.

METODOLOGIA

Foi desenvolvido um algoritmo microgenético multi-objetivo adaptado para o problema

de alocação ótima de GDs com o objetivo de minimizar os custos de perdas de potencia e de
energia e regular tensão da rede. Foi utilizada a função de distribuição Weibull por ser a que
melhor define o comportamento da velocidade dos ventos. Neste trabalho foram empregadas
funções de três degraus. A estrutura cromossômica utilizada é baseada em três informações:
NGD que define o número de GDs que será alocado, TGD que define qual tipo de GD é alocado
e NBUS que define a barra onde o GD está alocado. A codificação apresenta um vetor composto
por NGD posições de números inteiros. O tipo de GD, as barras que compõem o conjunto Gs são
representadas no cromossomo por sua posição dentro do conjunto. A codificação apresenta um
vetor composto por NGD posições de números inteiros. O tipo de GD, as barras que compõem
o conjunto Gs são representadas no cromossomo por sua posição dentro do conjunto. Os genes
dos pais herdados pelos filhos são selecionados de forma aleatória

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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O algoritmo proposto é aplicado a um alimentador primário de 104 barras e tensão de
12,66 kV cujos dados de linha são encontrados em (Alves et al., 2005). Foi considerado um
horizonte de planejamento de 5 anos, com um taxa anual de crescimento de 3%. Foi adotado
um fator de potência único de 0,90.No algoritmo proposto foi adotada uma taxa de cruzamento
de 100% com uma população de 12 cromossomos que realizam 30 gerações antes de cada
migração. O número de migrações que o mesmo indivíduo pode realizar são 10 migrações. No
AG foi adotada uma taxa de cruzamento de 60%, uma taxa de mutação de 1% com uma
população de 70 cromossomos que realizam 100 gerações. Todas as barras foram consideradas
possíveis candidatas de alocação do GD (Gs=103).
Tabela 1. Níveis da carga, operação, custo de perda de potência e energia aplicadas no
alimentador de 104 barras.
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Neste trabalho foram definidas duas configurações de alocação de GDs: na configuração
1 foram utilizados dois GDPCs e na configuração 2 foi utilizado um GD de potência ativa
constante (GDPC) e um aerogerador. Os dados dos GDs são mostrados na Tabela 2. GDPC 1
tem controle PV com a tensão de 0,98 pu especificada na barra de alocação, GDPC 2 tem
controle PQ (mesma potência ativa do aerogerador) e o aerogerador tem fator de potência
unitário. O aerogerador utilizado é definido por vm=3, vn=15, vc=25, 𝑣𝑣̅ = 6,07 e σ=1.89. Neste

trabalho são utilizados 13 estados de velocidade dos ventos.

Tabela 2. Dados dos GDs a serem alocados.
GD

PG
(kW)

PGmax.

PGmin

Vref

GDPC 1

500

310

-310

0,98
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GDPC2

600

Aerogerador

600

200

200

Os resultados obtidos com o algoritmo proposto e com o algoritmo genético foram os
mesmos (tabela 3), a diferença entre eles foi o tempo de processamento. O algoritmo
microgenético se mostrou mais eficiente no item tempo de processamento, obtendo os mesmos
resultados em comparação com o AG, mas com um tempo de processamento menor. Na Fig. 1
é mostrado o perfil de tensão do alimentador sem GDs e com GDs alocados de acordo com as
configurações 1 e 2, no nível de carga de pico no último ano do planejamento. A configuração
2 mostra uma perda bem maior que a configuração 1 devido à intermitência de geração do
aerogerador.
Tabela 3 - Alocação Ótima para o alimentador de 104 barras

Alg.

Conf.

Execução
(min)

AMG

1

2,55

AG

1

6,15

AMG

2

18,94

AG

2

33,15

Barra
com GD

Tipo
de GD

2989
807
2989
807
807
813
807
813

GDPC1
GDPC2
GDPC1
GDPC2
GDPC1
AERO
GDPC1
AERO

Custo
(103$)
530,3
530,3
926,9
926,9

Figura 1. Perfil de tensão no último ano de planejamento.
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O algoritmo proposto apresentou excelentes resultados, além de demonstrar uma boa
eficiência computacional quando comparado a um AG.
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RESUMO

Após o setor energético brasileiro passar por transformações na sua estrutura e enfrentar

uma série crise em 2001, o país começou a incentivar as concessionárias a fazerem uso da
Geração Distribuída (GD), que são pequenas unidades geradoras próximas aos centros de
cargas conectadas diretamente na rede distribuição sem que seja necessária a utilização das
linhas de transmissão. O uso da Geração Distribuída é umas das alternativas utilizadas para
suprir a demanda crescente de potência e solucionar problemas como: diminuição da sobrecarga
, adequação dos níveis de tensão, redução das perdas de energia e do número de interrupções
quando a GD opera de forma ilhada e aumento da confiabilidade do sistema de distribuição
Este relatório apresenta os resultados do projeto de pesquisa no qual um algoritmo
microgenético multi-objetivo para a alocação ótima de aerogeradores em redes de distribuição
de energia elétrica foi desenvolvido. A função objetivo adotada representa as perdas de potência
e de energia durante todo o horizonte de planejamento, bem como a regulação da tensão no
último ano de planejamento. Para a avaliação das perdas, o algoritmo proposto faz uso de uma
ferramenta de cálculo de fluxo de potência (FP) baseada na técnica da compensação iterativa,
adaptada para a presença dos GDs na rede. O cálculo das perdas de energia utiliza também a
curva de duração de carga segmentada em três níveis. São realizados testes em um alimentador
de 104 barras encontrado na literatura. Os resultados obtidos evidenciam sua eficácia
Palavras-chave: sistema de potência; aerogeradores; otimização

INTRODUÇÃO

O sistema elétrico tem buscado se ajustar a uma demanda crescente de potência,

garantindo a segurança na oferta e níveis satisfatórios de confiabilidade. Com o intuito de dar
suporte ao sistema elétrico convencional e aumentar a sua confiabilidade, atualmente se tem
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utilizado a Geração Distribuída (GD). Entre as vantagens (Andrade, 2007) da alocação de GD
está o aumento da oferta de energia, diminuição da sobrecarga, adequação dos níveis de tensão,
redução de perdas e do número de interrupções quando a GD opera de forma ilhada. No entanto,
a instalação de GD pode ter impactos negativos na rede elétrica relacionados principalmente a
regulação de tensão e aos níveis de curto-circuito (Brown et al., 2001). A análise do sistema
com a alocação de GDs, principalmente com fontes renováveis, tem sido estudado ao longo dos
últimos anos. Vários tipos de GDs (pequenas centrais hidrelétricas, microgeradores térmicos e
geradores movido a gás ou diesel) garantem em condições normais uma potência ativa
constante durante o seu funcionamento. Diferentes destes, os aerogeradores fornecem uma
potência ativa intermitente, sendo completamente estocástica devido à natureza intermitente da
velocidade do vento.
Este trabalho propõe uma metodologia baseada em um algoritmo microgenético multiobjetivo adaptado para o problema de alocação ótima de GDs, considerando as particularidades
de geração de energia dos parques eólicos. Os objetivos do algoritmo são de minimizar os custos
das perdas de potência e de energia e regular a tensão da rede.

METODOLOGIA

Foi desenvolvido um algoritmo microgenético multi-objetivo adaptado para o problema

de alocação ótima de GDs com o objetivo de minimizar os custos de perdas de potencia e de
energia e regular tensão da rede. Foi utilizada a função de distribuição Weibull por ser a que
melhor define o comportamento da velocidade dos ventos. Neste trabalho foram empregadas
funções de três degraus. A estrutura cromossômica utilizada é baseada em três informações:
NGD que define o número de GDs que será alocado, TGD que define qual tipo de GD é alocado
e NBUS que define a barra onde o GD está alocado. A codificação apresenta um vetor composto
por NGD posições de números inteiros. O tipo de GD, as barras que compõem o conjunto Gs são
representadas no cromossomo por sua posição dentro do conjunto. A codificação apresenta um
vetor composto por NGD posições de números inteiros. O tipo de GD, as barras que compõem
o conjunto Gs são representadas no cromossomo por sua posição dentro do conjunto. Os genes
dos pais herdados pelos filhos são selecionados de forma aleatória
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O algoritmo proposto é aplicado a um alimentador primário de 104 barras e tensão de
12,66 kV cujos dados de linha são encontrados em (Alves et al., 2005). Foi considerado um
horizonte de planejamento de 5 anos, com um taxa anual de crescimento de 3%. Foi adotado
um fator de potência único de 0,90.No algoritmo proposto foi adotada uma taxa de cruzamento
de 100% com uma população de 12 cromossomos que realizam 30 gerações antes de cada
migração. O número de migrações que o mesmo indivíduo pode realizar são 10 migrações. No
AG foi adotada uma taxa de cruzamento de 60%, uma taxa de mutação de 1% com uma
população de 70 cromossomos que realizam 100 gerações. Todas as barras foram consideradas
possíveis candidatas de alocação do GD (Gs=103).
Tabela 1. Níveis da carga, operação, custo de perda de potência e energia aplicadas no
alimentador de 104 barras.
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Pico
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0.2

0.4

0.6

Operação (h)

2190

5475

1095

Custo perda de potência
($/kW)

8

8

25

Custo perda de energia
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0.1

0.1

0.3

Neste trabalho foram definidas duas configurações de alocação de GDs: na configuração
1 foram utilizados dois GDPCs e na configuração 2 foi utilizado um GD de potência ativa
constante (GDPC) e um aerogerador. Os dados dos GDs são mostrados na Tabela 2. GDPC 1
tem controle PV com a tensão de 0,98 pu especificada na barra de alocação, GDPC 2 tem
controle PQ (mesma potência ativa do aerogerador) e o aerogerador tem fator de potência
unitário. O aerogerador utilizado é definido por vm=3, vn=15, vc=25, 𝑣𝑣̅ = 6,07 e σ=1.89. Neste
trabalho são utilizados 13 estados de velocidade dos ventos.

Tabela 2. Dados dos GDs a serem alocados.
GD

PG (kW)

PGmax.

PGmin

Vref

GDPC 1

500

310

-310

0,98

GDPC2

600

200

200

Aerogerador

600

Os resultados obtidos com o algoritmo proposto e com o algoritmo genético foram os
mesmos (tabela 3), a diferença entre eles foi o tempo de processamento. O algoritmo
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microgenético se mostrou mais eficiente no item tempo de processamento, obtendo os mesmos
resultados em comparação com o AG, mas com um tempo de processamento menor. Na Fig. 1
é mostrado o perfil de tensão do alimentador sem GDs e com GDs alocados de acordo com as
configurações 1 e 2, no nível de carga de pico no último ano do planejamento. A configuração
2 mostra uma perda bem maior que a configuração 1 devido à intermitência de geração do
aerogerador.
Tabela 3 - Alocação Ótima para o alimentador de 104 barras
Alg.

Conf.

Execução
(min)

AMG

1

2,55

AG

1

6,15

AMG

2

18,94

AG

2

33,15

Barra
com GD

Tipo
de GD

2989
807
2989
807
807
813
807
813

GDPC1
GDPC2
GDPC1
GDPC2
GDPC1
AERO
GDPC1
AERO

Custo
(103$)
530,3
530,3
926,9
926,9

Figura 1. Perfil de tensão no último ano de planejamento.

CONCLUSÕES

O algoritmo proposto apresentou excelentes resultados, além de demonstrar uma boa

eficiência computacional quando comparado a um AG.
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RESUMO

O ensino de Ciências no Brasil tem sido motivo de novas discussões e reflexões na

comunidade científica e no contexto do sistema educacional. No caso da área das Ciências, ao
se analisar o desempenho dos alunos, retomam-se as discussões sobre a falta de experimentação
e o ensino livresco das Ciências, a ausência do estabelecimento de relação com o cotidiano nas
situações de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, este trabalho objetivou fazer um
levantamento detalhado de exemplos de atividades, com base lúdica, assim como elaborar
outras direcionadas para o Ensino de Ciências do Ensino Fundamental II para serem vinculadas
aos conteúdos ministrados e disponibilizadas à escola, a fim de dar suporte ao processo ensino
aprendizagem dos alunos. Inicialmente foi consolidada uma parceira pedagógica com uma
escola do Ensino Fundamental, onde foi feito um levantamento dos conteúdos abordados no
ensino de ciências nas séries do fundamental. Com os conteúdos em mãos, realizou-se uma
pesquisa na internet, assim como a proposição de novas ideias de atividades lúdicas para cada
conteúdo trabalhado em sala de aula. Estas foram dividas por série do Ensino Fundamental
resultando em um portfólio, que posteriormente foram entregues cópias para a escola, assim
como realizadas algumas dessas atividades propostas. Esta pesquisa permitiu concluir que o
Ensino de Ciências desvinvulado da experimentação e da prática não estabelece uma
aprendizagem significatica para o aluno e que a contrução de objetos de ensino como a proposta
neste trabalho contribui para um ensino e aprendizagem efetivo.
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Palavras-Chave: Ensino de Ciências; Fundamental; Proposta lúdica.

INTRODUÇÃO

Na relação professor-aluno a coparticipação é essencial, pois leva a um processo de

valorização das concepções trazidas pelos alunos. O papel do professor não é o de transmitir ou
impor informações e soluções prontas; sua tarefa mais importante é a de ouvir e perceber o que
os alunos lhe mostram. Nesta perpectiva Romera (2007) afirma que ao dirigir e estimular o
processo de ensino em função da aprendizagem, o professor utiliza intencionalmente um
conjunto de ações, passos, condições externas e procedimentos que é chamado de método. O
método é responsável pela transparência e objetividade da relação ensino-aprendizagem, é o
caminho a ser trilhado pelo professor desde o planejamento até a avaliação do aluno no período
letivo.
O ensino de Ciências no Brasil vem sendo, nesta última década, motivo de novas
discussões e reflexões na comunidade científica e no contexto do sistema educacional. No caso
da área das Ciências, ao se analisar o desempenho dos alunos, retomam-se as discussões sobre
a falta de experimentação e o ensino livresco das Ciências, a ausência do estabelecimento de
relação com o cotidiano nas situações de ensino-aprendizagem, a grade curricular muitas vezes
constituindo uma “camisa-de-força” para o desenvolvimento do trabalho criativo do professor.
Neste âmbito de discussão, o papel do professor como agente das mudanças pedagógicas
é de vital importância e precisa ser considerado ao se pensar em propostas lúdicas para a área
de Ciências. Portanto é necessário distinguir o lúdico da ideia de divertimento, segundo Ramos
(2000), ao se referir ao lúdico como um fazer humano mais amplo, que se relaciona não apenas
à presença de brincadeiras ou jogos, mas também a um sentimento, atitude do sujeito envolvido
na ação, que se refere a um prazer de celebração em função do envolvimento genuíno com a
atividade, a sensação de plenitude que acompanha as coisas significativas e verdadeiras.
O que se observa é que vários autores têm refletido em suas pesquisas sobre o papel da
atividade lúdica no processo de ensino-aprendizagem de ciências no fundamental e propondo
alternativas metodológicas para a melhoria da qualidade desse ensino. Dentre estes autores
podemos destacar: Borges (2004), Insausti e Merino (2000), Sére (2002), Silva e Zanon (2000).
Nesse contexto, este trabalho objetiva fazer um levantamento detalhado de exemplos de
atividades, com base lúdica, assim como elaborar outras direcionadas para o Ensino de Ciências
no Ensino Eundamental II para serem vinculadas aos conteúdos ministrados.
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METODOLOGIA

Inicialmente foram feitas visitas às escolas públicas de ensino fundamental, próximas

ao campus Monte Castelo, com o intuito de consolidar uma parceria pedagógica, pois como
culminância desta pesquisa pretendia-se realizar em sala de aula algumas das atividades que
seriam propostas no portfólio. Com isso, seria possível vivenciar a execução das mesmas e
favorecer uma experiência prática para as alunas pesquisadoras e para os alunos da escola que
nos receberia.
Assim, a escola parceira definida foi a Escola Barbosa de Godois localizada no bairro
Monte Castelo.
Em seguida, foi feito um levantamento dos conteúdos abordados no ensino de ciências
nas séries do fundamental. Com os conteúdos em mãos, foi realizada uma pesquisa na internet,
assim como foram propostas novas ideias de atividades lúdicas para cada conteúdo trabalhado
em sala de aula. A perspectiva da elaboração deste material foi priorizar a problematização para
os alunos do ensino fundamental, contribuindo dessa forma com possibilidades de aulas mais
dinâmicas e motivadoras. Desta forma, foi possível, a cada conteúdo, visualizar as
possibilidades de estratégias pedagógicas alternativas para favorecer a aprendizagem.
Por fim, entregou-se cópias do portfólio para a escola em que foram realizadas algumas
dessas atividades propostas, auxiliando a prática dos professores de ciências e favorecendo um
processo de ensino aprendizagem mais significativo e lúdico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma característica marcante dos dias atuais é a velocidade com que as informações

circulam. As crianças hoje, desde muito pequenas, tem contato com uma diversidade de
equipamentos tecnológicos que as intrigam e aguçam sua curiosidade (COELHO, 2002). E, por
serem crianças, o mundo imaginário se faz presente e é necessário que no pensamento criativo
a motivação funcione como uma fonte para a criação, sendo esse processo uma busca de
ordenações e significados a partir do próprio cotidiano do indivíduo, procedimento muito
importante para o ensino de ciências (METTRAU, 2000; SILVA et al., 2007).
No entanto, o que se vê são práticas docentes que não privilegiam o conhecimento
prévio dos alunos, ou seja, não reconhecem que suas experiências sejam válidas para a
construção de uma aprendizagem significativa, sobretudo no processo de ensino e

268

aprendizagem baseado em práticas docentes tradicionais. Para sanar essa realidade é necessário
que o professor se desprenda de aulas tradicionais, monótonas e expositivas e sem atividades
práticas de ciências (PCNS, 1998). O conhecimento científico é aplicado nas escolas de forma
separada da parte prática e essa problemática se dá devido à ausência de laboratórios nas
escolas, carência de professores licenciados na área, falta de materiais para serem utilizados
nessas aulas práticas, acarretando dessa forma o desinteresse dos alunos (CALDEIRA, 2005).
Introduzir métodos didáticos de caráter lúdico no ensino de ciências, que valorizem as
vivências prévias dos educandos, torna o processo de ensino e aprendizagem mais eficiente,
pois além de colocar as crianças em contato com conhecimentos novos, oferece uma
aplicabilidade aos conteúdos estudados em sala, ou seja, o conhecimento é contextualizado,
facilitando sua apreensão (MARTIN-BARÓ, 1992; SILVA & LEITE, 2009).
Vários autores reforçam a necessidade de atividades práticas/experimentais para o
ensino de ciências, que envolvam o aluno na sua execução, tornando-o ator principal no
processo ensino aprendizagem (ANTONES, 2003; TEIXEIRA, 2003; SILVA et al., 2007). No
entanto, ao procurarmos bibliografias publicadas que tragam um acervo de exemplos práticas
de ministrar os conteúdos da disciplina
ciências, dificilmente se encontra. Por essa
razão apresenta-se este portfólio, trazendo
detalhadamente atividades práticas.
A cartilha de atividades práticas de
Ciências está dividida por série do Ensino
Fundamental II. Segue abaixo exemplos das
atividades contidas no portfólio entregue na escola.
SUGESTÕES DE ATIVIDADES PRÁTICAS EM CIÊNCIAS
Conteúdo: Sistema solar
Caça-palavras do Sistema Solar

Conteúdo: crescimento de bactérias
As bactérias (do grego bakteria: 'bastão') são encontrados em todos os ecossistemas
da Terra e são de grande importância para a saúde, para o ambiente e a economia. As bactérias
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são encontradas em qualquer tipo de meio: mar, água doce, solo, ar e, inclusive, no interior de
muitos seres vivos.
OBJETIVO: Verificar o desenvolvimento de bactérias
MATERIAL
•
•

2 copos com leite fresco
Geladeira

PROCEDIMENTO
1- Coloque um dos copos com leite na geladeira e deixe o outro num lugar fora dela.
2- Levante hipótese: anote no caderno o que você acredita que vai acontecer com o leite
em cada um dos copos. Justifique sua resposta.
3- Verifique diariamente o leite dos dois copos durante cinco dias.

CONCLUSÃO

O Ensino de Ciências desvinculado da experimentação e da prática não estabelece uma

aprendizagem significatica para o aluno. Nesse contexto, o papel do professor como agente das
mudanças pedagógicas é de vital importância e precisa ser considerado ao se pensar em
propostas lúdicas para a área de Ciências.
Contudo, mesmo atendendo aos objetivos teóricos e práticos estabelecidos previamente
para o conteúdo, o trabalho escolar deve conter estratégias para alcançá-los, devendo ser
estruturadas a cada dia, na sala de aula, a partir do que o professor perceber da disponibilidade
de seus alunos. Dessa forma, a contrução de objetos de ensino como a proposta neste trabalho
poderá contribuir para um ensino e aprendizagem efetivos, assim o educador disporá de
indicações e sugestões que deverão ser utilizadas como instrumento para acompanhar e
enriquecer situações em que os estudantes estejam envolvidos espontaneamente.
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RESUMO

A internet surgiu há pouco tempo na história mundial e muito rapidamente avançou

pesquisas e aprimorou outras ferramentas, transformando o que se conhecesse por tecnologia.
Tal invenção é essencial para criação de um futuro melhor através da democratização de
conteúdo e globalização; o tempo e a informação ganham novas perspectivas com a aceleração
da inovação. Uma crescente preocupação, porém, está na forma que a Internet é utilizada. A
população não foi preparada para lidar com a velocidade de informação, causando vários
problemas como a Cibercondria ou, mais comumente, a perda de foco. Os mecanismos de
entretenimento foram criados para prender o telespectador e foram aprimorados; os ambientes
virtuais que exercem essa função são muito eficientes e contam com algoritmos para calcular
os interesses e prendem o usuário por horas frente às telas. Com objetivo de potencializar os
momentos online foi desenvolvida a aplicação mobile E-duc Notes.
Palavras-chave: Internet; tecnologia; mobile.

INTRODUÇÃO

O aplicativo foi feito pela plataforma web de desenvolvimento Android App Inventor.

A plataforma foi criada há sete anos para incentivar o desenvolvimento para Android — sistema
operacional mobile do Google — e a principal missão do projeto é desmistificar o
desenvolvimento Android, conquistando novos adeptos. Atualmente, a plataforma é gerenciada
pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). O MIT constrói as novas extensões e
hospeda o site. Através das alterações de design e lógica feitas no site, é gerado um código para
ser baixado nos celulares e tablets.
O sistema operacional (SO) Android é disponibilizado sob licença de código aberto, é
baseado no núcleo Linux e está presente na grande maioria dos aparelhos mobile. Sob a licença
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de código aberto o sistema pode ser estudado e modificado e é o grande favorito entre as
empresas que precisam de um SO pronto. O sistema foi adquirido pelo Google.
O App Inventor possui uma galeria de aplicativos feitos por outros usuários da
plataforma, onde é possível compartilhar programas. O E-duc Notes foi criado dentro da
política de código aberto e qualquer pessoa que tenha o código fonte pode modificá-lo.
A plataforma está expandindo, com as novas implementações do MIT e o crescente
interesse em ingressar no universo da programação. Ela proporciona um primeiro contato
amigável com o desenvolvimento de aplicações e é incrível o que pode fazer com as
experiências adquiridas. Está sendo adotada por educadores pelo incentivo que é para o
aprendizado de tecnologia.

METODOLOGIA

A primeira etapa foi identificar um problema e elaborar um projeto, uma menção à ideia,

que pudesse resolver o impasse. Foi encontrada, portanto, a deficiência na comunicação e de
controle do tempo. É, porém, uma ideia muito ampla. Assim que o projeto foi aprovado, foram
discutidas formas que fossem mais eficazes de solucionar a questão. Ao frequentar várias feiras
de empreendedorismo e grupos de desenvolvedores, ganhou-se o conhecimento sobre o
processo de validação. A validação consiste numa série de propostas aos futuros usuários —
como pesquisas e pequenas amostras da ideia — para ter certeza de que o resultado será útil e
terá aprovação.
O resultado dessas análises foram desenvolver para mobile plataformas móveis como
smartphones e tablets, encontrar três funções para o aplicativo (registro, fórum e distribuição
do currículo do ensino médio) e determinar em qual plataforma seria produzida — como
Windows, Android e IOS — chegando à conclusão de que Android possui um alcance maior.
Partindo de uma ideia sólida é possível iniciar a fase de desenvolvimento. Para a
construção da aplicação foi utilizada a plataforma concebida pelo Google e administrada pelo
MIT, o App Inventor, na versão mais recente. A plataforma foi criada para tornar mais acessível
o desenvolvimento mobile; as ferramentas foram elaboradas para auxiliar ao máximo o novo
programador. A plataforma conta também com artigos que ensinam como potencializar o uso
das ferramentas, além de vasto conteúdo na Internet.
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A principal função do aplicativo é registrar as aulas do usuário, para controlar melhor o
tempo. E outras funções como um fórum público a que qualquer usuário do aplicativo tem
acesso — deve ter login no sistema — e a distribuição das matrizes curriculares do ensino
médio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com o IBGE, cerca de 66,8% dos estudantes da rede pública e 93% dos

estudantes de redes particulares tinham celulares em 2014. As pessoas passaram a usar o celular
como principal forma de acessar a internet e a venda de dispositivos Android é maior que a
soma de todos os seus concorrentes. A partir disso ficou clara a ideia de desenvolver mobile em
Android. Com a distribuição do código fonte pela licença código aberto, qualquer usuário que
tenha acesso a uma plataforma de edição pode importar o aplicativo e fazer alterações, desta
forma, incentivando a ingressão de adeptos à programação.
A interface do aplicativo é simples e o menu apresenta as três funções do app, logo
depois de fazer o login. A praticidade é essencial para alcançar um público mais amplo, dentro
da categoria de público alvo: os estudantes de ensino médio.
A partir da pesquisa foi possível ter uma noção mais precisa sobre a importância de
utilizar melhor as oportunidades. A internet é uma grande rede de oportunidades, usá-la
sabiamente é o desafio. Aprendê-la e desmistificá-la para transformar o mundo e a realidade ao
redor.
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(foto: Menu com as três funções)

CONCLUSÃO

A internet é uma ferramenta fantástica, mas que poucas pessoas aproveitam suas

oportunidades. Considerando a democratização do conteúdo a principal vantagem, saber
administrar o tempo e a matéria que é pesquisada é a chave para o bom uso da rede. O app Educ Notes poderá crescer, uma vez que estabelece a oportunidade de qualquer pessoa poder
estudar os códigos e melhorá-los. Nesse sentido, o app representa muito mais que suas
funcionalidades, representa uma porta aberta ao desenvolvimento de aplicações.
“O ser humano é aquilo que a educação faz dele”
- Immanuel Kant

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus. Ao IFMA e ao CNPq que proporcionaram não só a mim, mas a

milhões de jovens, a oportunidade de fazer a diferença. À Ana Clara Cavalcante que sempre
esteve lá, também com o seu projeto, e juntas pudemos dar nosso melhor.

BIBLIOGRAFIA

275

Agência Brasil <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-04/celular-e-principal-meiode-acesso-internet-na-maioria-dos-lares> Acessado em 27 de novembro
Artigo sobre Android <https://pt.wikipedia.org/wiki/Android> Acessado em 17 de novembro.

276

Criação de um recurso educacional aberto
utilizando arduíno e conceitos de robótica livre
Ana Clara Cavalcante Sousa Silva1
Salete Silva Farias2
1

Estudante do Curso de Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal do Maranhão;
E-mail: anaclaracavalcante14@gmail.com
Professora do Departamento de Informática do Instituto Federal do Maranhão;
E-mail: saletefarias@ifma.edu.br

2

RESUMO

A tecnologia está em alta, assim como também está aumentando seu uso em conjunto

com a educação. Apesar de a mesma trazer alguns problemas às salas de aula, esta auxilia o
homem a ampliar e melhorar sensos, ajudando assim em seu aspecto de aprendizagem, trazendo
mais conhecimento e informação e ainda são mais desejadas pelos jovens do que os métodos
tradicionais, consequência da informatização da sociedade. Os aplicativos mobile são muito
utilizados por todas as faixas etárias acima dos 10 anos e também são grandes transmissores de
informação, mesmo que estes sejam apenas para entretenimento, mas conseguem receber ainda
mais destaque na utilização quando ensinam algum conteúdo. Há aplicativos (apps)
promovendo a matemática, o francês e até mesmo linguagens de programação, entretanto, não
tantos se arriscam a tentar ensinar robótica de forma prática. O recurso foca na aprendizagem
por experiências e também por aulas. O hardware selecionado é o Arduíno, uma placa de
prototipagem eletrônica de Hardware Livre. A construção do aplicativo direcionado à
plataforma Android, que é a mais utilizada, foi feita a partir da aplicação web MIT App
Inventor-plataforma criada pelo Google, mas mantida pelo Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT). Esse mecanismo tem objetivos parecidos com o Arduíno, a educação,
software/hardware livre e de código aberto. A publicação na biblioteca do App Inventor for
Android é ideal, visto que a mesma permite a alteração e atualização do aplicativo, evitando
que o mesmo se torne obsoleto.
Palavras-chave: Tecnologia; Educação; Mecanismo; Aplicativos Mobile.

INTRODUÇÃO

Tecnologia e educação são dois aspectos importantes para o crescimento de uma

sociedade. O primeiro, sempre dependente do segundo, portanto, pode ser utilizado para
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propagar mais conhecimento e informações. A recente onda de novos mecanismos para
melhorar o aprendizado corrobora esse fato e revela o interesse de muitos jovens de aprender
lógica e programação, tendo em vista o número de aplicativos e de downloads dos mesmos.
Tecnologia Educacional é uma expressão que frequentemente desperta as mais opostas
reações no plano intelectual e emocional. Para uns representa a grande solução para os
complexos problemas educacionais, especialmente para a solução da questão quantidade VS
qualidade em educação. Para outros, é percebida como uma verdadeira ameaça à natureza mais
íntima da ação pedagógica, ou seja, à dimensão de interação interpessoal e de afirmação do
homem como sujeito de sua vida pessoal e participante ativo da cena da construção da
sociedade. (CANDAU, Vera Maria Ferrão. Tecnologia Educacional: Concepções e Desafios.)
A tecnologia atual é muito utilizada para a obtenção de conhecimento, apesar de ter
muitos paradigmas em relação à educação tradicional, está sendo cada vez mais utilizada para
o ensino de diversas disciplinas. Os avanços tecnológicos trouxeram muitas novidades,
alterando assim nossa forma de aprender, já que estes ajudam os homens aumentando seus
poderes mentais, como a sua capacidade de organizar, analisar e transmitir informação. A
aprendizagem e a tecnologia se unem e são muito utilizadas, um dos reflexos dessa ação é a
autoaprendizagem, que hoje é muito praticada e ajuda a compreensão dos assuntos estudados
e, por vezes, até mesmo substitui o ensino tradicional.
Um mecanismo muito utilizado para o ensino de diversos assuntos são os aplicativos
mobile, que podem ensinar de línguas estrangeiras até programação. Aplicativos mobile são
softwares desenvolvidos para smartphones ou para outros eletrônicos móveis. Estes são
usualmente disponibilizados em softwares como o Google Play, App Store ou Windows Phone
Store. Sua facilidade de uso, menor custo de acesso e possível acesso off-line fazem do mesmo
ideal para ser um mecanismo educacional.
Outro conceito utilizado nesse projeto é os Recursos Educacionais Abertos (REA),
expressão que foi cunhada em 2002, em discussões no Forum on the Impact of Opencourseware
for Higher Education in Developing Countries da UNESCO. O termo foi criado para denominar
“o fornecimento de recursos educacionais com licença aberta, possibilitado pelas tecnologias
de informação e da comunicação, para consulta, uso e adaptação por [...] comunidade de
usuários [...]” (SANTOS, 2012).
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Segundo a definição da UNESCO/Commonwealth of Learning com colaboração da
Comunidade REA-Brasil:
Recursos Educacionais Abertos são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em
qualquer suporte ou mídia, que estão sob domínio público, ou estão licenciados de
maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. O uso de
formatos técnicos abertos facilita o acesso e o reuso potencial dos recursos publicados
digitalmente. Recursos Educacionais Abertos podem incluir cursos completos, partes
de cursos, módulos, livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, testes, software, e
qualquer outra ferramenta, material ou técnica que possa apoiar o acesso ao
conhecimento. (REA.NET.BR, 2013).

O projeto promove o ensino da robótica com o Arduíno, que é uma plataforma de
prototipagem eletrônica, criado por Massimo Banzi e David Cuartielles em 2005 com objetivo
de permitir o desenvolvimento de controle de sistemas interativos, de baixo custo e acessível a
todos. Esta placa de hardware livre consiste em um microcontrolador Atmel AVR de 8 bits,
com componentes complementares que facilitam a programação e também a incorporação para
outros circuitos.
O Arduíno, por sua vez, é muito utilizado no ensino de pessoas de todas as faixas etárias,
devido ao seu baixo custo e por se tratar de um mecanismo livre. Os assuntos são amplos, mas
muitas vezes o Arduíno é utilizado para se aprender robótica e programação.

METODOLOGIA

Primeiramente, fez-se necessário uma pesquisa sobre os recursos educacionais abertos

e os tipos que esses podem ser e decidir qual tipo o projeto seria. Após isso, as funções do
aplicativo foram decididas e de forma a ter um alcance maior, resolveu-se por um mecanismo
mobile, já que este poderia ser acessado por diferentes gadgets.
Dessa maneira, o próximo passo foi decidir como esse mecanismo seria feito de forma
que atendesse de melhor forma ao REA, então por conhecimentos já adquiridos pela bolsista,
por competições e estudos durante o projeto, utilizou-se o APP Inventor, mecanismo do MIT,
para fazer o aplicativo educacional.
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Por conseguinte, as funções foram definidas: aulas de nível básico; experimentos
práticos com Arduíno; glossário com a definição de conceitos de operadores, dados e funções
e conquistas coletadas a partir da realização de experimentos, visualização das aulas e glossário.
Estas foram escolhidas desta forma, pois assim, o aplicativo não só ensinaia a utilizar o Arduíno,
mas também proporcionaria uma forma de executar o ensino obtido por experiências.
Por fim, puseram-se em prática os conhecimentos adquiridos acerca do APP Inventor
para criar o mecanismo, utilizando principalmente os seguintes componentes desse software:
Button; Image; Label; ListPicker; Notifier; Slider; Spinner; TextBox; WebViewer; Horizontal
e Vertical Arrangement; VideoPlayer; SpeechRecognizer; Clock; ActivityStarter; TinyDB;
TinyWebDB; Bluetooth. Dessa forma, o aplicativo fica pronto, sendo o próximo passo apenas
a publicação na biblioteca do APP Inventor, que respeita os princípios do REA e permite que
outras pessoas editem e utilizem o mesmo mecanismo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A utilização de aplicativos no meio educacional, sendo este de apoio à escola ou que

promova estudo e autoaprendizagem, é com certeza engrandecedora. Devido às suas
características simples e fáceis de ser utilizadas, este se torna muito acessível para todos. A
partir das pesquisas feitas, identificou-se a clara preferência das pessoas a utilizar o celular:
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que 75,2% de toda a
população acessam a internet pelo o celular.
Assim, um recurso direcionado para os celulares com funções práticas é essencial para
o aprendizado de assuntos da área tecnológica, como os apresentados no recurso deste projeto:
Arduíno e sua lógica. De acordo com o que foi discutido anteriormente, o aplicativo deve ser
livre para edição e alteração caso alguém deseje, então o mesmo será publicado na biblioteca
do MIT App Inventor e se possível no Google Play Store para alcance de maior público.
O resultado do projeto foi um aplicativo educacional para o ensino teórico e prático de
robótica com Arduíno. Algumas telas podem ser vistas abaixo:

280

I – Lista de Aulas II – Lista de Experimentos III – Menu Principal

CONCLUSÃO

A tecnologia e a educação, quando caminham juntas, auxiliam as pessoas a propagar

mais conhecimento e a obter o mesmo de forma mais fácil e prática. Tendo em vista essa
afirmação, tal combinação traz ainda melhores resultados quando é de domínio público, já que
assim outras pessoas podem compartilhar e utilizar o mesmo. Este projeto visa exatamente isto:
juntar a tecnologia e a educação num mecanismo mobile que promove o ensino teórico e prático
de robótica com Arduíno, este que por sua vez, também segue uma linha de liberdade com a
robótica livre.
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RESUMO

O desenvolvimento de artefatos digitais como uma estratégia para construção de

conhecimentos precede em muito a sua proficuidade no domínio dos jogos digitais. Tornar o
aluno protagonista do seu aprendizado instiga ainda mais o processo de ensino-aprendizagem
vivenciado pelo mesmo, fazendo com que este não só se interesse avidamente pelos conteúdos,
mas se integre a ele. A didática construcionista mostra-se paulatinamente mais viável uma vez
que, com os avanços da tecnologia, a programação de jogos digitais tornou-se mais acessível,
viabilizando o uso de ferramentas apropriadas à construção destes artefatos. Neste artigo iremos
apurar de que forma as aptidões são incorporadas por estudantes do ensino médio no processo
de desenvolvimento do Pensamento Computacional através do desenvolvimento de jogos
digitais, estabelecendo uma correlação entre os jogos utilizados e desenvolvidos pelos alunos
jogadores, observando o raciocínio utilizado pelo aluno diante de situações dilemáticas que se
materializam durante o processo.
Palavras-chave: Construcionismo; Jogos Computacionais; Situações Dilemáticas.

INTRODUÇÃO

Com a expansão e progresso da tecnologia, observa-se que muitas iniciativas têm

incentivado uma reformulação do que se tem nas escolas como aprendizado. O interesse
demonstrado por aqueles que possuem contato com a computação é notável e não passa
despercebido. Em uma era dotada de tecnologia, o modo de ensino vigente acabou por se tornar
obsoleto, não surtindo tanta eficácia e interesse por parte dos alunos, já o contato com o
conhecimento por intermédio das novas tecnologias possibilita que tudo seja não só mais rápido
e prático, mas mais eficaz também. A princípio, a tecnologia era utilizada como um meio de
passar o tempo, mas, com o avançar dos anos, percebeu-se que seu alcance não se resumia
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apenas a isso. E, assim que novas formas de utilizá-la foram descobertas, inúmeros grupos
começaram a criar iniciativas e programas de aprendizado que tencionam o desenvolvimento
do pensamento computacional em escolas de diversos países, apresentando o computador e suas
ferramentas às crianças, viabilizando o seu uso durante o processo de amadurecimento. A
proposta de tais grupos é que a escola se adapte à era em que vivemos. O modo de aprendizagem
não pode ser mais o mesmo, pois os tempos não são os mesmos. E a única forma de garantir
que as escolas cumpram seu objetivo na formação do ser humano é progredir junto com eles. E
se hoje as novas tecnologias regem todo o mundo, por que não usufruir daquilo que ela tem de
melhor e aplicá-la à realidade dos nossos estudantes? Este primeiro contato com o mundo da
tecnologia acontece, na maioria das vezes, por meio dos jogos, que são mais atraentes e
interativos. E é por possuírem esse caráter lúdico que os jogos são capazes de despertar a
atenção de jovens e crianças, fazendo com que estas dediquem grande parte do seu dia aos
mesmos. Levando isso em conta, inúmeras pesquisas têm sido desenvolvidas no intuito de
descobrir uma forma de integrar a diversão dos jogos e a seriedade dos estudos. Entretanto,
levar os jogos às escolas só porque estes entretêm os alunos, sem análise prévia ou
enquadramento dos jogos aos conteúdos escolares, resultará em um grande fracasso. A intenção
não é distorcer o papel educativo da escola, mas criar um espaço onde educadores possam
utilizar os jogos computacionais como uma forma de explorar e desenvolver o pensamento
computacional. Desde as séries iniciais da vida escolar de uma criança, elas adquirem
habilidades ditas necessárias na vida adulta. Aprendem a ler, escrever, somar e subtrair, mas o
que se tem observado é que o mundo passou a exigir muito mais do que isso. Ainda não é
possível determinar precisamente quais habilidades o mundo contemporâneo exigirá das
próximas gerações, porém, neste trabalho pretende-se explorar “aquela que talvez seja a mais
importante e menos compreendida dessas habilidades: o pensamento computacional”
(BLIKSTEIN, 2008) O pensamento computacional pode ser definido como um processo de
resolução de problemas que inclui, mas não se limita, às seguintes características (ISTE; CSTA;
NSF, 2011): formulação de problemas de modo que seja possível usar o computador e outras
ferramentas para ajudar a resolvê-los; organização e análise de dados de forma lógica;
representação de dados através de abstrações, tais como modelos e simulações; automatização
de soluções através do pensamento algorítmico; identificação, análise e implementação de
soluções possíveis com o objetivo de conseguir a combinação mais eficiente e eficaz de etapas
e recursos; generalização e transferência desse processo de resolução de problemas para uma
grande variedade de problemas. Dessa maneira, pode-se definir como pensamento
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computacional “saber usar o computador como um instrumento de aumento do poder cognitivo
e operacional humano” (BLIKSTEIN, 2008). Portanto, é possível afirmar que se pode
desenvolver a habilidade do pensamento computacional sem necessariamente usar um
computador – “computação desplugada” –, mas sim o desenvolvimento de habilidades que
tornem o aluno capaz de “pensar computacionalmente”, identificando as tarefas cognitivas que
podem ser realizadas de forma mais rápida e eficiente por um computador (BLIKSTEIN, 2008).
Com a popularização do ato de jogar, uma infinidade de jogos e perfis de jogadores pode
ser encontrada hoje em dia, almejando o desenvolvimento do pensamento, raciocínio e ainda
questões de matemática, ciências, escrita, físicas, psicológicas, sociais, entre outras, entre
aqueles que o jogam. Segundo Valente (1993), a didatologia embutida nos jogos educacionais
é a de exploração autodirigida, contrariando a instrução explícita e direta do modelo tradicional.
Este método de ensino argui que jovens e crianças aprendem melhor quando são livres para, de
forma arbitrária, desvendarem relações, ao invés de serem instruídos de forma explícita. Dentre
os perfis encontrados no mercado, é indubitável que a aplicação e disseminação do
conhecimento com a inserção da Tecnologia da Informação (TI) trouxeram novos rumos e
diretrizes às organizações. O paradigma retrógrado de ações mecânicas, onde o indivíduo
realizava tarefas de forma automática, se fragmentou aos poucos, exigindo dos sujeitos uma
nova postura ao idealizar, materializar e lidar com situações de certezas e problemas,
demandando deles, ainda, novas estratégias e processos de cognição para resolver um problema.
Desse modo, a abordagem usual no processo de ensino-aprendizagem deve libertar-se da
pedagogia do treinamento e se voltar para a formação do homem enquanto ser pensante e
criador (MOISÉS, 1999). Perante tais alegações, é evidente que a construção e utilização de
jogos computacionais facilitam o processo de resolução de problemas, tornando o aluno um ser
pensante e criador. Para tanto, a concepção do jogo deve manter seu caráter lúdico, exigindo
criatividade e imaginação do sujeito, além de permitir que o aluno envolvido interaja, tome
decisões e, principalmente, queira resolver o problema. Durante esse processo, os indivíduos
podem explorar os movimentos de pensamento ao ponderar, expandir e conceber estratégias
durante suas elaborações no processo de resolução de problema mediante a construção de jogos
computacionais (MOURA, 2002; LANNER DE MOURA & SOUSA, 2003).

METODOLOGIA
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Os jogos foram analisados considerando-se algumas aptidões exigidas durante o jogo,
como: utilização de subprogramas, lógica condicional, construção de algorítmos, depuração de
código, simulação, socialização entre jogadores e conhecimento prévio sobre linguagens de
programação. Foram considerados os aspectos relativos à interface, uma vez que esta se
caracteriza como facilitadora de ensino e aprendizagem. Os critérios utilizados são descritos a
seguir: utilização de subprogramas, processo pelo qual o jogador evita que um trecho de código
seja repetido várias vezes durante um mesmo programa, facilitando o reaproveitamento de
algoritmos construídos; lógica condicional, que se materializa através da diferenciação entre
valores verdadeiros e falsos; construção de algoritmos, seguindo as etapas de análise e síntese
do problema; depuração de código, processo pelo qual o jogador identifica e soluciona os erros
em seu algoritmo; simulação, que pode ser observada através de testes de mesa e execuções
passo a passo; socialização entre jogadores, estabelecendo uma comunicação com outros
jogadores, estimulando a competitividade e o trabalho em equipe; e o conhecimento prévio
sobre linguagens de programação exigidas pelo jogo. A pesquisa realizada acerca das
possibilidades de uso dos jogos digitais para fim educacional assumiu uma abordagem
exploratória, tendo por objetivo coligir toda a bibliografia possível sobre o tema estudado, desde
publicações escritas até as comunicações orais. O contato estabelecido entre a pesquisadora e o
objeto de estudo possibilitou maior entendimento do que foi dito e, principalmente, produzido
sobre a temática aqui versada, oferecendo meios para a resolução de problemas já abordados,
viabilizando uma análise do tema sob uma nova ótica. Além disso, ensejou a elaboração de um
estudo de caso, no qual se pôde perceber, indubitavelmente, os efeitos da utilização e construção
de jogos computacionais sobre os demais envolvidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se que todos os jogos possuem abordagens similares, com exceção daqueles

que utilizam de linguagem textual – linguagem de programação – para trabalhar os conteúdos.
Alguns trazem algum diferencial em sua abordagem por apresentarem gráficos tridimensionais,
interfaces interativas, ranking de pontos e/ou estimular a socialização entre jogadores. Deste
modo, a ludicidade perceptível em cada um dos jogos desempenhou um papel importantíssimo
como integrador e facilitador da aprendizagem como um reforço positivo, que desenvolveu
processos sociais de comunicação, expressão e construção de conhecimento.
Jogos

Características
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Utilização de
subprogramas

Lógica
condicional

Depuração
de código

X

Construção
de
algoritmos
X

CargoBot

X

HardCoder

X

X

X

X

LightBot

X

X

X

Robozzle

X

X

X

X

X

X

RoboMind
Tynker

Simulação

X

Socialização
entre
jogadores

Conhecimento
prévio

Interface
X

X

X
X

X

X

X

CodeSpeels

X

X

X

X

CodeMancer

X

X

X

CodeCombat

X

X

X

CodeHunt

X

X

X

X

FightCod

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

CONCLUSÃO

O estudo acerca da aplicabilidade dos jogos demonstra que estes caracterizam uma

metologia de ensino eficaz e multidisciplinar, podendo ser utilizados como uma abordagem
para o desenvolvimento do pensamento computacional, bem como em conjunto com outras
disciplinas. Diferentemente do modelo arcaico, no qual o aluno é bombardeado com conteúdo,
os jogos computacionais trazem conceitos de forma implícita, não sistematizada, na ação do
jogo. Trazendo a resolução de problemas como metodologia de ensino, as pesquisas realizadas
recentemente ressaltam a importância das situações em que o aluno, além de resolver o
problema, seja capaz de formulá-lo. Nessa acepção, as análises relativas à atividade de jogo
ampliaram-se consideravelmente, apresentando-o como produtor/revelador de significados,
noções e conceitos (GRANDO e MARCO, 2007), evidenciando sua aplicabilidade frente o
contexto educacional. O fato é que o êxito da utilização dos jogos não se restringe apenas ao
ato de jogar, mas se estende até a construção de jogos próprios, envolvendo conceitos relativos
ao pensamento computacional, que são abordados de forma mais intensa durante o
desenvolvimento de um software deste porte. Neste ínterim, a fundamentação teórica e empírica
foi contundente ao demonstrar a versatilidade destes artifícios computacionais e daqueles que
se valem dele como instrumento edificador e enriquecedor de aprendizados.
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RESUMO

O projeto tem como objetivo apresentar aos alunos do curso técnico em informática ou

estudantes que tenham interesse em ingressar em cursos relacionados, o conhecimento de lógica
de programação tendo como base principal os conceitos de Álgebra de Boole, Operações
Matemáticas e Lógicas, que são muito importantes para o aprendizado da lógica de
programação através de uma APP (application). Este aplicativo está sendo desenvolvido para
os principais dispositivos móveis, tais como celulares, tablets e smartfones. A APP se propõe,
através de vários jogos casuais e educativos, ensinar e/ou aprimorar técnicas de raciocínio
lógico aos usuários de maneira rápida, divertida e desafiadora, possibilitando uma maneira
diferente e atrativa de praticar o assunto apresentado. Ao fim do projeto espera-se mostrar uma
forma diferente de aprender os conceitos de Álgebra de Boole, Operações Matemáticas e
Lógicas e facilitar o estudo dos alunos iniciantes na área da computação.
Palavras-chave: Aprendizado; Jogo; Lógica de Programação.

INTRODUÇÃO

A estruturação do pensamento e a lógica envolvida durante este processo são

conhecimentos fundamentais para o aprendizado do aluno da área da computação,
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demonstrando técnicas alternativas para a resolução de um mesmo problema e,
consequentemente, a automatização de tarefas.
A aplicabilidade do raciocínio lógico perpassa a tomada de decisões e a interpretação
de textos, mostrando-se capaz de mudar até mesmo a forma com que os indivíduos se
expressam. Todavia, a ausência do desenvolvimento do raciocínio lógico na grade curricular de
ensino apresenta-se como um obstáculo, tanto para professores no ensino de lógica de
programação e na construção de algorítmos quanto para os alunos no entendimento do mesmo.
Segundo Koliver, “a apresentação dos princípios básicos da Lógica é suficiente para a
resolução da maior parte dos problemas propostos para uma disciplina de nível introdutório”
(KOLIVER, 2004). Princípios estes que devem ser abordados anteriormente à construção dos
algorítmos, através da resolução de expressões lógicas e problemas matemáticos. Diante desta
perspectiva, a utilização do raciocínio lógico como ferramenta de ensino facilita o processo de
compreensão e construção de algorítmos vivenciados pelo aluno.
Os autores consideram o domínio da lógica booleana e do raciocínio lógico como fator
primordial para o desenvolvimento do pensamento computacional, agindo como suporte para
as disciplinas de Introdução à Programação. Buscando expandir a compreensão dos alunos
acerca destes conceitos, o jogo desenvolvido fomenta o desempenho dos alunos no decorrer das
fases, através de situações que exigem o movimento do pensamento.

METODOLOGIA

O processo de construção do jogo foi sistematizado através de etapas, almejando sempre

o aprimoramento das etapas anteriores e inserção de novos elementos, por meio da
implementação no Unity (UNITY, 2016) e design no Asu (ASU, 2016).
Na primeira etapa do desenvolvimento, foram definidos os aspectos de funcionamento
dos menus, design e modos de jogo. Em seguida, foram desenvolvidos os modos de jogo
abordados na etapa anterior: Precisão, que desenvolve o raciocínio matemático; e Sagacidade,
que apresenta o raciocínio lógico por meio dos conceitos de álgebra de Boole. Na última etapa
do desenvolvimento, foram corrigidas as falhas no funcionamento do jogo e posterior
implementação do sistema de recompensas, o qual premia o jogador com as maiores pontuações
de resolução de expressões.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tendo como finalidade o ensino e aprimoramento de técnicas de raciocínio lógico, a

APP aborda conceitos de forma rápida, divertida e desafiadora, fomentando o interesse de
alunos que ingressaram na área de computação ou apresentam interesse pela mesma. O
aplicativo apresenta-se como uma ferramenta facilitadora de aprendizado, auxiliando no
processo de ensino-aprendizagem dos conceitos de álgebra de Boole, operações matemáticas e
lógicas.
Para cada conceito apresentado, a aplicação trará uma explicação com breve descrição,
elucidação dos conceitos, exemplificação e a prática para aperfeiçoamento do conhecimento
apresentado, disponibilizando também uma galeria de medalha e êxitos, com todas as
conquistas realizadas pelo usuário durante a construção do aprendizado, e um sistema que
registra os recordes de cada usuário. Durante os modos de jogo, o objetivo dos jogos é resolver
o maior número de expressões no menor tempo possível, referentes a cada conceito
apresentado.
No modo Precisão, o jogador terá 20 segundos para responder as expressões aritméticas
que lhes serão apresentadas. Durante este tempo, o jogador não poderá errar nenhuma
expressão, exercitando a precisão e senso de atenção dos mesmos. O grau de dificuldade das
expressões vai aumentando à medida que o jogador acerta as expressões, estimulando a
utilização do raciocínio rápido e conceitos referentes ao pensamento computacional. Ao errar
alguma das expressões ou ultrapassar o tempo estabelecido, jogador perde o jogo, devendo
recomeçá-lo para ultrapassar os desafios e progredir em seu aprendizado.
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Figura 1. Tela de Jogo do modo Precisão.
No modo Sagacidade, o jogador dispõe de 20 segundos para resolver as questões lógicas
que lhes serão apresentadas, verificando se apresentam resultados verdadeiros ou falsos.
Assim como no modo Precisão, no modo Sagacidade as expressões aumentando de
dificuldade ao longo do jogo, utilizando-se de elementos da programação, como operadores
relacionais, variáveis e operadores lógicos. Neste modo de jogo, o jogador possui um sistema
com 3 vidas, que são perdidas quando este responde às questões de forma incorreta ou
ultrapassa o tempo, perdendo assim o jogo.
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Figura 2. Tela de Jogo do modo Sagacidade.

CONCLUSÃO

As propostas apresentadas pela APP visam facilitar o aprendizado da lógica de

programação aliada ao ensino da Matemática. Ao longo do desenvolvimento do projeto, o
amadurecimento e a consolidação das propostas apresentadas foi notável, otimizando o modo
Precisão, em que foca o ensino da Matemática com elementos de lógica de programação, e o
modo Sagacidade, ao ensinar e aprimorar as habilidades de álgebra booleana incorporadas à
Matemática.
Almeja-se aprimorar a aplicação através da inserção de novos mecanismos, como novos
modos de jogo, mesclando cada vez mais elementos de lógica de programação e Matemática.
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RESUMO

O processo de elaboração e gestão de horários de aulas no IFMA Campus São Luís,

Monte Castelo é uma atividade que envolve diversos setores. As tarefas relativas a essa
atividade

são

desempenhadas

de

forma

colaborativa,

porém,

ainda,

de

forma

predominantemente manual, o que ocasiona demora no processo e inconsistências no resultado
final, fato agravado pelas deficiências de comunicação entre as partes envolvidas. Nesse
contexto, após realização de um estudo sobre o domínio do problema esboçou-se um sistema
colaborativo para apoio à elaboração e gestão dos horários de aula, garantindo também melhor
gerenciamento das equipes de trabalho. Além disso, a ferramenta também possibilita aos
professores acesso remoto aos mapas de horários de suas turmas, bem como um ambiente para
troca de mensagens e/ou e-mails com os demais professores, sua chefia imediata e coordenações
de curso. As atividades concernentes a esse trabalho foram sistematicamente desenvolvidas
com uso de técnicas e ferramentas da Engenharia de Software, consistindo no levantamento de
requisitos e elaboração do modelo do domínio para embasar todo o processo de elaboração da
ferramenta que, por sua vez, foi baseado em prototipação. A utilização de uma ferramenta como
a proposta neste trabalho certamente promoveria ganhos no tempo de elaboração de horários
de aula, bem como facilitaria a gestão desses horários e a resolução de conflitos que exigem
mecanismos de comunicação.
Palavras-chave: Sistemas Colaborativos. Desenvolvimento de Sistemas. Gestão Escolar.

INTRODUÇÃO
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É atual a problemática da elaboração e gestão de horários de aula em instituições
públicas de ensino. O IFMA – Campus São Luís Monte Castelo utiliza métodos manuais para
a construção das planilhas de horário, o que torna o processo lento e propício a erros. Além
disso, há dificuldade na comunicação entre professores, departamentos acadêmicos,
coordenações de curso e Comissão de Horários no que tange à troca de horários. Tal dificuldade,
associada à forma arcaica como a tabela de horários é elaborada, propicia a existência de
versões diferentes do mapa de horários, além de dificuldades no processo de finalização do
mesmo.
A utilização de uma ferramenta computacional colaborativa, portanto, promove a
melhoria do processo de elaboração e gestão de horários de aula, de modo a diminuir o excesso
de trabalho manual e facilitar a comunicação entre docentes, Coordenações de Cursos e
Departamentos Acadêmicos. Sistemas colaborativos “são ferramentas de software para
ambientes de redes que visam facilitar a execução de trabalhos em equipe” (PIMENTEL;
FUKS, 2011). Um sistema colaborativo é um modelo pautado nas ações de coordenação,
comunicação e cooperação e permite que as tarefas sejam realizadas por diferentes atores, de
forma síncrona ou assíncrona. Nesse contexto, um sistema colaborativo para apoio ao
gerenciamento e elaboração de horários de aula garante o gerenciamento das equipes de
trabalho, além de permitir a integração deste junto aos demais setores interessados, bem como
ao corpo docente da instituição. Proporciona, ainda, o gerenciamento, criação e
disponibilização dos mapas de horários, além de prover mecanismo de comunicação entre os
usuários para que estes possam trocar mensagens, fazer negociações e atuar em conjunto.
Assim como quaisquer sistemas de informação, o desenvolvimento de sistemas
colaborativos requer a utilização das técnicas e ferramentas propostas pela Engenharia de
Software, bem como a utilização de tecnologias que facilitem a programação e a manutenção
do sistema. Nesse sentido, um processo de software pode ser definido, segundo Pressman
(2010), como “uma série de passos previsíveis que devem ser seguidos para elaboração de um
produto de software” e devem guiar todas as etapas de desenvolvimento, desde a especificação
do software até sua evolução, passando pelas fases de projeto, implementação e testes. A
escolha de um modelo apropriado, seja tradicional ou ágil, garante maior qualidade dos
programas, dados e documentação (SOARES, 2004). Dentre os principais modelos de
proceesso, destaca-se o modelo baseado em prototipação, que consiste em desenvolver uma
versão inicial do sistema, com base nos requisitos iniciais que, por sua vez, vai sendo
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incrementado na medida em que vão sendo realizadas as etapas de análise de requisitos, projeto,
codificação e testes (SOMMERVILLE, 2011) (PRESMANN, 2010).
Neste trabalho, a partir da análise do domínio relativo ao processo de elaboração e
gestão dos horários de aula, propõe-se uma ferramenta computacional capaz de propiciar um
ambiente colaborativo de trabalho, que diminua o tempo gasto na execução das tarefas
associadas, minimize os problemas de comunicação e favoreça a cooperação entre os setores
envolvidos.

METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho seguiu o estilo

“apresentação de um produto” (WAZLAWICH, 2009) e consistiu na aplicação de um modelo
de processo de desenvolvimento de software para orientar as etapas pelas quais a pesquisa foi
realizada. Nesse sentido, optou-se pela escolha de um modelo de processo evolucionário
baseado em prototipação (PRESSMAN, 2010), de modo que o desenvolvimento do sistema
pudesse ser realizado a partir do desenvolvimento de um protótipo inicial, que foi sendo
sucessivamente refinado até se chegar ao produto final.
Na fase de especificação de software foram realizadas conversas informais com chefes
de departamento, coordenadores de curso e professores, além da análise de alguns documentos
produzidos por estes setores durante as atividades de elaboração de horários de aula, tendo em
vista o levantamento inicial de requisitos e a produção da versão inicial da ferramenta. Em
seguida, durante a fase de desenvolvimento, foram produzidas diversas versões intermediárias,
que, por sua vez eram avaliadas na fase de validação até que se chegasse à versão final do
produto de software.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo de elaboração e gerenciamento de horários de aula no âmbito do IFMA –

Campus São Luís Monte Castelo ilustra um domínio em que a utilização de ferramentas
computacionais colaborativas torna-se indispensável.
Atualmente, o processo de elaboração das planilhas de horários inicia-se nas
Coordenações de Curso, com a definição das disciplinas a serem ofertadas em cada curso, bem
como, com a elaboração de uma versão preliminar dos horários de cada disciplina. Em seguida,
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essa versão é encaminhada para os Departamentos Acadêmicos que, por sua vez, são
responsáveis pela alocação dos docentes para cada disciplina. Esse procedimento acontece,
normalmente, a partir de uma assembléia departamental em que os professores devem estar
presentes. Uma vez que os horários tenham sido elaborados e os professores devidamente
alocados, as planilhas são enviadas à Comissão de Horários, que é responsável por sua análise,
identificação, solução de conflitos e finalização, para em seguida distribuir às Coordenações de
Curso e setores envolvidos a versão final do horário. Nesse contexto, destaca-se a falta de
mecanismos de comunicação entre docentes, Comissão de Horários, Coordenações de Curso e
Chefias de Departamento, o que acarreta, conforme já exposto, dificuldades na definição da
versão final do mapa de horários e a existência de múltiplas versões não oficiais
A ferramenta proposta corresponde a um esboço do que é necessário para melhorias do
processo estudado, dadas as complexidades das atividades e das regras de negócio. A Figura 1
mostra Diagrama de Casos de Uso para o Sistema de Colaborativo de Gestão de Horários de
Aulas, ilustrando os principais requisitos funcionais elucidados.

Figura 1: Diagrama de Casos de Uso do Sistema de Gestão de Horários de Aula.
Os casos de uso Cadastro de Cursos, Cadastro de Disciplinas, Cadastro de
Departamentos, Montar Matriz Curricular e Cadastro de Turma são de responsabilidade do
Administrador do sistema, que no domínio dos horários de aula do Campus Monte Castelo é a
Diretoria de Ensino Técnico. Esses casos de uso representam funcionalidades de cadastros
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básicos do sistema para alimentação da base de dados. O caso de uso Montar Horário é de
responsabilidade do Coordenador do Curso. O Chefe de Departamento utiliza os casos de uso
Cadastra Professor e Aloca Professor. Já os casos de uso Visualiza Horário, Envia Mensagem
e Recebe Mensagem são utilizados por todos os atores do sistema.
Com base no diagrama apresentado, pode-se elencar as principais funcionalidades do
sistema, com os respectivos tipos de usuários: administrador, que tem acesso a todos os
cadastros e aos horários de todas as turmas, mas não pode alterá-los; coordenador de curso, que
tem acesso ao cadastro das matrizes curriculares, turmas, alunos e horários dos cursos, dos quais
ele é coordenador, pode também autorizar troca de horários entre professores; chefe de
departamento, que tem acesso ao cadastro de professores e disciplinas do seu departamento e
pode alocar os professores para os horários; e professor, que tem acesso ao seu horário e pode
realizar pedidos de trocas de horários.
Dessa forma, todos os setores envolvidos no processo de elaboração e gestão de horários
de aula podem ter, à sua disposição, um ambiente capaz de prover a automatização de todo o
processo de forma colaborativa.

CONCLUSÃO

O processo de elaboração e gestão de horários de aula no IFMA – Campus São Luís

Monte Castelo é atualmente lento e propício a muitos erros, dado o caráter rudimentar com que
é realizado. A solução computacional proposta mostra-se, portanto, adequada, pois agrega as
atividades exercidas pelos diversos setores e provê um mecanismo de comunicação
indispensável para promover celeridade ao processo, dispensando, inclusive, a necessidade de
reuniões presenciais.
Dada a complexidade do processo, a ferramenta proposta corresponde a uma versão
inicial de um sistema de médio porte, que pode ser implantado no Campus estudado, a fim de
automatizar todo o processo de gestão de horários de aula, ficando como propostas futuras,
incrementos no sistema de comunicação entre os usuários.
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RESUMO

Este projeto tem como objetivo a leitura como prática de socialização para as pacientes

em tratamento contra o câncer, internas na Fundação Antônio Jorge Dino, em São Luís - MA.
Por meio de leituras em voz alta, reflexão, discussão e dinâmicas, a pesquisa avaliou se o ato
de ler propicia uma maior socialização entre as internas, ajudando-as a ter um período de
internação menos doloroso e a identificar que imagem elas têm de si e que imagem elas
imaginam que o mundo tem delas. Nesse sentido, a opinião das pacientes foi de fundamental
importância. O estudo foi realizado através de uma pesquisa de campo, cujo objeto eram as
pacientes internadas na unidade hospitalar Aldenora Belo/Monte Castelo.
Palavras–chave: Leitura. Paciente com câncer.

INTRODUÇÃO

A leitura é uma forma de se ter acesso ao conhecimento. Através do ato de ler aproxima-

se do entendimento de mundo, do outro e de si mesmo. Essa ação representa absorver as
palavras a partir das experiências vividas e construir conceitos além do que está diante dos
olhos.
Freire (p.13,1989) refere-se à leitura como um “movimento do mundo à palavra e da
palavra ao mundo” e a complementa quando diz que “a leitura da palavra não é apenas
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precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevêlo”, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente”.
À luz de Freire (1989), vê-se que o indivíduo começa a perceber-se leitor desde o
balbucio de palavras, passando pela associação de nomes a objetos até a interpretação de textos
e distinção gramatical. O autor descreve as fases de sua vida, relaciona-as à prática de leitura e
nos permite entender que a leitura não é apenas mecânica. Para ele, há vários mecanismos de
auxílio à leitura, dentre eles, a memória.
A memória não reflete apenas fatos desconexos à vida e ao aprendizado, mas remete a
experiências que compõe o ser do indivíduo. A memorização não faz parte da memória quando
não se leva ao íntimo, à reflexão. A memória pode resgatar elementos construtivos do
aprendizado e interpretação da realidade.
A partir das ideias de Bakhtin (2011), percebe-se que a leitura impõe o exercício de
reflexão ao indivíduo que lê, fá-lo conduzir para o eu-para-mim. A leitura, por esse viés,
promove a autorreflexão e os questionamentos do texto e dos seus componentes, quando se
imerge além das palavras escritas.
A leitura faz com que o leitor projete-se em um personagem e mergulhe em um mundo
alheio de suas memórias e do que vive. O indivíduo abraça a leitura como uma ferramenta de
fuga à realidade, sendo quem ele quiser ser. Ainda permite que o leitor introjete-se em um
personagem ou contexto e encontre suas próprias características, experiências e memórias. É
com base nessa forma de compreender a leitura que foi escolhida a teoria de ethos propagada
por Maingueneau (2002, 2008), uma vez que, além de estimular as mulheres vitimizadas pelo
câncer, através da leitura de histórias que se assemelham a delas, será verificado qual o ethos
elas têm de si e qual o ethos elas imaginam que a sociedade tenha delas, ou seja, será verificado
durante a pesquisa como é o discurso delas antes do projeto e depois dele.
Para Maingueneau (2002), a eficácia do discurso depende da cenografia, isto é, do lugar
virtual construído e reconstruído pelo discurso, que o torna legítimo e garante o curso da
interação verbal. Esta, por sua vez, é responsável por atribuir lugares aos co-enunciadores: lugar
de beleza, lugar de juventude, lugar de felicidade, etc. E o sucesso do discurso depende da
aceitação desses lugares pelos co-enunciadores. No caso das mulheres, alvo desta pesquisa, o
objetivo é mostrar-lhes que a leitura desses textos pode lhes proporcionar um lugar de beleza,
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um lugar de juventude e/ou um lugar de felicidade e mudar a forma de concepção que muitas
delas têm de vida.
O ethos é elaborado por meio de uma complexa percepção, que mobiliza a afetividade
da pessoa, que tira suas informações do material linguístico, do ambiente, ou seja, do discurso
produzido pelo co-enunciador, a partir da ideia que ele passa de si através de seu discurso, que
nem sempre esse ethos imaginado corresponde ao ethos produzido, pois no momento em que o
indivíduo pretende transmitir uma imagem negativa de si, sua ação pode surtir efeitos contrários
aos objetivos (MAINGUENEAU, 2008).
O ethos vai além do processo de argumentação e persuasão, instaurando-se como o ato
geral de adesão dos sujeitos a certo discurso. – o ethos é uma noção discursiva, ele se constrói
através do discurso, não é uma “imagem” do locutor exterior a sua fala; é uma noção
fundamentalmente híbrida (sócio discursiva), um comportamento socialmente avaliado, que
não pode ser apreendido fora de uma situação de comunicação precisa, integrada ela mesma
numa determinada conjuntura sócio histórica (MAINGUENEAU, 2008).

MATERIAL E MÉTODOS

Inicialmente, houve a necessidade de apresentação e esclarecimentos sobre a pesquisa

para a presidente da fundação, para que tivéssemos autorização para a realização do projeto.
As visitas foram agendadas previamente por se tratar de uma instituição que atende
outros setores relacionados ao atendimento terapêutico.
Os dados foram coletados após a aprovação do projeto pela equipe de avaliação do
IFMA - Campus Monte Castelo. A coleta de dados constituiu-se de:
•
•
•
•
•
•

Entrevistas;
Gravação de áudio;
Questionários;
Discussões em grupo;
Observações e anotações ao longo das atividades realizadas;
Estudo de publicações relacionadas ao tema da pesquisa.
Vale ressaltar que, por questões éticas, os resultados, nomes das pacientes e demais

dados referentes às pessoas envolvidas na pesquisa não foram divulgados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado, verificamos por meio dos encontros com as internadas da Fundação

Antonio Jorge Dino (Hospital Aldenora Belo) que a prática de leitura funciona, de fato, como
ferramenta de socialização, proporcionando entretenimento e reflexão entre as mulheres,
vítimas de câncer, pois, no decorrer do projeto, elas foram se redescobrindo e refletindo sobre
os papéis que assumem na sociedade, seja como mães, esposas, trabalhadoras. Na verdade,
conforme relato de algumas das internas, elas reaprenderam, através da leitura e das discussões
realizadas sobre os textos veiculados, a criar uma nova imagem de si (ethos).
Foi observado que a prática de leitura exerce influência positiva em pacientes adultas
acometidas por uma doença crônica.

CONCLUSÕES

As leituras oportunizam o conhecimento. Através dos temas e mensagens inseridas nos

textos, pudemos interagir com as pacientes da fundação e proporcionar momentos de interação.
Através de atividades que estimularam o uso da linguagem escrita, oral ou corporal, as pacientes
demonstraram reações que nos fizeram perceber a significância da reflexão sobre os textos para
o reconhecimento de si.
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RESUMO

Estudos sobre crenças têm sido feitos em diversas áreas do conhecimento. Isso pode ser

observado através dos trabalhos desenvolvidos e apresentados em congressos, simpósios e
encontros nessa área. Entretanto, as crenças nem sempre foram objeto de estudo da Linguística
Aplicada (L.A). Esse panorama foi mudando ao longo dos anos. Na década de 1970, o foco
principal de investigação da L.A eram os métodos; na década de 1980, o aprendiz; na de 1990,
o professor; a partir de 2000, percebeu-se um despertar incisivo para os professores de língua
estrangeira em formação, observando-se, nos últimos anos uma migração desse foco para o
aprendiz. (SILVA, 2005) Existem várias definições para crenças. Silva (2005) as define através
de estudiosos de várias áreas do conhecimento (Filosofia, Educação, Psicologia Educacional,
Sociologia e Psicologia Cognitiva). Barcelos, citada por Silva (2005), pontua que o conceito de
crenças no ensino de línguas ganhou força no Brasil somente na década de 90 e define crenças,
tomando-se por base a metodologia de pesquisa sobre as crenças dos alunos, como “opiniões e
ideias que os alunos (e professores) têm a respeito dos processos de ensino e aprendizagem de
línguas”. O propósito deste trabalho consistiu em levantar possíveis crenças existentes nos
discentes das turmas iniciantes dos cursos técnicos do Instituto Federal do Maranhão – Campus
Monte Castelo.
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INTRODUÇÃO

A cada aula da Língua Inglesa em escolas, os professores se deparam com vários

empecilhos durante o ensino. Dentre vários outros fatores, consideram-se as vivências
anteriores dos alunos que estão aprendendo um novo idioma, vivências essas que pesam
bastante na hora de aprender uma língua diferente da falada em seu país de origem. Essas
experiências podem ser consideradas boas quando os alunos se sentem estimulados para
aprender a língua inglesa por conseguirem ver as vantagens que o idioma traz e as portas que o
aprendizado da língua pode abrir para o jovem. No entanto, a maioria dessas experiências traz
ao aluno conceitos sobre aprender um novo idioma, que se transformam em crenças e podem
desestimular aqueles que querem aprender um idioma estrangeiro.
De origem latina (credentìa, ae), a palavra crença mantém até hoje o seu significado
etimológico: “fato de acreditar-se em uma coisa ou pessoa” (Houaiss, Villar e Franco, 2008).
Para Poreli (2010), esse sentido etimológico nos faz pensar crença como uma referência a algo
que acreditamos como sendo uma verdade, mesmo que essa verdade se apresente sem nenhum
valor empírico.
No âmbito do ensino-aprendizagem de línguas, Coelho (2005, p.28) define crença como
“o termo utilizado para indicar as impressões que os professores e os alunos têm sobre si e seus
pares e em relação um ao outro, dentro de um determinado contexto de atuação real ou dentro
de um contexto imaginário”. Dessa forma, as crenças relacionadas à aprendizagem de línguas
podem exercer influência na experiência de aprender uma língua. As ideias já formadas antes
das aulas do idioma são de suma importância para a forma como o aluno vai lidar com esse
aprendizado, bem como na maneira como ele vai olhar para o ensino.
As crenças não podem ser generalizadas a um grupo, ou um curso, ou um turno, ou um
nível. São fatores individuais de análise e, portanto requerem um estudo, observação,
identificação, análise e avaliação. Desse modo, é oportuno verificar se há mudanças nas crenças
apresentadas diante do início e fim de um ciclo de estudos para se perceber se houve a quebra
ou não de conceitos estabelecidos diante de um tema, como no caso do aprendizado de um
idioma.

MATERIAL E MÉTODOS

O projeto deu início com reuniões para discutirmos quais seriam os meios a serem

abordados para que se pudessem obter os resultados esperados, sendo este o reconhecimento
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das crenças dos alunos do 1º ano do IFMA – Campus Monte Castelo. A partir dos artigos e
dissertações de Silva (2005), Coelho (2005), Barcelos (2007) e Poreli (2010), foram estudados
os tipos de crenças e sua natureza, bem como as suas consequências para a sala de aula. Barcelos
(2007) enfatiza que as naturezas das crenças são: dinâmicas, emergentes, socialmente
construídas e situadas contextualmente, experienciais, mediadas, paradoxais e contraditórias,
relacionadas à ação de uma maneira indireta e complexa; não tão facilmente distintas do
conhecimento. Assim, para uma melhor compreensão da crença e da sua natureza é necessário
entender quais fatores interagem para a construção desse sistema, tais como: fatores sociais,
econômicos e políticos e fatores individuais como idade, estrato social, sexo, estado civil etc.
Com a finalidade de fazer o reconhecimento e levantamento das crenças existentes nos
alunos ingressantes em 2015 dos cursos técnicos integrados do IFMA – Campus Monte Castelo,
foram selecionadas três turmas - totalizando uma média de 100 alunos - com as quais foi
aplicado o questionário BALLI. Este questionário faz um inventário das crenças, subdividindoas em cinco categorias: 1 - Aptidão de língua estrangeira; 2 - Dificuldades de aprendizagem; 3
- Aprendizagem e estratégias de comunicação; 4 - Natureza da aprendizagem na língua e 5 –
Motivação. Cada categoria, por sua vez, é dividida em 5 a 7 subtópicos, nos quais os alunos
tiveram a possibilidade de graduar as afirmações dando valores de 1 (um) a 5 (cinco), que
significavam, respectivamente: concordo plenamente, concordo, nem concordo e nem discordo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a aplicação dos questionários, fez-se a comparação dos resultados, a fim de

detectar se as aulas de língua inglesa no IFMA – Campus Monte Castelo causaram algum
impacto nas crenças anteriormente identificadas.

CONCLUSÕES

Após a experiência da pesquisa, ao longo de todas as suas etapas, verificamos que as

aulas de inglês causaram impacto nas crenças dos alunos. Isso implica dizer que o estudo das
crenças pode contribuir significativamente com a melhoria do ensino e aprendizagem de uma
língua, uma vez que pode promover mudança de opinião, postura e atitude dos alunos em
relação à língua. Acredita-se que a pesquisa pode ter contribuído para a reflexão dos alunos no
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tocante à importância de se estudar/aprender inglês, bem como quanto a alguns aspectos que
foram investigados no tocante às crenças.
Embora com resultados bastante expressivos, pensamos que a pesquisa poderia ter
obtido resultados mais tangentes a uma realidade fidedigna se tivéssemos tido a oportunidade
de desenvolvê-la ao longo dos 3 anos do ensino médio das turmas, pois assim contemplaríamos
os três módulos de estudo da língua. Diante dessa inquietação, a equipe de pesquisa sente-se
motivada a dar continuidade às investigações de forma independente ou submetendo a pesquisa
a um edital de PIBIC futuro. Considerando que os alunos das turmas encontram-se no momento
no 2º ano do ensino técnico integrado, cursando atualmente o 2º módulo de inglês, pretende-se
aguardar que cheguem ao 3º ano do técnico integrado, no 6º módulo da série, quando estarão
cursando o último semestre de estudos da língua para darmos continuidade à pesquisa.
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RESUMO

Este trabalho é o resultado do projeto de iniciação científica – PIBIC-JR – que enfocou

na obra literária A cidade e os cachorros (1963) do escritor peruano Mario Vargas Llosa, cujo
objetivo foi analisar comparativamente o discurso das linguagens literária e cinematográfica,
com base na representação, na e reprodução da dor e da opressão na sociedade peruana,
relacionando literatura, cinema e história. Especificamente problematizamos as dicotomias da
obra literária A cidade e os cachorros e sua adaptação para o cinema, enfocamos o contexto
histórico, o enredo e os personagens retratados. Além disso, fizemos um levantamento acerca
do cinema e da literatura como linguagens específicas. No âmbito de ensino as línguas
portuguesa e espanhola estão interligadas, as semelhanças entre o contexto histórico são bem
aproximadas, por essa razão, a pesquisa proporcionou ao aluno-pesquisador conhecimentos
sobre o patrimônio cultural do contexto da língua espanhola e conhecimento da sua própria
realidade. Tivemos como base metodológica a pesquisa bibliográfica, analisamos o referencial
bibliográfico de autores, literaturas, artigos, dissertações e teses sobre o tema. Desse modo, a
obra literária expressa semelhança com a realidade, a literatura liberta o leitor e o leva a
diferentes lugares através do poder da imaginação e também pode ser uma arma para denunciar
os deturpadores sociais, políticos e até religiosos, as práticas de poder representadas através das
obras apresentaram imagens que levaram o educando a refletir sobre a sociedade e as relações
de domínio no continente latino americano.
Palavras-chave: Linguagem cinematográfica. Linguagem literária. Relação de poder.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa foi enfocada na obra literária A cidade e os cachorros (1963) do escritor

peruano Mario Vargas Llosa, que foi adaptada para o cinema, trata-se de uma obra
autobiográfica, não linear, que retrata a rotina dos cadetes no Colégio Leôncio Prado em Lima,
o qual representa o microcosmo da sociedade peruana. Vargas Llosa em suas obras de forma
geral aborda os problemas da sociedade peruana, manifesta um desejo de liberdade para expor
as suas ideias, deter a alienação cultural, combater a injustiça e denunciar os ditadores.
Cinema e literatura são linguagens convergentes, essa relação é antiga, às vezes fica
difícil saber onde começa um, e termina a outra. A literatura influencia o cinema no processo
de adaptação, ambos despertam sentimentos e mexem com o imaginário do homem. “As
relações entre o cinema e a literatura são complexas e se caracterizam, sobretudo pela
intertextualidade” (JHONSON, 2003, p.41)
O cinema é recurso didático rico, inovador, lúdico, motivador e extremamente sedutor,
capaz de se relacionar com diferentes áreas do conhecimento. “A utilização do cinema na escola
pode ser inserida, em linhas gerais, num grande campo de atuação pedagógica”
(NAPOLITANO, 2005, p.12). A indústria do cinema, desde os primórdios, sempre foi
considerada um poderoso instrumento de educação e instrução. O cinema como recurso didático
amplia o entendimento e o conhecimento dos discentes, visto que desperta maior interesse às
aulas. Desse modo, ao trabalhar e explorar as ferramentas audiovisuais estaremos propiciando
uma aprendizagem inclusiva mais consistente.
A literatura liberta o leitor e o leva a diferentes lugares através do poder da imaginação
e também pode ser uma arma para denunciar os deturpadores sociais, políticos e até religiosos.
A obra A Cidade e os Cachorros foi alvo de muita polêmica desde o seu lançamento. Mil
exemplares foram queimados no pátio do colégio, outros acreditavam que Vargas Llosa pudesse
haver feito um pacto com o Equador para desqualificar o exército peruano.
O cinema é um dos meios de comunicação de massa que desenvolve o imaginário, libera
as emoções, fazendo com que a pessoa viva e reviva suas lembranças. “Recordar o passado
sempre nos remete a imagens, mesmo que estas não correspondam fielmente ao acontecimento
recordado”. (FERRO, 1992, p. 93). “A relação entre cinema e conhecimento, no entanto, vai
além do campo da educação formal. Os novos métodos educacionais devem contar
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principalmente com a utilização dos meios de comunicação, como o rádio e o cinema”.
(MIRANDA, 2007)
Essas múltiplas linguagens enriquecem o desempenho das atividades educacionais e viabilizam
o poder de reflexão que servem como principal fio condutor da construção de identidade do indivíduo a
partir dessa imersão que consiste na troca de saberes que se dá no processo dinâmico e eficaz à luz das
práticas pedagógicas e que, portanto, asseguram aos alunos maiores chances de percepção intelectual
potencializada pelo desejo de aprender.

Nossa investigação teve como objetivo geral analisar comparativamente o discurso das
linguagens literária e cinematográfica da obra A cidade e os cachorros, de Mario Vargas Llosa,
com base na representação e reprodução da dor e da opressão na sociedade peruana,
relacionando literatura, história e cinema, a partir da narrativa, cujos temas abordam a
hierarquia das classes sociais e raciais. Como objetivo específico procurou problematizar as
dicotomias da obra literária A cidade e os cachorros e sua adaptação para o cinema, enfocando
o contexto histórico, o enredo e os personagens retratados, como também fez um levantamento
acerca do cinema e da literatura como linguagens específicas, proporcionando conhecimentos
sobre o patrimônio cultural do contexto da língua espanhola.

METODOLOGIA

A cidade e os cachorros é um romance da ficção latino-americana do escritor Mario

Vargas Llosa, da segunda metade do século XX. Originalmente foi publicado em 1962 com o
nome Bastimo de Fogo, em 1963 é republicado com o nome La ciudad y los perros. A cidade
e os cachorros é o título em português, é considerado um clássico da literatura latino-americana.
História de fundo autobiográfico, Vargas Llosa desenvolve uma narrativa inovadora em que o
passado se entrelaça ao presente. Os dramas de seus personagens são descritos de diferentes
pontos de vista, o enredo se desenvolve no Colégio Militar Leoncio Prado, local onde recebia
jovens oriundos de diferentes regiões do Peru, a maioria humilde e com problemas familiares.
Nesse ambiente, Vargas Llosa permaneceu dois anos em regime interno suportando uma
disciplina férrea, o que lhe inspirou a escrever seu primeiro romance A cidade e os cachorros,
obra traduzida a 30 idiomas, o que lhe rendeu o prêmio Nobel de Literatura em 2010.
Nessa narrativa, o autor faz uso de um recurso narrativo que ele define como vasos
comunicantes, onde subcapítulos dentro da obra são ancorados em tempos diferentes, dando
características a um enredo não linear. Embora a obra seja ficção, ela também traz um tom de
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romance inspirado nas experiências do escritor durante a sua passagem, pelo Colégio Leoncio
Prado, o próprio autor deixa claro isso em suas memórias, no livro El pez en el agua (1993),
que a maior parte dos seus personagens no romance A cidade e os cachorros foram construídas
a partir das suas memórias no Colégio Leoncio Prado. A obra consta de 373 páginas.
Para a nossa pesquisa trabalhamos com a obra editada em 2013, pela Editora Objetiva,
1ª edição, idioma português, tradução de Samuel Titan Jr. Todos os capítulos foram analisados.
Fizemos o levantamento das passagens que constituem itens marcantes quanto às
representações de poder. Depois as submetemos às análises sob a teoria de poder e finalmente
à crítica literária, demonstrando a relação entre as linguagens literárias e cinematográficas.
Nesta pesquisa analisamos os discursos das linguagens literária e cinematográfica da
obra A cidade e os cachorros, baseando na representação das relações de poder, na reprodução
da dor e da opressão na sociedade peruana, procurando relacionar a literatura, a história e o
cinema, a partir da narrativa, cujas abordagens apresentam as diferentes classes sociais e raciais
vigentes ainda hoje, conforme Mario Vargas Llosa, no Peru e no continente latino americano.
Para tanto, investigamos como a obra representa as relações de poder. Para fundamentar
buscamos nas obras de Michel Foucault: Microfísica do poder (2012), e Vigiar e Punir (2013)
esta última abordando os métodos coercitivos e punitivos, adotados pelo poder público.
Focamos na terceira parte, nos capítulos I, II e III. Para ancorar à crítica, estudamos as
contribuições dos críticos literários Roland Barthes e José Miguel Oviedo.
Para ampliar nossa investigação, buscamos através da pesquisa bibliográfica literaturas
que abordem o diálogo existente entre o cinema e literatura: Marc Ferro (2010), Marcos
Napolitano (2005), Maria Adélia Alves (2001), Miranda (2007), Nogueira (2005), Dameto;
Soligo (2009), Randal Jhonson (2003).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nossa pesquisa foi concluída em agosto do corrente ano. Inicialmente, fizemos a leitura

da obra e assistimos ao filme A cidade e os cachorros, realizamos um breve estudo sobre a vida
de Mario Vargas Llosa, apropriamos de textos que trataram sobre o Cinema e a Literatura.
Percebemos que o cinema é um recurso didático valioso para o desenvolvimento de ensino
aprendizagem e para que o mesmo seja bem utilizado é necessário que o professor tenha uma
postura coerente e objetivos precisos. Aprendemos acerca da história do Peru e seu contexto
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cultural, por meio desse estudo foi possível comprovar que a cultura de dominação e exploração
está enraizada no Peru desde o período pré-colonial. Estudamos sobre a ditadura na América
Latina; Leitura sobre literatura e resistência, através dessas leituras foi possível perceber a
relevância de uma obra literária, pois uma obra escrita em 1963 traz em seu bojo temas
recorrentes na atualidade.
Estudos dos textos do filósofo francês Michel Foucault, nos mostraram à construção e
o funcionamento da sociedade disciplinar. Dessa forma foi possível analisar e compreender
melhor a sociedade representada em “A cidade e os cachorros”.
Não encontramos dificuldades significativas capazes de interromper os nossos estudos.
Ao término do projeto respondemos questões tais como: “É possível conhecer uma realidade
por meio de uma obra literária? A linguagem cinematográfica retrata fielmente a obra adaptada?
Até que ponto a Linguagem cinematográfica pode contribuir para o desenvolvimento de
habilidades cognitivas dos discentes em sala de aula? O cinema como ferramenta didática pode
ajudar no aprendizado ou acaba tirando o foco dos alunos?”
Todo o projeto foi desenvolvido com a finalidade de responder aos questionamentos que
suscitaram a ideia inicial de realizar os estudos relativos à obra “A cidade e os cachorros”, e a
interação que é possível ser observada e estudada entre: literatura, história e cinema, a fim de
aplicar tais conhecimentos para servirem de auxílio no aprendizado das mais variadas matérias,
até mesmo auxiliando no ensino de línguas estrangeiras, como por exemplo: o espanhol.

CONCLUSÃO

Por meio de todo o estudo realizado, aprendemos novas informações e também

fomentamos nossa percepção crítica e visão analítica relacionada às concepções históricas e
também de construções sociais, notando as mais variadas divisões existentes dentro de uma
sociedade e como os literários representam as sociedades por meio de escritos que são de cunho
poético, mas que também servem como críticas e denúncias de toda a verdade existente nas
formações sociais. Como afirma TODOROV (2009) “a literatura me ajuda a viver (...) a
literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras de concebê-lo e
organizá-lo” (TODOROV, 2009, p.23).
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O cinema, como sendo um recurso inovador, pode ser utilizado pelas diferentes áreas
do conhecimento, complementa o trabalho do professor favorece maior desempenho para o
processo ensino aprendizagem.
Dessa forma, é certo que literatura, história e o cinema são áreas de produção intelectual
que podem andar juntas e complementarem-se umas às outras, não se faz necessário trabalhálas de forma separada, pois seus campos de aplicação são o mesmo, o que muda é a forma como
são abordadas, retratam a sociedade e as transformações pelas quais as mesmas passaram no
decorrer do tempo.
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RESUMO

Este relatório apresenta os dados finais da pesquisa intitulada “Identidade, Memória e

Literatura: a perpetuação da ancestralidade através da criação de uma “roda griot” dentro do
IFMA campus Monte Castelo”. O Griot é o guardião da memória coletiva de uma
comunidade, a ele é dada a responsabilidade de integrar e salvaguardar a identidade
do todo. A partir da concretização das leituras indicadas como referencial teórico, pôde-se
perceber que conceitos como memória, identidade e ancestralidade são determinantes para
produção de uma literatura oral, principalmente para a Literatura produzida a partir dos estudos
pós-colonialista que evidenciavam as produções nacionais e se preocupam com a
multicuturalidade presentes nos textos escritos. As leituras realizadas durante a primeira etapa
da pesquisa demonstram que a Literatura é uma maneira eficaz de representar a identidade, a
memória e a cultura de um determinado grupo. Esta pesquisa buscou criar uma “roda griot”,
dentro do IFMA, campus Monte Castelo e, para tanto, durante as duas primeiras etapas
procuramos divulgar e ampliar a relação entre Literatura e oralidade. Após a ampliação do
conceito de oralidade buscamos selecionar os textos motivadores que seriam lidos pelos alunos
durante as oficinas. A última etapa foi composta pelo desenvolvimento das oficinas de
contação de histórias (roda griot). Ainda pautado em nosso projeto oficial, cremos que esta
proposta de pesquisa, mesmo com toda dificuldade de realização, deu visibilidade aos escritos
afrodescendentes.
Palavras-chave: Literatura. Memória. Identidade. Ancestralidade.

INTRODUÇÃO
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A figura do negro nunca foi tão estudada no ambiente acadêmico como no início do
século XXI e a crítica literária não se furtou desse debate. Entretanto, é notório que muitos dos
críticos, que por sinal ocupam lugar privilegiado na academia, ainda questionam a validade da
Literatura Afro-Brasileira, principalmente dos textos que privilegiam os aspectos orais da
língua, tais aspectos precedem a própria escrita. Na Grécia antiga, narrar oralmente os feitos
heroicos de alguém ajudava na constituição coletiva dos sujeitos da Polis. As narrativas orais
também foram um aspecto preponderante para os povos escravizados. Aqui no Brasil, o ato de
relembrar suas histórias através da oralidade, tornou-se um ato de resistência. Entretanto, a
partir da explosão do gênero romance, os elementos orais são abandonados e cria-se um
modelo universalizante de literatura. Um dos argumentos utilizados pelos que defendem o
cânone literário pautado no modelo europeu é de que o conceito de Literatura pressupõe uma
condição estética universal. Assim, não pode possuir cor, “raça”9, gênero. Acerca dessa
descrição equivocada do negro na Literatura Brasileira, Conceição Evaristo, em seu ensaio
“Literatura Negra: uma poética de nossa afro-brasilidade”, afirma:
Nesse sentido, parece que a literatura, ao compor o personagem negro, ora como um
sujeito afásico, possuidor de uma “meia-língua”, ora como detentor de uma
linguagem estranha e incapaz de “aprender” o idioma do branco, ou ainda como
alguém anteriormente mudo e que ao falar simplesmente “imita”, “copia” o branco,
revela o espaço não-negociável da língua e da linguagem que a cultura dominante
pretende exercer sobre a cultura negra (EVARISTO, 2005. p. 204).

A fala de Evaristo aponta o problema da hegemonia cultural, presente na critica
ocidental e canônica do branco, delatando essa eugenia que tenta se firmar como cultura de
uma suposta supremacia “racial” do branco. Essa supremacia, que não se sustenta enquanto
cultura, nem do ponto de vista biológico. Evaristo alerta para a importância da linguagem como
fator preponderante no processo de dominação, uma vez que retratar o negro como ser
desprovido de linguagem seria assumir que eles são incapazes de se auto-retratarem
literariamente. A história da escravidão do africano e de seus descendentes, assim como da
colonização europeia, apoiaram-se em desumanizar o colonizado na exploração da mão de obra
escrava e na tentativa de, por meio do apagamento da memória, da mutilação ou degradação da
autoestima do negro. A representação do negro nas narrativas orais ou escrita dos brancos
foram assustadoramente eficientes para aniquilar ou perverter a mentalidade da diáspora

Esta pesquisa não trabalha com o conceito de “raça” por acreditar que este conceito antropológico
construído socialmente não tenha sustentação cientifica, servindo assim, para estigmatizar um determinado grupo
de pessoas.
9
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negra, no que Fanon (1956) classifica como “Pele negra, mascaras brancas”. Acerca desse
preconceito racial, forjado pelo branco, Cuti assinala que:
A discriminação (prática do preconceito que se constitui na rejeição do outro, seja
por desqualificação verbal, seja por agressão física) instala-se não apenas no
relacionamento entre as pessoas. A discriminação se faz presente no ato da produção
cultural, inclusive na produção literária. Quando o escritor produz seu texto,
manipula seu acervo de memória onde habitam seus preconceitos. É assim que
se dá um circulo vicioso que alimenta os preconceitos já existentes. As rupturas desse
círculo têm sido realizadas principalmente pelas suas próprias vítimas e por aqueles
que não se negam a refletir profundamente as relações raciais no Brasil.
(CUTI,2010. p. 25)

A Literatura Afro-Brasileira diferencia-se do modelo canônico ao apresentar, em suas
linhas ficcionais marcas muito evidentes da oralidade e isso propicia um engajamento, tanto de
quem escreve como de quem lê o texto. Um comprometimento com a causa e os problemas
narrados. É nesse sentido que Cuti problematiza a escrita negra e sua distinção dentro da critica
literária. Quando o autor negro escreve seu texto, ele o faz a partir de sua experiência e de sua
subjetividade. Para Eduardo Assis Duarte (2011), não basta ser afrodescendente ou
simplesmente escrever sobre tal tema, é preciso elevá-lo a uma perspectiva relacionada à
história, à cultura, logo a toda problemática inerente à vida desse segmento da população.
Em seu artigo Literatura Afro-Brasileira: um conceito em construção, Duarte (2008)
salienta que há alguns aspectos relevantes que diferenciam a escrita literária negra das demais
formas de Literatura. Estando entre eles a temática e a autoria, sendo que no primeiro aspecto
o negro figura como tema principal e é visto não apenas no plano do indivíduo, mas como
“universo humano, social, cultural e artístico”, já no segundo aspecto tem-se a imposição
de uma escrita puramente Afro-Brasileira, e que de acordo com Eduardo “abraça as
individualidades muitas vezes fraturadas oriundas do processo miscigenador”. (DUARTE,
2008, p. 12).
O artigo escrito por Duarte salienta que a escrita negra possui uma discursividade
específica, marcada pela expressão de ritmos e significados novos, um vocabulário pertencente
às práticas linguísticas oriundas da África e inseridas no processo transculturação a que o Brasil
passou desde sua colonização. É imensa a contribuição do idioma africano na produção literária
afrodescendente, segundo Duarte (2008) a literatura produzida por esses escritores afrobrasileiros é permeada de registros de oralidade.
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Este relatório é fruto da pesquisa acerca das categorias memória, lugar e identidade e
de como tais categorias podem nos ajudar a construir uma roda griot no Campus Monte Castelo.
Tal pesquisa faz uso dos textos da Literatura Afrodescendente, que carregam fortes marcas
da linguagem oral e das experiências dos negros. Nesse sentido, nossa pesquisa é também
uma forma de dar visibilidade a textos e contadores de histórias que por muito tempo foram,
subjugados no meio acadêmico como produção “menor”, principalmente quando esses textos,
são de autoria afrodescendentes.
A criação de uma roda griot no Campus Monte Castelo almeja ressignificar a figura do
negro na mente dos alunos do Campus, proporcionando reconhecimento identitário. Esse
processo de ressignificação concretiza-se, principalmente, porque a partir das contações das
histórias dos negros pode ser rompido o processo de esteriotipização imposto dentro do círculo
literário e intelectual cultural.
Para facilitar sua leitura, o presente relatório apresenta uma breve introdução e se divide
em mais alguns capítulos, dentre eles reapresentam os objetivos e como se delineou toda
metodologia durante as etapas da pesquisa. Também em apresentado os resultados e as
discussões acerca dos mesmos. Por fim, apresentamos a conclusão do presente relatório.

METODOLOGIA

Esta pesquisa seguiu a mesma proposta citada no projeto original e portanto respaldou-

se, num primeiro momento, principalmente, em estudo bibliográfico, face à necessidade de
uma fundamentação teórica substancial sobre o tema, utilizando-se, ainda, do método dialético,
uma vez que este método caracteriza-se pela ênfase ao mundo da vida comum, possuindo
uma abordagem que não se apega somente às ciosas factuais observáveis, mas à relação entre
o sujeito e o objeto. A partir de tal método, a referida pesquisa adotou procedimentos que
levaram a uma compreensão das categorias adotadas para o referido estudo, tal compreensão
considerou os relatos descritivos das memórias e da vida social do alunado. Este enfoque foi
pensado dentro de uma postura filosófica - critica, ou seja, análise intencional e valorativa do
objeto de pesquisa.
Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, a pesquisa em questão teve um
cunho qualitativo, uma vez que considerou haver uma relação dinâmica entre o mundo real e o
sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito
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que não pôde ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de
significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa.
As noções de ancestralidade, memória e identidade foram as fontes diretas para análise
de dados e os pesquisadores (bolsista e professor) o instrumento- chave. A produção ficcional
da temática afrodescendente ajudou a atingir os objetivos traçados, para tanto, foram reveladas
nos textos literários selecionados, questões relativas à história e à memória, ou seja, à
construção e desconstrução da ideia de afrodescendência. Foram consultadas obras no âmbito
da Crítica Literária e dos Estudos Históricos sobre questões relacionadas à identidade, entre
outros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das leituras selecionadas para suporte teórico todas foram importantes, entretanto

dentre elas destacou-se o autor Eduardo Assis Duarte, que ao publicar em 2011 sua Ontologia
Crítica transformou seu discurso em um ato público contra o racismo. A partir desse cenário,
surgem alguns importantes grupos de escritores negros. O primeiro grupo iniciado no Rio de
Janeiro ficou conhecido como “Negrícia”; em Porto Alegre nasce o “Palmares”; já da Bahia
surge o “Gens” e de São Paulo nasce o “Quilombohoje” que se encontra em atividade até
hoje. Deste último grupo citado nasce o primeiro exemplar dos Cadernos Negros, livro
que reúne contos e poemas e tem como princípio a valorização da imagem do negro em uma
literatura elaborada pelos próprios afrodescendentes. O Quilombhoje tinha como objetivo
discutir o papel do negro na Literatura Brasileira e mantinha atividades separadas das
publicações dos Cadernos, funcionava mais ou menos assim: os autores escreviam para os
Cadernos Negros e discutiam suas produções no Quilobohoje.
É preciso dizer que o negro retratado nos Cadernos Negros não é somente o escravizado,
na condição de objeto ou estereotipado, mas o negro cuja imagem é representada de forma
positiva e humanizada. Para Duarte (2011. p. 27), tal publicação demonstra uma “solidariedade
para com os irmãos do continente de origem, uns em luta pela autonomia política, outros conta
o apartheid, então em vigor na África do Sul”. A apresentação do número 1, por exemplo, soa
como manifesto e reafirma proposta desses escritores:
Estamos no limiar de um novo tempo. Tempo de África, vida
nova, mais justa e mais livre e, inspirados por ela, renascemos arrancando
as máscaras brancas, pondo fim à imitação. Descobrimos a lavagem
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cerebral que nos poluía e estamos assumindo nossa negrura bela e forte.
Estamos limpando nosso espírito das idéias que nos enfraquecem e que só
servem aos que querem nos dominar e explorar. (CADERNOS NEGROS
v1, 1978, p. 02)

Os Cadernos Negros emergem com o intuito de afirmar literária e coletivamente as
vozes de homens e mulheres afro-brasileiros. Desses escritos ecoam vozes irmanadas que
conseguem transcender o tempo e o espaço ao qual foram aprisionadas. Por ocasião da primeira
edição dos Cadernos, em 1978, vários países africanos deixaram de ser colônias dos países
europeus. Ainda no contexto de 1978, a ONU elegeu esse ano como “Ano Internacional Antiapartheid”. Nos EUA ainda ressoavam as vozes do “Black Panthers” e o “Black Arts
Moviment” que preconizavam uma estética negra na arte. No Brasil, o CECAN (Centro de
Cultura e Arte Negra) ganhava força.
O nome Cadernos Negros foi escolhido porque a maioria dos escritores que
participavam do projeto, não possuía máquina e escrevia seus poemas em cadernos. Os autores
que participavam dessa publicação se reuniam para discutir os próprios textos, que seriam
publicados em forma de antologia, e textos de outros autores, como Solano Trindade, Lima
Barreto, dentre outros. Segundo Maria de Nazareth Soares Fonseca (2006), a proposta inicial
dos Cadernos Negros, na década de 70, era fortalecer a literatura negra e que a partir dessa
publicação se debatessem assuntos pertinentes à etnia negra, trabalhando a partir do texto a
relação entre literatura e as motivações sócio-políticas. Os primeiros textos da coletânea
buscavam, como afirma Miriam Alves (2002), “desconstruir uma tradição literária que exclui
a produção literária marcadamente política”. Nesse sentido, a publicação da série Cadernos
Negros emerge como a legitimação de uma literatura na qual escrita pelo próprio negro
demonstra que a chamada “democracia racial” é inexistente no Brasil.
O fato é que por assumir um teor político muito forte os textos dos autores publicados
nos Cadernos Negros sofreram sérias críticas no meio acadêmico. Segundo Miriam Alves
(2002), as mais severas acusavam os textos de serem puramente políticos e desprovidos de
literariedade. Desde as primeiras edições dos Cadernos Negros são publicados com subtítulos
distintos, sendo um deles voltados para os contos e o outro para poemas, ou seja: poemas afrobrasileiros e contos afro-brasileiros. Essas publicações dão uma significação mais ampla, à
questão étnica, permitindo principalmente nos poemas, que a voz e a cor de homens e mulheres
negras transbordem dentro dos textos, sem abandonar a perspectiva ideológica própria da
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Literatura Afro-Brasileira. Como se percebe no poema abaixo escrito por Cuti que figura como
texto essencial de nossa pesquisa:
TORPEDO
irmão, quantos minutos por dia a tua identidade negra
toma so
nesta prisão de segurança máxima?
e o racismo em lata
quantas vezes por dia é servido a ela como hóstia?
irmão, tua identidade negra tem direito na solitária
a alguma assistência médica?
ouvi rumores de que ela teve febre alta na última semana
e espasmos
– uma quase overdose de brancura –
e fiquei preocupado.
irmão, diz à tua identidade negra que eu lhe mando um
celular para comunicar seus gemidos
e seguem também
os melhores votos de pleno restabelecimento e de muita paciência
para suportar tão prolongada pena
de reclusão.
diz ainda que continuamos lutando contra os projetos de lei
que instauram a pena de morte racial
e que ela não tema
ser a primeira no corredor da injeção letal.
irmão, sem querer te forçar a nada quando puderes
permite à tua identidade negra respirar, por entre as mínimas
grades
dessa porta de aço
um pouco de ar fresco.
sei que a cela é monitorada
24 horas por dia contudo, diz a ela
que alguns exercícios devem ser feitos
para que não perca completamente a ginga
depois de cada nova sessão de tortura.
irmão, espero que esta mensagem alcance as tuas mãos.
o carcereiro que eu subornei para te levar o presente me pareceu honesto
e com algumas sardas de solidariedade. irmão, sei que é difícil
sobreviver
neste silencioso inferno por isso toma cuidado
com a técnica de se fingir de morto
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porque muitos abusaram e entraram em coma.
fica esperto!
e não esquece o dia da rebelião quando a ilusão deve ir pelos
ares.
um grande abraço
deste teu irmão de presídio assinado:
zumbi dos palmares.
(CUTI. 2007. p. 136)
Cuti usa o verso para conclamar seus irmãos afro-brasileiros a libertarem sua
consciência negra da prisão física e ideológica, à qual se encontram cativos. O “torpedo” usado
pelo poeta, mais que uma forma de linguagem é uma ferramenta de luta contra a alienação. Em
várias passagens do poema, Cuti com seu interlocutor e o trata como “irmão”, substantivo este
que dá aos versos uma forte carga emocional e a partir desse sentimento de irmandade, autor e
leitor podem juntos lutar contra o silêncio imposto pelo discurso hegemônico. Pode-se dizer
que a publicação dos Cadernos Negros foi a que alcançou maior visibilidade, entretanto não
devemos deixar de lado várias outras iniciativas voltadas para a produção afrodescendente. Em
muitos casos, essas publicações menores são lançadas em edições reduzidas e na maioria dos
casos são bancadas pelos próprios autores, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido.
Acerca disso, Duarte diz:
De fato a situação atual dos estudos literários nesse campo aponta para a necessidade
de adensamento da recepção crítica dessa produção, em especial no momento
presente, que demanda a inclusão dos estudos afro-brasileiros nos currículos
escolares de todo país por exigência da lei n° 10.639/2003 (DUARTE, 2006.
p.32).

A fala de Duarte (2006) nos lembra a existência da lei 10.639/2003. Ocorre que o fato
da lei existir não é garantia de que a mesma será cumprida e esse não cumprimento da referida
lei tem sido um problema sério enfrentado no círculo escolar. Ultrapassando a barreira escolar,
a internet tem ajudado de maneira significativa na divulgação das produções afrodescendentes.
Na contemporaneidade já é possível encontrarmos produções da literatura afrodescendente
através de: blogs, sites e revistas em formato eletrônico. Esses canais eletrônicos têm sido
usados para falar das lutas sociais travadas pelo povo negro e uma preocupação em afirmar a
cultura afrodescendente. Blogs como “Pele Negra”, “Poesias de raízes negras” e sites como
“Palmares” e “Mulher Negra e Cia” têm contribuído na batalha pela melhoria das condições
de vida da população brasileira, sobretudo, do povo negro.
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Durante as oficinas, percebeu-se que os textos escolhidos atingiram de maneira positiva
os alunos, o poema de Cuti gerou uma frutífera discussão acerca do racismos e a partir do
mesmo os alunos foram rememorando episódios de racismo já vividos por eles ou por algum
conhecido.
O conto abaixo é de autoria de Conceição Evaristo e narra a história de uma filha que
busca a própria identidade a partir dos olhos de sua mãe. Ele é um convite e um mergulho na
ancestralidade estabelecida a partir da memória e dos laços sanguíneos.
Olhos d’água
“Uma noite, há anos atrás, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de
minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto
da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar como havia chegado até ali.
E a insistente pergunta martelando, martelando. De que cor eram os olhos de minha mãe?
Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me
pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um
mero pensamento interrogativo, naquela noite transformou-se em uma dolorosa pergunta
carregada de um tom acusatório. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe?
Sendo a primeira de sete filhas, desde cedo, busquei dar conta de minhas próprias
dificuldades, cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha
mãe aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também
sabia reconhecer, em seus gestos, prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento,
entretanto, me descobria cheia de culpa, por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu
achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do seu corpo. Da
unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo... Da verruga que se perdia no meio da
cabeleira crespa e bela... Um dia, brincando de pentear boneca, alegria que a mãe nos dava
quando, deixando por uns momentos o lava-lava e o passa-passa das roupagens alheias, se
tornava uma grande boneca negra para as filhas, descobrimos uma bolinha escondida bem no
couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs,
aflita, querendo livrar a boneca-mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós
rimos e rimos e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas, de que
cor eram os olhos dela?
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Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia
nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem
grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos
meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha
própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia
cheiro algum. Era como se cozinhasse, ali, apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As
labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio
do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis onde as línguas brincavam a salivar sonho
de comida. E era justamente nos dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com
as filhas. Nessas ocasiões a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a Senhora, a
Rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes colhíamos
flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. Aquelas
flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela
fazíamos reverências à Senhora. Postávamos-nos deitadas no chão e batíamos cabeça para a
Rainha. Nós princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe só ria, de
uma maneira triste e com um sorriso molhado... Mas de que cor eram os olhos de minha mãe?
Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa
fome. E a nossa fome se distraía.
Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se assentava
na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam
carneirinhos, outras, cachorrinhos; algumas; gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram
só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem,
repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito
rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas,
de que cor eram os olhos de minha mãe?
Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama,
agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço. E com os olhos alagados de pranto balbuciava
rezas a Santa Bárbara temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se
o lamento-pranto de minha mãe, se o barulho da chuva... Sei que tudo me causava a sensação
de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos os olhos de minha mãe se
confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava! Chorava, chovia! Então, porque eu
não conseguia lembrar a cor dos olhos dela?
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E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora
de minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e
para minha família: ela e minhas irmãs que tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera a
minha mãe. Reconhecia a importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias e
todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor
a todas nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas próprias
mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas Senhoras, nossas Yabás, donas de tantas
sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe?
E foi então, que tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos
de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e, voltar à cidade em que nasci. Eu
precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a
cor de seus olhos.
E assim fiz. Voltei, aflita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar cumprindo um ritual,
em que a oferenda aos Orixás, deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe.
E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar
extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que vi? Sabem o que vi?
Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas, eram tantas lágrimas, que eu
me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face? E só então compreendi.
Minha mãe trazia, serenamente em si, águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar
o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era cor de olhos d’água. Águas de Mamãe Oxum!
Rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas na superfície.
Sim, águas de Mamãe Oxum...
Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas delas se
misturarem às minhas.
Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos
de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma são o espelho dos olhos da outra. E
um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos
nesse doce jogo, ela me tocou suavemente o meu rosto, me contemplando intensamente. E,
enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, como se fosse uma pergunta para ela
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mesma, ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande
segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou:
Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos?
(Conto publicado em Cadernos Negros 28, São Paulo, Quilombhoje, 2005,)”

CONCLUSÃO

Neste relatório de pesquisa, revisitamos os conceitos de memória, identidade e

percepção dos lugares, conceitos tão caros à nossa pesquisa. Buscou-se apresentar de forma
sucinta a produção teórica de estudiosos dos estudos culturais, pós-coloniais. Ao tratarmos de
tais conceitos, a partir da leitura do texto literário, evidenciamos a importância da escrita
afrodescendente na desconstrução de estereótipos, discursos e narrativas que legitimavam o
modelo literário eurocêntrico, onde a identidade dos negros era praticamente invisibilizada.
A etapa que tratou dos teóricos que fundamentaram a pesquisa, bem como a breve
historiografia da literatura produzida pelos negros foi parte muito importante para a conclusão
da presente pesquisa, pois através de tal etapa conseguimos dar voz a sujeitos históricos
presentes nas entrelinhas do texto, sujeitos esses que foram socialmente silenciados.
Durante a leitura e análise dos textos, destacamos alguns aspectos espaciais e culturais
revelados nas memórias dos personagens. Ao adotar essas memórias como referências
conseguimos demarcar a identidade do sujeito negro, demonstrando que essa identidade é
sedimentada à medida que o sujeito percebe o lugar que habita. Assim sendo, perceber as
memórias numa perspectiva humanista foi determinante para a construção de nosso texto.
Utilizamos autores como Homi Bhabha, Stuart Hall, Elódia Xavier, Roland Walter,
Cuti e Conceição Evaristo, dentre outros, constatamos como o sujeito negro recebe e repassa
suas experiências fora de seu lugar original, e de que maneira essas experiências são válidas
para modificar a percepção de si e do outro. Ao falarmos das identidades negras presentes na
obra, demos um enfoque especial à relação do sujeito num mundo que não é o seu e onde por
vezes não há possibilidade de retorno. Os caminhos memoriais percorridos pelos personagens
e pelos alunos são caminhos sem volta, caminhos onde por vezes só permitem a recordação
como companhia.
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RESUMO

O presente projeto visa o resgate às tradições populares maranhenses, como forma de

conhecimento e de contribuições, por meio da literatura. Para a efetivação deste intuito
promove-se uma investigação reflexiva às ascendentes tradições populares, para que não se
percam no tempo. Para tal propósito, analisam-se as diversas literaturas voltadas para a temática
do assunto, em seguida, para resgatá-las faz-se o diagnóstico para obter-se o conhecimento e
sua contribuição para a literatura e para a ciência; por fim, demonstram-se suas contribuições e
conhecimentos adquiridos, por meio da literatura, para resgatá-las. Sabendo-se que o
conhecimento está sempre em evolução e cada momento seus especialistas estão dispostos a
buscar, dominar, refletir, e reformular seus objetos de estudo, toma-se para tal, a ciência da
literatura (ou teoria literária), uma vez que, é a argumentação cientifica ou filosófica da
interpretação literária, que tem como objeto de estudo os fatos literários, haja vista que a obra
é uma realidade concreta em sua apresentação falada ou escrita, cuja criação é sempre um
empenho expressivo do autor, traduzido num estilo e em composições definíveis nos seus
propósitos e resultados, assim como outras áreas do conhecimento. As tradições populares têm
suas contribuições ao retratar a vida do povo maranhense e criar novos formatos, predominantes
na crítica social e política, bastante característicos da poesia popular. Logo, o projeto contribui
com a cultura popular por meio da história do povo, do uso da linguagem literária advinda da
sabedoria popular e por resgatar essa literatura tão peculiar e dependente da aceitação popular.
A pesquisa baseia-se na taxonomia de Vergara (2013). É, quanto aos fins, descritiva, explicativa
e aplicada e quanto aos meios é bibliográfica. Logo, recorrer-se-á a alguns teóricos, uma vez
que, necessita-se de suporte e embasamento para contribuir para a realização do projeto. Adotase, sustentação de alguns estudiosos, como, Maurice Blanchot, Luiz Beltrão, Roque de Barros
Laraia, Regis de Morais, Afrânio Coutinho, Domício Proença Filho, Michel de Certeu, José
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Marques de Melo, dentre outros anexados ao desenvolvimento discursivo, dialético, lúdico e
antropológico da investigação.
Palavras-chave: Tradições Populares. Literatura.Contribuições e resgate.

INTRODUÇÃO

A dinâmica das tradições populares vincula-se, intrinsicamente, à discussão já

problematizada por Geertz (1970, p.33) sobre: a conciliação da unidade biológica e a grande
diversidade cultural da espécie. Um dilema que permanece como fundo central a numerosas
polêmicas, apesar de Confúcio ter, quatrocentos anos antes de Cristo, enunciado que “A
natureza dos homens é a mesma, são os seus hábitos que os mantêm separados”.
Mesmo antes da aceitação da doutrina antropológica segundo a qual, o ser humano
advém de uma única espécie, a humanidade se preocupava de modo geral, com a diversidade
de modos comportamentais entre os diferentes povos. Justificando as centenas de viagens
exploratórias ocorridas no Brasil colônia.
Nesse sentido, a cultura, determina o comportamento do ser humano e justifica as suas
realizações, logo ela toma forma de identidade, tanto pessoal quanto nacional/regional.
Em meios literários, as tradições populares se misturam ao complexo do conhecimento,
da arte, das crenças e das leis locais.
No contexto literário do escritor francês Roland Barthes, enquadrado no rol de críticos
pós estruturalistas, o qual compactuou a uma visão plural de sentidos em uma análise literária,
integrando a leitura como objeto lúdico imensurável, quando nessa perspectiva, a leitura
é verdadeiramente uma produção: não mais de imagens interiores, de projeções, de
fantasias, mas, literalmente, de trabalho: o produto (consumido) é devolvido em
produção, em promessa, em desejo de produção, e a cadeia dos desejos começa a
desenrolar-se, cada leitura valendo pela escritura que gera, até o infinito
(BARTHES,2004, p. 40).

Na visão do teórico brasileiro Beltrão (1971), grande parte das tradições populares
maranhenses, podem ser classificadas como Folkcomunicação – “processo de intercâmbio de
informações e manifestação de opiniões, ideias, e atitudes da massa, através de agentes e meios
ligados direta e indiretamente ao folclore”.

333

Em termos gerais, pode-se dizer que folkcomunicação é a comunicação em nível
popular. Por popular, aqui, deve-se entender tudo o que se refere especificamente ao ser humano
do povo, aquele que não se utiliza dos meios formais de comunicação. Mais precisamente
folkcomunicação é a comunicação através do folclore.
Quanto ao termo “folclore”, pode-se afirmar que este termo engloba todas as
manifestações oriundas do povo como tal, sejam em manifestações de danças, músicas,
vestimentas, cumprimentos, tudo, enfim que caracterize este gesto como sendo originário
especificamente da camada popular, em oposição às elites.
Nesta dialética é que se destacam manifestações, como Bumba-meu-boi, Tambor de
Crioula, Tambor de Mina, dentre outros específicos do território maranhense, que escrevem e
transmitem a história deste local como fundo social, político e econômico.
Em destaque, está o Bumba-meu-boi, uma vez que evidencia uma dança do folclore
maranhense, com a presença do boi, cantos e indumentárias. O espaço urbano do bumba-meuboi é constituído no Maranhão – lugar de folguedo, festa e crendice. Estado de transição entre
o Norte e o Nordeste onde negros, índios e brancos, em proporções semelhantes, reuniram as
mais variadas e numerosas manifestações folclóricas que se refere à dança.
Nesse sentindo, ainda que o bumba-meu-boi esteja relacionado à dança e à
musicalidade, chama-se atenção que os brincantes não dançam, mas brincam em torno da figura
do boi, sendo que brincar se torna uma atividade popular e de devoção, em que a população
exibe sua cultura e características regionais. Canclini (2000) busca compreender como essa
ideia do popular é construída e problematiza:
O popular é nessa história o excluído: aqueles que não têm patrimônio ou não
conseguem que ele seja reconhecido e conversado; os artesões que não chegam a ser
artistas, a indivualizar-se, nem participar de mercados de bens simbólicos “legítimos”;
os espectadores dos meios massivos que ficam de fora das universidades e dos
museus, “incapazes” de ler e olhar a alta cultura porque desconhecem a história dos
saberes e estilo. (CANCLINI, 2000, p.205)

Entende-se então que, “o folclore consiste em uma educação informal que se dá ao lado
da sistemática; uma educação que orienta e revigora comportamento, faz participar de crenças
e valores, perpetua um universo simbólico” (BOSI, 1972, p.65).
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Como exemplo de folkcomunicação, o Bumba-meu-boi, o Tambor de Crioula, o Cacuriá
e tantos outros, integram as origens e a comunicação entre os grupos brincantes, como meio de
unir a população marginalizada e cultivar a manifestação popular como envolvimento de
opiniões e características maranhenses em seu total entendimento.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada baseia-se na taxionomia de Vergara (2013) e se classifica

quanto aos fins: descritiva, explicativa e aplicada. Descritiva porque expõe características de
determinado fenômeno; explicativa, porque visa esclarecer quais fatores contribuem de alguma
forma, para o fenômeno e aplicada, pois é fundamentalmente motivada pela necessidade de se
resolver problemas e é motivada pela curiosidade intelectual dos pesquisadores. Quanto aos
meios, a pesquisa é bibliográfica, porque deve recorrer à vasta literatura, livros, periódicos,
revistas dentre outros, para a elaboração do marco teórico do trabalho e é ainda uma pesquisa
de campo, considerando que o objeto a ser investigado é algo que se manifesta também no
meio artístico e cultural, que necessita de entrevistas, visitas às bibliotecas e outros meios para
que se possa consolidar e confrontar as informações com a realidade encontrada no campo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No âmbito cultural, as manifestações populares maranhenses, misturam-se tanto no quesito

literário quanto no artístico, retratados em poesia local como contos folclóricos, danças vinculadas às
crendices, às músicas, aos folhetos populares, aos folguedos, etc.
Percebe-se, nesse âmbito, que as mídias populares recorrem a um texto literário, vinculadas a
um universo sociocultural e a dimensões ideológicas; sua natureza envolve mutações no tempo e no
espaço; sempre têm uma língua como ponto de partida e de chegada.
As línguas acompanham as mudanças culturais; mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
mudam as pessoas, os povos, a linguagem; a literatura, enfim. A manifestação cultural sempre
acompanha as mudanças da cultura de que é parte integrante e altamente representativa e a literatura
traz a marca de uma variabilidade específica, seja em nível de discursos individuais, seja em nível de
representatividade cultural. É válido lembrar que é na literatura que se encontra a permanente
invenção.
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Nessa premissa, as manifestações tradicionais maranhenses, por meio da literatura, em sua
maioria, reintegram aspectos religiosos/profanos em seu histórico, motivados principalmente pela
população local, em suas narrativas populares. Exemplos nítidos destas práticas são vistas no Tambor
de Crioula, uma vez que, é originário da Festa do Divino Espírito Santo, sendo uma dança
característica do São João maranhense. Entretanto, a manifestação mais explorada e conhecida, pelo
território do Maranhão, é o Bumba-meu-boi. Grande parte do grupo negro e mestiço deste território
é conhecedor e praticante deste componente folclórico, embora não seja somente ele o explorado em
todo o território maranhense.
Desse modo, abordar tema como o folclore e as tradições maranhenses é lembrar o rico
universo que reflete, nas suas mais diversas expressões, o modo de pensar, sentir, agir e reagir dos
segmentos populares do Maranhão diante da sua realidade de vida. É, também, trazer à tona todo um
conjunto de componentes que manifestam a visão de mundo, as formas de relação das pessoas com a
natureza, com seu meio ambiente, entre si, próprios e suas divindades. Nesse âmbito, é que ganham
vulto e assumem um valor e um peso, como representantes de singularidades locais, como elementos
de identidade cultural, todo um criativo universo de conhecimentos maranhenses, como por exemplo,
a farinha d’água, o cuxá, o Bumba-meu-boi, o Tambor-de-Crioula, o Cacuriá, os festejos
carnavalescos e juninos, as festas do Divino Espírito Santo e São Benedito.
Então valorizar e difundir as expressões do folclore maranhense é uma forma de afirmar a
identidade, constituindo, antes de tudo, uma dimensão de resistência nesse complexo.
O DIAGNÓSTICO
Para concretude da pesquisa, foram entrevistados 30 pessoas, entre elas 15 mulheres e
15 homens. Primeiramente, entrevistaram-se 06 professores do IFMA; 06 alunos do IFMA de
diferentes séries; 06 pessoas que participam ativamente de alguma manifestação cultural; 06
pesquisadores da área da pesquisa e 06 coordenadores da cultura local do Centro Histórico de
São Luís, perfazendo o total de 30 pessoas, conforme pretendido. A faixa etária dos
entrevistados variou entre 15 e 30 anos, a maioria possui o curso superior incompleto, alguns
com ensino médio completo e outros com ensino médio incompleto.
Questionou-se sobre a noção de conceitos de cultura e identidade mais comum entre o
público alvo, e como resposta visualiza-se uma tendência a conceituar cultura com uma visão
tendente ao sentido de erudição, negligenciando a teoria da cultura como “lente através da qual
o ser humano vê o mundo”, ou seja, a cultura é vista como algo transmitido em instituições de
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ensino e não criada a partir da produção popular. Essa resposta mostrou o perfil de
entrevistados, o que levou a questionamentos sobre a importância de discutir de forma
aprofundada as premissas teóricas da cultura na academia para que essas conceituações
distantes da realidade fossem amenizadas. Partindo-se desses conceitos, percebeu-se que a
maioria acredita que São Luís é uma cidade cultural e confirmando o reconhecimento interno
sobre a variedade de potencialidades culturais, 40% dos entrevistados delimitam a diversidade
cultural como a principal motivação para essa afirmação. De forma que, 27% enfatizam os
aspectos culturais avulsos, tais como: culinária, festas, danças e delegam, já 18% voltam-se à
questões ligadas ao patrimônio histórico e arquitetônico, o que demonstra que apesar do título
de Patrimônio da Humanidade, que protege principalmente as produções arquitetônicas locais,
o ludovicense possui a concepção de que sua potencialidade cultural vai muito além da pedra
e cal. De acordo com as respostas, apenas 15% ligam-se a motivações de origem pluriétnica da
localidade, o que faz com que se retorne à questão de que certa parte das ainda não se adequaram
completamente a esse conceito múltiplo de sua origem.
Um fator preocupante é que 19% dos entrevistados afirmaram simplesmente não gostar
de manifestação e 10% responderam que não se interessavam por essa manifestação devido à
sua escolha religiosa, fizeram afirmações categóricas que abominam tal manifestação sem deter
qualquer conhecimento sobre a mesma, avaliando como prejudicial à “imagem local”, devendo
manter-se nos “lugares apropriados” da capital, conforme cita um entrevistado ao ser
perguntado sobre suas motivações para não visitar terreiros de umbanda: “porque não tenho
necessidade e nem curiosidade. Respeito essas manifestações escolhidas e praticadas pelas
pessoas em local apropriado, mas sinto certa pena de quem as pratica”.
Questionados sobre a influência étnica, nas tradições culturais, algumas respostas
pareceram ser contraditórias, visto que a cultura negra (52%) destacou-se como a que mais
chamou a atenção ou agradou os ludovicenses; com 14% ficou a cultura europeia, 13% a
indígena e 22% a reunião das três. Pode-se visualizar que, apesar da religiosidade das pessoas,
algumas tradições afro religiosas não eram bem aceitas pela maioria dos entrevistados, a cultura
negra, em geral, foi citada como uma das principais da localidade, o que merece discussão e
debates acadêmicos para a compreensão mais aprofundados sobre esse posicionamento
contraditório.
Já em relação às manifestações locais, o resultado foi que os festejos juninos (60%) se
destacam como a principal expressão cultural local, logo após foi encontrado o carnaval (27%).
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Em relação aos conteúdos artísticos locais, encontrou-se uma situação preocupante que
demonstra uma tendência do ludovicense em não apreciar todos os sotaques de bumba–meuboi do estado, e mesmo dentre os sotaques denominados “da Ilha”, o potencial embate entre os
sotaques de orquestra (41%) e de matraca (40%), demonstra um ludovicense mais apto a se
adequar ao sentido performático mais moderno da manifestação em detrimento do conteúdo
tradicional e dotado de sentido cultural típico, trazido por sotaques como o de “zabumba”,
considerado o mais antigo de todos, que nesta pesquisa galgou uma porcentagem ínfima (3%)
de citação.
Outra questão que pôde ser avaliada, na pesquisa, foi que a maioria dos ludovicenses
entrevistados (89%) considera em sua rotina a valorização da cultura local. Todavia, ao se
avaliar os resultados com mais precisão, nota-se que grande parte o faz de forma passiva, ou
seja, sem realizar ações em seu dia a dia que realmente corroborem em movimento de
valorização da cultura local, citando como resposta questões que levam a admiração da
manifestação cultural e participando apenas como observador de sua própria cultura.
Continuando-se a análise, nota-se que o ludovicense também prega que tem o hábito de
preservar (82%) e propagar (83%) sua cultura, mas o faz de forma doméstica, ou seja, junto às
pessoas mais próximas (49%). Nesse contexto, uma forma de propagação interna da cultura que
vem ganhando poder é a realizada por meio da internet. Esse fator, ao vir em segundo lugar
(14%) como principal meio de propagação, é de grande relevância, pois demonstra uma
tendência à difusão de São Luís e de sua cultura ao redor do Mundo.
Assim como o Bumba-meu-boi, o Tambor-de-Crioula, o Cacuriá, a Dança do Coco e a
Quadrilha, são grandes expressões da cultura folk, que se destacam no estado do Maranhão.
Segundo Reis (2004) “ As danças populares maranhenses atestam o espírito, a alma musical da
população, tanto pelo seu universo enorme, quanto pela sua frequência”.
Todas a três principais raças formadoras – negro, branco e índio – sempre tiveram em
seus costumes a dança. Assim, o maranhense, que é digno representante desta miscigenação
das três raças (negro, branco e índio), possui nas suas raízes o maior gosto pelos ritmos de seus
antepassados que formam as vigas mestras de sua Cultura Popular.
Pode-se visualizar uma particularidade sobre a cultura popular no Maranhão, que é
formada de forma plurirracial, ou seja, os formadores da cultura estão dentro de grupos étnicos
diversos que se relacionaram por motivos alheios à sua vontade, formalizando uma sociedade
338

pluriétnica. Pode-se entender então, a origem da força da cultura popular maranhense: brancos,
indígenas tupinambás e negros escravos estão simbolizados na bandeira e nas raízes das
manifestações culturais. Entretanto, essa união nunca foi pacífica e até hoje o ludovicense
possui sérios problemas para se adequar a essa cultura multirracial (FERRETI, 2003).
Sintetiza-se que nas tradições populares maranhenses encontram-se as mais evidentes
manifestações culturais conceituadas por (2004):
1. O Tambor-de-Crioula que é uma forma de expressão de matriz afro-brasileira que
envolve dança circular, canto e percussão de tambores. Nesta dança, o informalismo é
evidente, deixando, logo à primeira vista, o seu grande senso de liberdade. Caracterizase pela “Punga” ou “Umbigada”, onde é verdadeiramente observada em sua coreografia
a participação destacada da mulher. Os motivos da festa são os mais diversos,
notadamente pagamentos de promessas a Santos, especialmente São Benedito, protetor
dos negros. Desse modo, assim afirma FERRETI (1995),
No maranhão, uma das danças que retém em si traços africanos é o Tambor-deCrioula, tendo como uma dessas características principais a realização em louvor a
São Benedito – Santo Preto. É ainda praticada predominante por descendentes de
negros, tanto no meio rural quanto no meio urbano, apresentando variantes
principalmente no que se refere ao ritmo à forma de dançar. (FERRETTI, 1995. p.43)

2. Cacuriá é o vocábulo essencialmente maranhense, a palavra não é encontrada nos
dicionários nem nos livros de linguagem popular do Maranhão, chegando ao limite do
seu próprio possível criador, Sr. Alauriano Campos de Almeida – Lauro, inclusive já
falecido, não ter passado seu significado para seus dançarinos. A dança do Cacuriá é
totalmente ludovicense, criada pelo próprio Lauro, figura popular e conhecida pelos
seus trabalhos na comunidade de Ivar Saldanha(bairro de São Luís), entre 1972 e 1973
a partir de um determinado “fato” da festa do “Divino”, que até hoje acontece na cada
de Nagô, Casa das Minas e outras. Com a parceria do grupo de Dona Teté, vem surgindo
uma grande popularidade da mencionada dança.
3. Dança do Coco é uma das mais populares do Nordeste brasileiro. Há nela influência
africana e participação indígena visível na parte coreográfica. É dança de roda cantada,
com acompanhamentos rítmicos: palmas dos circunstantes, pandeiros, ganzás, cuícas,
etc. Em algumas áreas usam a viola e o violão. Hoje, a sanfona vai sendo introduzida.
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Toda uma vasta área litorânea conhece a dança do coco, que apresenta inúmeras
variantes. É dançada em praias e no sertão.
4. A palavra Quadrilha, etimologicamente, origina-se do castelhano Cuadrilha, que
significa grupo de quatro cavaleiros. Já no francês Quadrilhe define “turma de pares que
executam uma contradança”. A origem da Dança da Quadrilha se desenvolveu ao longo
do século XIX e continua, ainda, como destaque nas Festas Juninas. Ao contrário do
que se imagina, a quadrilha não nasceu nos salões da corte francesa, ensaiou seus
primeiros passos nas zonas rurais francesas, nos bailes promovidos pelos camponeses
gauleses. Daí é que nasceu a influência das danças de salão tão apreciadas pela realeza.
O espírito alegre do brasileiro não restringiria a contradança às quatro paredes dos salões
nobres da alta sociedade. Em pouco tempo transformaram a Dança da Quadrilha em
festas populares, tendo como objetivo alegrar casamentos, batizados, festejos religiosos,
exatamente no período junino. “Da alta roda passou ao povo, de modo que hoje é quase
exclusividade das festas juninas (BASTOS, 1997, p.24)¨
Hoje a dança desaparecida em quase toda parte, com suas variantes inglesas
‘lanceiros’ e ‘solo inglês’. A quadrilha não só se popularizou, como dela apareceram
várias derivadas no interior. Assim a “quadrilha caipira”, no interior paulista, o baile
‘siflito’ na Bahia e em Goiás, a ‘saruê’ no Brasil Central e, porventura, a mais
interessantes dentre todas delas, a ‘mana-chica’ e suas variantes em Campos. Várias
danças do ‘fandango’ usam-se com marcação de quadrilha, das mesma forma que o
‘péricón’ e outros bailes guascos da campanha do Rio Grande do Sul. (CASCUDO:
1972, p.746)

CONCLUSÃO

É possível concluir que, principalmente em São Luís, é notório pela posição tomada,

pelos entrevistados e por muitos moradores, sobre as tradições maranhenses locais, em relação
à sua produção local, que não há elo com a sua “ludovicensidade”, ou seja, que o sentido de
lugar/pertence de alguns ludovicenses facilmente se desfaz, devido ao pouco entendimento
sobre a cultura e a identidade da cidade e também pela falta de políticas em propagar as
manifestações culturais. Constata-se na pesquisa que ainda nos currículos escolares, mais
precisamente nas aulas de literatura, não há inclusão desses conteúdos, o que torna, de modo
geral uma falta de esclarecimentos sobre as tradições que permeiam sua terra. Porém, pelas
respostas, muito embora ainda não se sinta ligado expressivamente à sua cultura. Percebe-se
certa dificuldade do mesmo em se visualizar como parte de uma sociedade, e, portanto, não se
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aprofunda em setores que não estejam ligados à sua realidade próxima, o que o leva, algumas
vezes a não conhecer alguns aspectos de sua tradição cultural. Assim, a valorização das
tradições culturais não é compreendida por todos, o que pode levar a descaracterização da
identidade local.
Atualmente, as manifestações culturais passam por uma situação muito difícil. O que é
mais alegado pelos brincantes e donos de centros culturais é a omissão do Estado em grandes
manifestações em forma de investimentos monetários. O que acaba fragmentando as práticas e
a visibilidade da cultura maranhense que, em grande parte, localiza-se em periferias distantes,
acabando sendo pontos de resistência cultural.
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RESUMO

A cozinha industrial do IFMA - campus Monte Castelo apresenta características que

favorecem a ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Analisamos as
condições e situações de riscos dos empregados no desempenho de suas funções, com vista ao
desenvolvimento de postura prevencionista observando as situações de risco e as condições de
trabalho no ambiente laboral. A coleta de dados foi via questionários tipo semi aberto
contemplando práticas inseguras e condições inseguras de trabalho no processo produtivo que
poderão ocasionar a existência de agentes nocivos à saúde do trabalhador. Apontamos ações
prevencionistas, diante da exposição a possíveis condições e situações de riscos dos
trabalhadores no ambiente laboral.
Palavras-chave: condições inseguras; agentes nocivos; acidente de trabalho.

INTRODUÇÃO

Oliveira (2011) aborda que, “a saúde é, hoje em dia cada vez mais considerada um valor

por sua vinculação com a própria vida.” No ambiente de trabalho e, mais especificamente, no
posto de trabalho, observamos a presença simultânea de diversos riscos ambientais que afetam
a saúde e a integridade física do trabalhador. No local de trabalho determinado pelo
empregador, o empregado pode sofrer diversas agressões enquanto desenvolve a sua atividade.
A presença isolada ou cumulativa de tais agentes: físicos, químicos e biológicos, riscos de
acidentes e riscos ergonômicos, acarreta para o trabalhador efeitos variados de acordo com a
sua vulnerabilidade individual, causando: desconforto, insatisfação, estresse, fadiga, estafa,
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doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, chegando até a morte prematura (OLIVEIRA,
2011).
Segundo Cardella (2008), a redução dos acidentes, é um dos mais fortes desafios á
inteligência do homem. Muito trabalho físico e mental e grandes somas de recursos, tem sido
aplicados em prevenção, mas os acidentes continuam ocorrendo, desafiando permanentemente
todos esses esforços.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio de resolução, institui
o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, um RDC de nº 216,
documento este de referência para a área de alimentação coletiva, trata não só de questões
sanitárias relacionadas aos manipuladores de alimentos, como também da questão estrutural
das instalações, fluxos de produção, manejo de resíduos, manipuladores, matérias-primas,
controle de pragas, ingredientes e embalagens, preparação de alimentos, armazenamentos e
transportes dos alimentos, qualidade da água de abastecimento das instalações, exposições do
consumo de alimentos preparados, documentações, registros e responsabilidades, acidentes de
trabalho e doenças ocupacionais que possam vir a comprometer a qualidade higiênica –
sanitária dos alimentos e a integridade física e a saúde dos trabalhadores.
Para Domene (2011), adotar boas práticas para manipulação de alimentos, significa que
todos os profissionais envolvidos com as etapas de seleção, modificação e distribuição dos
alimentos devam adotar rotinas apropriadas de cuidados, de modo a evitar contaminações, que
provoquem ocorrências de enfermidades transmitidas para os alimentos e, consequentemente
para o trabalhador.
Para Saliba (2013), quando não for possível eliminar ou minimizar o risco por meio de
medidas coletivas ou administrativas, devemos adotar o uso de EPI. A eficiência dessa medida
de controle, às vezes, é controvertida entre os profissionais da área de saúde do trabalhador,
bem como entre auditores fiscais e os operadores de direito, gerando, muitas das vezes,
interpretação e análise divergentes desse meio de controle.
Comenta Neto (2011), que deve existir uma política de Saúde e Segurança do Trabalho
– SST aprovada pelo primeiro escalão da organização e que estabeleça de forma clara suas
intenções em relação à segurança e à saúde no trabalho.
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Por isso, propomos a análise das condições e situações de riscos ambientais na cozinha
industrial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA no
campus Monte Castelo, do município de São Luís – MA, quando no desempenho das funções
laborais dos trabalhadores, visando à saúde ocupacional e da integridade física destes.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo observacional e de pesquisa bibliográfica para chegarmos a um

diagnóstico, através de avaliação qualitativa das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores
na cozinha industrial do restaurante, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do
Maranhão – IFMA, no Monte Castelo, no município de São Luís, em horários de preparação e
distribuição das refeições, higienização do local de trabalho, utilização de utensílios e
equipamentos no local em questão.
Como técnica da pesquisa, na etapa da coleta de dados, aplicamos questionários
semiabertos que abordaram dados relativos ás práticas inseguras cometidas pelo trabalhador,
relativos as condições inseguras de trabalho encontradas no processo produtivo e os possíveis
riscos ambientais existentes a que estarão expostos no desempenho de suas funções.
Para a realização da coleta de dados, foram utilizados: câmeras fotográficas para
registrar os momentos relativos à análise qualitativa, através de observação sistemática,
planilhas para anotações dos dados observados e entrevistas com os empregados, com o
objetivo de verificar a existência de possíveis queixas correlatas às funções desempenhadas.
Utilizando os resultados dos questionários, fotografias das atividades desenvolvidas,
inspeções de segurança dos locais de trabalho e de entrevistas, foram efetivadas análise
qualitativa das situações de trabalho e das condições de riscos ambientais na cozinha industrial
do restaurante, dividindo em etapas conforme demonstra a seguir: Pesquisa bibliográfica,
estudo observacional das atividades desenvolvidas, coleta de dados, sistematização de dados e
informações, análise e discussão dos dados e informações obtidas e medições.
Após obter o diagnóstico, instrumento ou ferramenta que possibilita reconhecer a
caracterização dos possíveis acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, fizemos também
avaliação quantitativa, através de medições dos agentes presentes no ambiente laboral. Essas
medições dos agentes foram feitas com equipamentos específicos, tais como: dosímetro,
decibelímetro e termômetro de bulbo.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 1

Medições de ruído, realizada na Cozinha Industrial do Refeitório do Campus Monte
Castelo - São Luís. Instrumento: Dosímetro RS-232 e datalogger - Tipo DOS-500.
Data de realização da medição: 13/07/2016.Finalidade: Medição de ruído – Conforme
Norma Regulamentadora – NR-15
Medição

Horário

Atividade

% Dose : 45.21

10:02-18:02

Lavagem
pratos

Nível de Ruído dB(A): 71.2dB(A)

Local
de Cozinha
industrial

Fonte: Pesquisa Própria

Tabela 2
Medições do calor, realizada na Cozinha Industrial do Refeitório do Campus Monte
Castelo - São Luís. Instrumento: Termômetro de Globo - Tipo TGD -300 (Instrutherm)
Data de realização da medição: 09/06/16
Finalidade: Medição de Calor – Conforme Norma Regulamentadora – NR-15
Medição
WET- 30,6°C
DRY - 31,4°C
WBTGI - 31,8°C
WBTGO- 31,5°C
%RH- 95,1
GLOBO- 39,3°C
DEW- 30,9°C
HUMIDEX- 51,2°C

Horário
16:20

Atividade
Local
Grelhar carnes, frangos e peixes Cozinha
na Chapa
industrial
(próximo a chapa)

Fonte: Pesquisa Própria
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Considerando os indicadores estabelecidos, concluímos que o seguimento aos
procedimentos

de

segurança

do

trabalho

quando

utilizado

com

determinação,

comprometimento, profundidade e disciplina, os resultados positivos estarão refletindo
diretamente no bom desempenho do trabalhador e no processo produtivo.
Nesse contexto, as atividades quando desenvolvidas com segurança, estarão
contribuindo para atingir uma produção com qualidade, seguindo aos requisitos ambientais e
garantindo a integridade física e mental dos trabalhadores, minimizando assim as fontes
geradoras de acidentes.
Como sugestão de melhorias na Segurança e Saúde no Trabalho, relacionada às
atividades desenvolvidas na cozinha industrial, sugerimos: o treinamento para todos os
funcionários no ato de sua admissão, após o recebimento de EPI'S e também na sua
periodicidade; o cumprimento ao que tange a NR – 07, sobre ASO; ao cumprimento da NR06, sobre EPI; ao cumprimento sobre o que referencia a NR- 09 – PPRA; sobre a NR – 15 e
seus Anexos - 01 e 03, quanto ao ruído e o calor sendo o processo produtivo gerador destes e
demais Normas Regulamentadoras que se fizer necessária.
A implantação das normas regulamentadoras e requisitos legais impactam e beneficiam
direta e indiretamente o empregado e o empregador, sendo que a produtividade está ligada ao
bem estar dos mesmos.
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RESUMO

As taxas de incidência da tuberculose estão distribuídas de maneira bastante heterogênea

no Brasil, com importantes disparidades regionais e étnico-raciais. O presente estudo tem o
objetivo de descrever o perfil epidemiológico, relacionado ao tipo de entrada e encerramento,
dos casos de tuberculose segundo a raça/cor notificados no Estado do Maranhão, no período de
2010 a 2014. Em todos os grupos a maioria dos casos entrou para tratamento como caso novo.
Embora o encerramento por cura tenha sido maior em todas as categorias, ainda está abaixo do
esperado para o controle dos casos. O abandono e o óbito foram maiores entre negros e
indígenas.
Palavras-chave: Tuberculose. Tuberculose étnico-racial. Controle tuberculose.

INTRODUÇÃO

De acordo com Basta et al. (2013), a tuberculose (TB) no Brasil, assim como em outros

países, está atrelada às precárias condições de vida, com marcada desigualdade na distribuição
da doença, sendo as incidências mais elevadas registradas entre presidiários, moradores de rua
e minorias étnicas.
Em relação ao perfil epidemiológico de alguns grupos étnico-raciais em nosso País,
várias pesquisas corroboram que existem desigualdades marcantes em relação ao adoecimento
e morte, como por exemplo, os povos indígenas que apresentam elevadas taxas de incidência e
mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, com destaque para os agravos respiratórios,
malária e TB, (BASTA; ORELLANA; ARANTES, 2012).
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De acordo com Viana (2014), os estudos que visaram investigar as diferenças segundo
raça/cor no adoecimento por TB, apesar de relevante para o aprimoramento das estratégias de
controle da tuberculose no Brasil, são escassos na literatura, a maioria dos trabalhos
encontrados são pontuais e realizados apenas na perspectiva de evidenciar a diferença de
adoecimento entre indígenas e não indígenas, sem considerar as outras categorias de raça
(MELO et al., 2012; ORELLANA; GONÇALVES; BASTA, 2012).
Nesse sentido, um estudo realizado por Viana (2014) constatou que as taxas de
incidência da tuberculose estão distribuídas de maneira bastante heterogênea no Brasil, com
importantes disparidades regionais e étnico-raciais. Conclui também, que as populações
indígenas e pretas são as mais vulneráveis ao adoecimento por TB, bem como encontram
dificuldades no acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento quando comparadas às outras
categorias de raça/cor no País.
Considerando as informações apresentadas em relação aos poucos estudos que
investigam as diferenças no adoecimento por TB segundo raça/cor e que as informações do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) permitem o acompanhamento do
comportamento da doença, o presente estudo tem o objetivo de investigar o perfil
epidemiológico dos casos de tuberculose segundo a raça/cor notificados no estado do
Maranhão, no período de 2010 a 2014, a partir das informações do SINAN, no que se refere ao
tipo de entrada para tratamento e situação e encerramento desses casos. Entende-se que este
estudo permite conhecer a situação e a dinâmica da tuberculose em relação à raça/cor, podendo
contribuir para reorientar as estratégias para o controle da TB e produção de ações mais eficazes
e direcionadas, principalmente para grupos mais vulneráveis.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico, do tipo descritivo, retrospectivo e seccional, de

série histórica dos casos de tuberculose segundo a raça/cor, notificados no estado do Maranhão,
no período de 2010 a 2014. As informações foram coletadas a partir do banco de dados do
SINAN, da Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão, no período de agosto a outubro de
2015.
Foi utilizada uma ficha protocolo, estruturada com base na ficha de notificação de casos
de Tuberculose registrados pelo SINAN, contendo as seguintes variáveis: raça/cor (branca,
preta, amarela, parda e indígena, ignorado), tipo de entrada, e desfecho do tratamento.
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As análises estatísticas foram realizadas no programa STATA na versão 11.0. Foi
realizada a análise descritiva. As variáveis foram representadas por números absolutos e por
meio de frequência e porcentagem. Para análise da frequência entre a raça/cor e as variáveis
relacionadas ao tipo de entrada e forma de encerramento utilizou-se tabelas descritivas, com as
informações específicas de cada classificação para raça/cor, de acordo com a ficha de
notificação do SINAN.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram registrados no SINAN, no estado do Maranhão, no período de 2010 a 2014, 9526

casos de tuberculose, os quais mantiveram uma ocorrência uniforme nos períodos analisados.
Ocorreu um pequeno declínio no ano de 2014, o que pode estar associado à não atualização dos
dados, uma vez que esses dados muitas vezes demoram em ser inseridos no sistema do SINAN.
Em relação à distribuição dos casos por raça/cor, identificou-se a maior ocorrência de
tuberculose em indivíduos de raça/cor parda (Figura 1). Esse fato deve estar relacionado à
composição da população, que no estado do Maranhão, é formada principalmente por pardos.

68.6

12.7

13.6
2.5

1.9

Indígena

Não
informado

0.7
Branca

Preta

Amarela

Parda

Figura 1. Distribuição dos casos de tuberculose por raça/cor no estado do Maranhão, no
período de 2010 a 2014.
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Quanto ao tipo de entrada em todos os casos a maioria foi estava registrada como caso
novo, as recidivas ocorreram mais entre os indivíduos pretos (6,3%) e indígenas (8,1%) e os
reingressos foram maiores em amarelos (10,1%). Porém destaca-se as recidivas com valores
elevados entre negros (8,1%) e indígenas (8,5%) (Tabela 1).
Tabela 1. Tipo de entrada dos casos de tuberculose de acordo com a raça/cor, notificados no
SINAN, no período de 2010 a 2014
Raça/Cor
Branco
Preto

Amarelo

Pardo

Indígena

Caso
Novo
n (%)
1020

Recidiva
n (%)

Reingresso
n (%)

Transferência
n (%)

Ignorado
n (%)

Total
n (%)

62

31

99

2

1214

(84,0)

(5,1)

(2,5)

(8,1)

(0,7)

(100,0)

1019

82

106

92

2

1301

(78,3)

(6,3)

(8,1)

(7,1)

(0,2)

(100,0)

55

2

7

5

0

69

(79,7)

(2,90)

(10,1)

(7,2)

(0,0)

(100,0)

5470

358

320

356

18

6522

(83,9)

(5,5)

(4,9)

(5,4)

(0,3)

(100,0)
236 (100,0)

185

19

20

11

1

(78,4)

(8,1)

(8,5)

(4,7)

(0,4)

TOTAL

9342
(100,0)

Em se tratando do enceramento dos casos de tuberculose de acordo com a raça/cor
observou-se que o menor percentual de cura ocorreu entre os indígenas (69,1%) e pretos
(70,3%), a maior cura ocorreu entre os brancos (74,3%) (Tabela 2). Embora tenha ocorrido o
predominio da cura entre os desfechos possíveis, ressalta-se que em nenhuma das categorias
analisadas houve o alcance da meta proposta pelo Ministério da Saúde (MS), que é de 85,0%
(BRASIL, 2014).
Tabela 2. Encerramento do tratamento de tuberculose dos casos notificados no SINAN, de
acordo com a raça/cor, no estado do Maranhão, no período de 2010 a 2014.
Cura
n (%)

Abandono
n (%)

Óbito
n (%)

TBDR
n (%)

Outros
n (%)

Ignorado
n (%)

Total
n (%)

902 (74,3)

95
(7,8)

43
(3,5)

7
(0,6)

147
(12,1)

20
(1,6)

1214
(100,0)

Preto

915
(70,3)

177
(13,6)

52
(4,0)

3
(0,2)

133
(10,2)

21
(1,6)

1301
(100,0)

Amarelo

49
(71,0)

7
(10,1)

5
(7,2)

0
(0,0)

8
(11,6)

0
(0,0)

69
(100,0)

Pardo

4673
(71,6)

742
(11,4)

233
(3,6)

37
(0,6)

727
(11,1)

110
(1,7)

6522
(100,0)

Raça/Cor
Branco
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Indígena

163
(69,1)

35
(14,8)

10
(4,2)

3
(1,3)

22
(9,3)

3
(1,3)

236
(100,0)
9342
(100,0)

TOTAL

Vale considerar que o abandono do tratamento é considerado um dos mais sérios
problemas para o controle da tuberculose, porque implica na persistência da fonte de infecção,
e no aumento da mortalidade e das taxas de recidiva, além de facilitar o desenvolvimento de
cepas e bacilos resistentes (FERREIRA;BOTELHO, 2005).
O óbito também foi maior entre amarelos (7,2%), indígenas (4,2%) e negros (4,0),
sendo em todos os casos valores superiores ao preconizado pelo MS. De acordo com Lindoso
et al. (2008) ,o acesso universal e gratuito ao diagnóstico e tratamento da TB, a ampla rede de
serviços básicos de saúde e a baixa prevalência de infecções por Mycobacterium tuberculosis
multidroga resistente no Brasil 4,21 constituem fatores adicionais que ampliam a condições
favoráveis à rápida diminuição da mortalidade por TB.

CONCLUSÃO

A ocorrência de tuberculose foi maior entre indivíduos pardos, porém esse resultado

deve estar relacionado ao padrão da população. Em todos os grupos a maioria dos casos entrou
para tratamento como caso novo. Embora o encerramento por cura tenha sido maior em todas
as categorias, ainda está abaixo do esperado para o controle dos casos. O abandono e o óbito
foram maiores entre negros e indígenas.
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